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Tjänsteutlåtande 

Kommunstyrelsens förvaltning  

 

Datum: 2022-02-02 

Diarienummer: KS 2020/0184 

Till: Kommunstyrelsen 

 

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. 

 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 

Kommunfullmäktige besluta  

Att avslå motion nr 17/2020 med hänvisning till behov att utreda lokalt 

anpassat koncept. 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.  

Bakgrund 

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

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

Motionen poängterar bredden av värden som går att få ut av Fritidsbank och 

poängterar en önskvärd placering; centralt i organisationen för att resurser ska 

fördelas över alla de verksamheter som gynnas av, och har kompetens att 

investera i, Fritidsbanken. 

Förvaltningens slutsatser 

Fritidsbanken är en framgångsrik och prisbelönt ideell organisation med brett 

stöd och stor genomslagskraft inom idrottsrörelsen.  
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Fritidsbanken har ett genomtänkt koncept, som kontinuerligt utvecklas sedan 

starten 2013. 

Alla Fritidsbanker har gemensamma grundprinciper och godkänns och följs 

upp av huvudorganisationen för att tillse att konceptet efterlevs. 

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.  

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.  

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. 

Tidigare beredning 

Kultur- och fritidsnämnden, 2021-11-11.  

Bilagor 

1. Protokollsutdrag Kultur-och fritidsnämnden, 2021-11-11.  

2. Motion nr 17/2020 av Kristina Embäck (S) – Inrätta en fritidsbank i 

Österåkers kommun.  

 

   

Staffan Erlandsson   Peter Freme 

Kommundirektör   Kanslichef 

   

  Sara Salminen  

  Nämndsekreterare 
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