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Svar på medborgarförslag - Inför en fritidsbank för
utlåning av utrustning till olika sport- och
fritidsaktiviteter
Förslag till beslut
Medborgarförslaget anses besvarat

Sammanfattning
Det har inkommit ett medborgarförslag för beslut till kultur- och fritidsnämnden
den 21 mars 2017 om att inrätta fritidsbank i Eskilstuna kommun. Då det i
Eskilstuna kommun redan finns ett idrottsbibliotek och pågår ett arbete med att
undersöka möjligheterna att gå med i föreningen för fritidsbank anses
medborgarförslaget besvarat.

Ärendebeskrivning
Det har inkommit ett medborgarförslag för beslut till kultur- och fritidsnämnden
den 21 mars 2017 om att inrätta fritidsbank i Eskilstuna kommun. Förslagsställare
föreslår att Eskilstuna kommun ska gå med i föreningen för fritidsbank och öppna
en fritidsbank i kommunen. Förslagställaren lyfter fram att Eskilstuna är en
miljöstad och har starka föreningar och förebilder inom idrotten men att flera barn
lever i familjer med ekonomiska svårigheter där barns fritidsintressen inte kan
prioriteras. Fritidsbanken ger barn och vuxna möjlighet att utan kostanad låna
frilufts- och idrottsutrustning i 14 dagar.
Det finns sedan tidigare ett idrottsbibliotek i Eskilstuna kommun, i Skiftinge.
Idrottsbiblioteket drivs idag av Ung Fritid och Mötesplatser och utgår från Palatzets
verksamhet i samverkan med skolan och föreningsliv. Precis som fritidsbank är det
gratis att låna utrusning.
Koncepten för idrottsbibliotek och fritidbank är mycket lika. Det finns en grundidé
att det är bra för både miljö och människor att låna utrustning istället för att köpa.
Utrustningen är skänkt av föreningar, privatpersoner och företag och det är gratis
att låna. Det som skiljer fritidsbank och idrottsbibliotek åt är att fritidsbank är en
nationell förening och innebär att medlemmar följer stadgar och föreningens
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riktlinjer. Idrottsbibliotek är kommunens egen plats för att låna ut gratis utrustning
till invånare.
Kultur- och fritidsförvaltningen har en pågående dialog med Sörmlandsidrotten och
andra aktörer för att se om det finns möjlighet att gå med föreningen för fritidsbank
och öppna en fritidbank i Eskilstuna kommun. Det finns flera olika frågeställningar
som gruppen arbetar med; t ex finns det möjlighet att bredda innehållet i
fritidsbanken till andra områden, som musikinstrument? i vilken form skulle det
kunna drivas i Eskilstuna kommun? vilka aktörer behöver samverka? vilka resurser
finns det?
Finansiering
Att gå med i föreningen för fritidsbank kostar 5000 kr samt en årsavgift på 3000 kr.
Utöver det tillkommer kostander för lokal, bemanning och administration.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Fritidsbank (och idrottsbibliotek) är bra för miljön då det bidrar till mindre
konsumtion och produktion vilket är bra för miljön. Utrustning som någon inte
längre använder skänks till fritidsbanken och kan komma till nytta för någon annan.
Det skapar också möjlighet för personer som inte har ekonomiska förutsättningar
att köpa ny utrustning om han eller hon vill testa på en ny idrott eller
fritidsaktivitet. Det sänker trösklarna till en meningsfull fritid för både vuxna och
barn.
Idrottsbibliotek eller fritidsbank kan ge konsekvenser för det idrottspolitiska målet
att skapa möjlighet för idrott och motion för alla. Det kan även ses som förenligs
med FN:s konvention om barns rättigheter och rätten till utveckling och hälsa (art.6
och 24). Konsekvenser för en effektiv organisation och kvalitetsutveckling kan ges
genom ökad tillgänglighet och kommunikation om möjligheter till fritidsaktiviteter.
Det kan öka andelen nöjda invånare och kunder och tillgodose behovet av
berikande fritid.
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