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Återrapport av budgetuppdrag nr 23 i budget 202 |
- Utreda

sportotek

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

'1. Ta emot utredningen om möjligheter och former för att starta upp ett Sportotck i

kommunen.

2. *Uppdra till Kultur- och fritidsförvaltningen att göra en förvalmingsövergripande
utredning kring förutsättningarna för att eventuellt tillskapa en utlåningstjänst för

fritidsutrustning.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har i Kommunfullmäktiges budget 2021 fått i uppdrag att utreda
möjligheterna och formerna för att starta upp ett Sportotek i kommunen.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsföwaltningens tjänsteutlåtanden daterade 2021-10-18.

Förslag till beslut

.Arne Ekstrand (KD) yrkar bifall till Kultur- och fritidsföwaltningens beslutsförslag
innebärande att

'1. Ta emot utredningen om möjligheter och former för att starta upp ett Sportotck i

kommunen.
2. Uppdra till Kultur- och friticlsföwaltningen att göra en föwaltningsövergripande utredning
luing förutsättningarna för att eventuellt tillskapa en utlåningstjänst för fritidsutrustning.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kulqu och fritidsnämnden beslutar enligt Arne Ekstrands (KD)
yrkande och ñnner att så är fallet.

Expedieras
- Akt
- Kommunfullmäktige

Guam
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
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Tjänsteutlåtande Kultur- och fritidsnämnden

Dnr KFNIS 202l/0I25

Datum: 202l- I O-I8

Återrapport av budgetuppdrag nr 23 i budget

202 |
- Utreda Sportotek

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har i Kommunfullmäktiges budget 2021 fått i

uppdrag att utreda möjligheterna och formerna för att starta upp ett Sportotek

i kommunen

Beslutsförslag

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

'1. Ta emot utredningen om möjligheter och former för att starta upp ett

Sportotek i kommunen

2. Uppdra till förvaltningen att göra en förvaltningsövergripande

utredning kring förutsättningarna för att eventuellt tillskapa en

utlåningstjänst för fritidsutrusming

Bakgrund

Ett Sportotek är en utlåningstjänst för fritidsutrustning.

Tjänsten används i sina olika former i en rad olika syften, till exempel att sänka

trösklar in i en fritidsaktivitet, återbruk av fritidsutrustnmg, kopplat till

arbetsmarknadsinsatser, inom besöksnäringen, öka utbudet av lovaktivitcter,

stöd till skolidrotten är några av dessa.

Förvaltningens slutsatser

Utlån av friticlsutrustning är en tjänst som har införts i flera andra kommuner.

Det finns många olika sätt att paketem tjänsten och utredningen har visat att en

medveten och förvaltningsövergripande satsning behövs för att projektet ska få

genomslagskraft och nyttjas av alla de delar som har vinning att hämta i det.

Österåkers kommun
|
Hackstavägen 22

|
[84 86 Åkersberga

|
Telefon 08-540 8|0 00

|
servicecenter@osteraker.se

l
österåkeme
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1. Utredning: Sportotek - möjligheter och former

Katarina Fremc jo an Nordström

Föwaltningschef Kultur- och fritid Sport och fritidschef

Lottie Skarst d

Ungdomslots och idrottskonsulent

Expedieras

Kommunfullmäktige
Akt
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I . Bakgrund

”i\7rciløzmlmv/§ir 05%...in
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lgh/?dag all' ;Mm/(1 méj/égbetema oo'bç/ámzer/mjör all'

.rm/"la upp ett Apor/01% i kommunen.
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I budget 2021 får Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att titta närmare. på

utlåningstjänst för fritidsutrustningi form av Sportotck.

Sportotck är ett vitt begrepp som kan anpassas efter lokala förutsättningar.

Förvaltningen har i utredningen genomfört en omvärldsspaning. I spaningcn är

det svårt att låta bli att jämföra det flexibla konceptet Sportotck med det mer
styrda ”IF'riridsbankcn”. Därför kommer fortsatta utredning inbegripa

erfarenheter från och jämförelser mellan de två.

2. Sammanfattning

0 Fritidsbnnk/Sporrotek får genomslagskraft först när det hanteras

kommunövergripande.

Svårt att få genomslag om det. bara utgår från fritidsperspektivct.

0 Ett fortsatt utredningsarbete bör göras sektorsövcrgripandc För att

kartlägga respektive område-.s behov och vinster.

Efter ctr. sådant kan ekonomi och ansvar fördt-.las över sektorn-.rm på

konstruktivt sätt.

0 Beräknad kostnad '1,5 milj/år (bemanning, lokal)

0 Bemanning: 'l heltid, 2 deltid

0 Utöver: Eventuella system för utlån, försäkringar (ingår i

13'ritidsbankcns medlemsavgift, blir utöver och dyrare i Sportotek)

0 Framgångsrikt Sportotek: börjar med ett avgränsat mål för att addera

projekt allteftersom.

3. Vad är Sportøtek?

Sportotck är en utlåningstiänst av begagnad fritidsmrustning.

Grundtanken för verksamheten är att tillgängliggöm utrustning för att

möjliggöra för fler att prova på mer aktivitet.

Detta görs genom att samla in begagnad utrustning som får nytt liv.

Det ñnns inga fastlagda ramar för Sportotck annat än ovan syfte.

Utrustning ska vara gratis att låna.

Till skillnad från Fritidsbanken, som tillhandahåller samma tjänst, tillåter

Sportotck att driften av verksamheten formas helt av den enskilda driftarcn.

Hur finansieras S ortotck?

Finansieringen ser olika ut i olika kommuner. En aspekt som påverkar

finansieringen är beslutat syfte och mål med verksamheten.
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- Sundsvall; Social investeringsfond
- .lärfállaz Budget arbctsmarknadscnhetcn

3.l Jämförelse med Fritidsbank

Fritidsbanken är en ideell mganisation som startade 2013 med en
urlåningsvcrksamhct i Deje. Sedan dess har 110 verksamheter, starkt malladc
efter originalet, startats upp i nästa lika många kommuner.
Att starta en fritidsbank kräver vissa förutsättningar. Kan en leverera dessa
ñnns ett starkt stöd i den centrala styrningen och den samlade erfarenheten
från befintliga Fritidsbankcr.

Sportotek Ftitidsbank

Öppet koncept
Styrt: koncept

M_ M... -.._-WAQ ,. ,,_.,.__ ,A >á..___....f4_.ø;__. *.-H-_ñ_. H-W-._i v. .H....>__..H _..y-__>___, ....á___. å“ .. .,»»-w M -.m 4 M ____...MKommunen kan sn ra och utveckla fritt etta l Stämmer zu med I ritidsbankcn för att tå 0kegna behov och torutsatm:15211:
_ _

,

Utifrån lokala behov Utifrån mall

Bygger och marknadsför själv Draghiälp från igenkänning, kändisar
. <

,4. , _
-gr m.. v 7 ..._-....__..____M---------------------------------------W

i;

'

ägggjgmazêmiaü, Samarbete/utbyte med andra FritidsbankerWH... ,
4 M

_ .
. A _

.

Förutsätter att kommunen handlar upp utlån- 3 000 kr mccllcmsavgltt mkludcrar försäkrmg
system och hanterar försälgçiggar och uñtlån-_âystcm

Fritidsbankcn centralt söker bidrag och har samverkansparmcrs som bidrar
både ckçmmniskt och till marknadsföringcn.
Till exempel genererar Gcn-Pcp, Riksidrottsförbundet och ett antal
idrottsproñlcr uppmärksamhet för Fritidsbankcn.
2021 har I?“ritidsbankcn sökt och fått pengar för en parasportsatsning; att
centralt köpa in utrustning för personer med funktionsnedsättning för utlån.
DCSSa kan sedan cirkulcra mellan olikal- Litidsbanker.

3.2 Omvärldsspaning

I Järfälla kommun drivs Sportotekct framgångsrikt av en projcktcrfaren
vcrksamhctsansvarig.

I'*IL1VL1dansvarct för verksamheten har arbetsmarknadsenheten. Idag finns
anknytning till skola, fritid, lovaktivitctcr och ett högt tryck på utlån till

allmänheten.

När utredningen pratar med vcrksamhctsansvarig är det tidigt på sommarlovet
och Sportotckct levererar utrustning till ett antal pop-up aktiviteter som
cirkulerar i kommunen under hela sommarlovet tack vare insamlad utrustning
och fericarbctandc unga.
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Projektcrfarcnheten som investerats i verksamheten har lett till en stadig

tillväxt och allt djupare förankring i kommunorganisationcn.

Ett delprojekt har nyligen gcnomförts med skolan, där alla skolor i kommunen
gemensamt ñnnnsicrat/samlat in klassuppsätmingar av utrustning för olika

fritidsaktiviteter som Sportmckct sedan förvarar, underhåller, bokar och
levererar/ hämtar.

https: / /www.iarfalla.sc/ fritid0Chkultur/idrott(:›chmoti0n/ sportotckct.4.68d543

851684dc2563223f62.html

I Solna startades "Sport & Lek” upp under 2021.

2016 sade kommunen nej till att starta upp Fritidsbank som hade föreslagits.

Nu har istället en egen ”minivariant” öppnat med start under sommaren för att.

ge Hcr möjlighet till sommaraktivitct. Under september 2021 Öppnas i

Skytteholmsparken en utlåning av ett utbud av fritidsutrustning som är tänkt

att fyllas på över tid och skifta efter säsong.

I konceptet ingår även utlån av spel som sköts via kommunens bibliotek.

https: //www.solna.sc/sportochlek

httpsz/ /Via.tt.se/prcssmeddelandc/i-sommar-lanscras-solna-sport-lek-mcd-

gmtis-utlaninsz-pa-flera-platser?publishedd:1905454&rclcascld:3300546

https: / /\\r-'w\\r.mitti.sc/ nyhetcr/ nci -till-sportbibliotck-i-solna/lmpbp!33000'l/

:in grund analys av ärendet är att kommunen gör ett försök, ett test, att bygga
en verksamhet utan att göra en större initial investering.

Samlade. erfarenheter från både Fritidsbankcn och framgångsrika Sportmek är

att en samlad satsning behövs. Lokal och dedikerad personell resurs, för att

verksamheten ska få genomslagskraft. Både vad gäller insamlingen av

utrustning och utlån av densamma.

Exempel på aktörer som vinner på Sportotek/Fritidsbank:

- Skolan; samverkan kring utrustning för idr()tts-/ friluftsdagar

- ./-\rbetsmarknad; S(^›mmarjobb, arbetsträning, praktik mm
- Föreningslivet; inkörsport till en fritidsaktivitet

4. Lokala förutsättningar

Österåkers kommun har stor tillgång till friluftsmiljöer och ett aktivt, engagerat

föreningsliv: En bredd av aktiviteter erbjuds i organiserad form och det ñnns
än fler som kan utföras spøntant.

Kommunens storlek och spännvidd över centralort, landsbygd och öar

utmanar Fritidsbankskonccptct som kräver en stor, centralt belägen

vcrksamhctslokal. Det finns en risk att detta förstärker både faktisk och
upplevt skillnad i tillgänglighet av tjänster erbjudna av kommunen.
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Aven många Sportotck drivs från en centralt belägen lokal, även om
möjligheten tinns att lösa verksamheten på andra sätt.

Tillgången till lämpliga lokaler är ytterligare en utmaning. Utredningen har så

här långt inte kunnat identifiera en lämplig lokal centralt.

Sportmek/ Fritidsbank som social möjliggörarc

Ca 200 hushåll/månad erhåller försörjningsstöL'i. Detta omfattar ca '130 barn

(Siffror frán socialförvaltningens stab. Dessa varierar från månad till månad)
Erfarenheter från andra kommuners verksamhet är att' ekonomiskt resurssvaga

fåmiljcr gynrms av en thláningsvcrksamhct.

Antingen då de kan låna själva eller så har skolan ett samarbete med
utlåningstjänsren så klassuppsättningar av utrustning kan kvittcms ut.

ål: som arbctsmarknadsinsats

Kommunen tar emot Her ansökningar om sommarjobb från unga än det ñnns
arbetstillfällen.

I flera kommuner används Fritidsbank/Sportotck som utgångspunkt för

många sommarjobb som i sin tur genererar [rn/'aktiviteter för kommunens barn

och unga.

I Österåkers kommun skulle fritidgårdarnas och Smnmarklubbs
sommaraktivitetcr gynnas och kompletteras av en utlåningstjänst.

Idrotts- och friluftsföreningar

Vi har ett 50-tal idrotts- och frilufts föreningar i kommunen som aktiverar

framförallt barn och unga, men även vuxna och äldre. Verksamheterna är olika

utrustningskrävande. En anledning att inte prova en aktivitet är om det krävs

utrustning som riskerar att köpas in i onödan om provpcriodcn inte ger

mersmak.

Fritidsbank/Sportmck ger möjlighet att både prova med lånad utrustning och
lämna in utrustning som inte används längre.

Ovrigrt

I ungdomscnkätcn LUPP, som genomfördes senast 2019, svarar 90 0/0 av unga

(åk 8 och gyZ) att de upplever en ekonomisk grundtrygghct. För de Övriga'lO 0/0

blir detta potentiellt en stor stress; att falla utanför normen i kommunen - att

vara ekonomiskt trygg.

I kommunen finns Berga second hand, ett socialt företag som säljer begagnat

billigt och ger möjlighet att söka ckcmmniska bidrag för søciala insatser.

5. Ekonomi

Behov av investering är minimum '1,5 milj / år
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Personal:

1 verksamhetsansvarig 100 0
0 = 500 OQO/år (30 (JOD/mån)

1,5 - 2 personal bemanning utlån : 585 000/770 000 (23 OQO/mån)

Lokalkostnad = 100 000 - ”00 000 kr

Tillkommer gör försäkringar och utlåningssystem. Aven transporter och
marknadsföring tillkommer.

Ovan är grund. Nästa steg är sommarjobbandc unga, koppling till

arbetsmarknadsinitiariv samt projekt och kompletterande verksamhet

(aktiviteter, insamlingar, föreningssamarbctcn, skolsamvcrkan mm.) som kan

utgå från Sportotcket/Fritidsbankcn. Päkoppladc projekt kan givetvis generera

intäkter likväl som leda till ökade kostnader.

6. Måluppfyllelse

Kommunala, regionala och nationella mål som kopplar till Spottotek

Kommunens Vision

”Med kvalitet, trygghet och valfrihet i fokus skapar vi en l'1å1.1b21r framtid.

Ostcråkcr - mc'jilighetcmas skärgårdskommun”

Inriktningsmál med markeringar för dem som särskilt nas:

,L
M

\ MH

uda högst

med funktionsnedsättning.

:›. Östcrakcr ska 1121 en [Hig miljö.

I

,

Stark och balanserad tillväxt. 'Ullväxtcn ska vara ekologisk. socialt' och

ekonomiskt hållbar.

Barnkonvcntioncn

Artikel 2, 3, 6, '15, 18. 24, 26, 27, 28, 31

https://uniccf.se/barnkonventionen

Folkhälsa

Forskning pekar på allt ökade hälsoklyftor. Rätten till hälsa iir grundläggande i
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mänskliga rättigheter och kommuner har stort ansvar för att skapa

förutsättningar för jämlik hälsa.

htt_s: skr.sc Skr demokratilcdnin _rstyrllillr manskliraratritrhcter'amlikhet fo

lkhalsaiamlikhalsañåöâ5.html

httpsz/ / skr.sc/ skr/ halsasiukvard/ utvecklingavverksamher/ folkhalsa/vaglednin

gsystcmatisktfolkhalsçmrbcte.46540.html

1.:' s Globala mål

Nr3,4,13 och '16

https: / /W\\rw.globalamalense/

Samverkan med skola

Klassuppsätmingar med utrustning

Förvaring och underhåll av utrustning som skolan kan dela på (somjärfäna)

Möjlighet att prova Her saker

Enligt skollagen '1 kap 4\
I' zt//øi/dm'ngen .ska häng/I lm* //// /Mrm' (ur/y e/emtc oli/(ägt ble/mp. Barn oc/y e/ewer.s›(1a_ge.r.rt/id

01:11 .Vinyl/am* .12? alt de ”Meck/ax .få /árgg/ .mm Ing/gl. En .r/rá'wm .ska mm all' //IppI/üga

.x'Åei//m/ø'lerz' /mmvm' och 0/6'UL'I'I'l(I.å“A[JH/[J'á//l'lllllfgül' all /z'l/gøz/rgo'm sig ø/lbi/øllzz'øzgerl.

7. Slutsatser

Det finns många vinster i en utlåningsrjänst för fritidsutrusming. I form av

Sportotek likväl som Fritidsbank.

En Viktig Riirutsättning som nämns av alla tillfrågade i denna utredning, är

samverkan mellan Hera fönralmingar.

Verksamheten är utrymmcskriávande och i viss mån personalkrävande. Det

behöver inte nödvändigtvis många i personalen, men det krävs att det är

dedikerad personal till verksamheten.

Den centrala lokalen saknas.

Den geografiska dynamiken i kommunen kan kräva en annan lösning är] en

centralt belägen verksamhet

Uppdraget som det' är formulerat här ger Kultur- och fritidsnämnden hela

ansvaret för att utreda form för verksamheten.

En central slutsats är att fortsatt utredningsarbctc behövs för att undersöka och

eventuellt klargöra cn samverkansnmdcll för inrättande och drift av en

utläningstjänst om den bedöms aktuell.

[_Irredningcn Visar på arr riänsten/verksamheten möter många av kommunens
inriktningsmitl, Väl samverkar med kommunens Vision och bidrar till arbete
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mot nationella och globala mål.

Detta, menar utredningen, sker dock bara när verksamheten etableras och
driftas på ett genomtänkt och rcsurseffektivt sätt.

Med resurscffbktivt menas här samverkan över förvaltningsgränscrna och en

drift som är fokuserad på verksamheten.

\/ Utredningen föreslår en førrsart kommunövergripande utredning för

att ta fram ett förslag där skola, näringsliv, fritid och l'1âllbarhet ingår.
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21. Medñnansien'ng (398 Mkr) samt tiskpremje (39 Mkr)
avseende Sverigeförhandlingen vilket för 2020 uppgår till

437 Mkr skall skrivas av under innevarande år genom eget
kapital.

22. Beloppet för indexering avseende Sverigeförhandlingen,
för 2020 cirka 8 Mkr, finansieras innevarande år enligt
budgeterad post. Kostnaden för indexeringen kommande
år skall beaktas i kommunens budgetarbete.

Särskilda uppdrag

(

23.5Kultur- och fritidsnämnden fåri uppdrag att utreda
möjligheterna och formerna För att starta ett sportotek.

24. Förskole- och grundskolenämnden fåri uppdrag att införa
ett strukturbidrag för resursskolor som ska gälla från och
med januari 2021.

25.Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att göra en
kompetensinventering inom verksamhetsområdet daglig
verksamhet. Uppdraget ska återrapporteras till nämnden
senast 15 september 2021.

26.Vård- och omsorgsnämnden fåri uppdrag att, i samråd
med digitaliseringsavdelningen, kartlägga behovet av
kompentcnsutveckling inom IT för personal som arbetar
inom området funktionsnedsatta.

27.Vård- och omsorgsnämnden fåri uppdrag att utarbeta en
modell så att samtliga särskilda boenden i kommunen kan
Silviacertiñeras.

28.Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda
kostnader och former för införandet av mobila
trygghetslarm för äldre och funktionsnedsatta. Uppdraget
ska åtetrapporteras till nämnden senast den sista april 2021.
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