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Tjänsteutlåtande 

KFN15 2020/0107 

 

Datum: 2021-10-18 

Till: Kultur- och fritidsnämnden 

Svar på motion nr 17/2020 av Kristina 

Embäck (S) -  Inrätta en fritidsbank i 

Österåkers kommun  

Sammanfattning 

Motionären föreslår ett inrättande av Fritidsbank i Österåkers kommun 

tillsammans med ett uppdrag till Kommunstyrelsen och Kultur- och 

fritidsnämnden att planera för detta inrättande. 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå 

Kommunfullmäktige besluta  

Att avslå motion nr 20/2020 med hänvisning till behov att utreda lokalt 

anpassat koncept. 

Bakgrund 

Motionären föreslår ett inrättande av Fritidsbank för att möta målen i Agenda 

2030, bland annat med sikte på mål inom folkhälsa och hållbarhet. 

Förvaltningens slutsatser 

En centralt belägen lokal på åtminstone 200 kvm är en grundförutsättning. 

Anställd personal; En verksamhetsansvarig samt ytterligare driftspersonal är en 

annan. 

Budskapet: Alla får låna, allt är gratis och återanvänd utrustning ska genomsyra 

verksamheten.  

En passande lokal har utredningen så här långt inte kunnat identifiera. 

Österåker kommuns geografiska spridning med, för många, begränsad 

möjlighet att enkelt nå en centralt belägen tjänst är också en anledning till att 

förvaltningen föreslår att, för en utlåningstjänst, undersöka fler koncept än 

Fritidsbank.  

Framgångsrika utlåningsverksamheter, oavsett form, samordnas centralt eller i 

projektform med mandat, för möjlighet att knyta samtliga kommunala 

verksamheter som gynnas, till tjänsten. Ex skola, näringsliv, arbetsmarknad, 

turism, fritid och hållbarhet.  
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Förvaltningen rekommenderar en vidare blick. En eventuell utlåningstjänst 

inom kommunen bör formateras utifrån kommunens förutsättningar och 

därför utredas utifrån måluppfyllelse för att sedan leda till val av form för 

tjänsten. 

Ekonomi 

Utlåningstjänst beräknas kosta minst 1,5 milj/år: Lokal och personal. 

Fritidsbankens huvudorganisation tar en medlemsavgift på 5 000 kr årligen 

vilken täcker digitalt system för utlån och försäkringar. 

En återrapportering av budgetuppdrag ”utreda möjligheterna och formerna för 
att starta upp ett sportotek i kommunen” innehåller beskrivningar av och 
jämförelser mellan olika former för en utlåningstjänst. Den kommande 
återrapporteringen bör ses som ett komplement till detta motionssvar. 

Tidigare beredning 

Kommunfullmäktige 20-09-14 

Bilagor 

Motion nr 17/2020 

 

 

 

  

Katarina Freme  Johan Nordström  

Förvaltningschef Kultur- och fritid  Sport och fritidschef 

   

   Lottie Skarstedt 

   Ungdomslots och Fritidskonsulent 


