Sammanträdesprotokoll
2021-09-21

Kommunstyrelsen
§ 101

Motionssvar - motion - Undersök möjligheten att skapa ett
centrum för utlåning av sport- och fritidsutrustning- en
Fritidsbank (KS20/148)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen.
___
Reservationer
Hanna Svensson (S), Johan Hammarström (S), Fredrik Ohls (L), Alexander Lind af Hageby (L),
Desirée Björk (Ö) och Ulrika Sandin (MP) reserverar sig.
___
Yrkanden
Hanna Svensson (S), Fredrik Ohls (L), Alexander Lind af Hageby (L), Johan Hammarström (S)
Desirée Björk (Ö) och Ulrika Sandin (MP) yrkar bifall till motionen.
Adam Reuterskiöld (M) yrkar avslag till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden (M) ställer yrkanden under proposition och finner att kommunstyrelsen
beslutar att avslå motionen.
___

Sammanfattning
Socialdemokraterna och Liberalerna inkom med varsin motion under hösten 2020, där de
föreslår att kommunen utreder möjligheterna att inrätta ett centrum för utlåning av sport
och
fritidsutrustning, samt att kommunen får uppdraget att inrätta en sådan verksamhet.
Motionärerna drar paralleller till kommunbibliotekens framväxt under början av 1900-talet.
På samma sätt vill de genom utlåning av sportutrustning bidra till att ge fler människor
tillgång till lek och en aktiv fritid.
Allt fler kommuner startar utlåningsverksamheter för sportutrustning. Mer än en tredjedel
av Sveriges kommuner har sådan verksamhet. Syftet är att få fler människor i fysisk aktivitet
genom att sänka trösklarna till aktiviteter, vilket görs med lättillgänglig utrustning.
Kommuner som driver utlåningsverksamhet gör det genom så kallade Sportotek eller
Fritidsbanker. Ett Sportotek är en fristående verksamhet som varje kommun självständigt
driver medan Fritidsbanken är en rikstäckande ideell organisation som erbjuder ett färdigt
koncept.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
I utredningen som Kultur- och fritidsstaben gjort framkommer att förutsättningarna för ett
Sportotek eller Fritidsbank för en kommun av Ekerös storlek är: en centralt liggande lokal på
ca 200 kvadratmeter och en heltidsanställd samordnare. Totalt uppgår den årliga budgeten
till ca en miljon kronor. Uppskattningen baseras på andra kommuners budget för
motsvarande verksamhet.
I Kultur- och fritidsnämndens inriktningsbudget för 2022 finns ett sparbeting på ca 860 tkr.
Det finns inte utrymme för Kultur- och fritidsnämndens budget att inrymma en
utlåningsverksamhet inom nuvarande budgetramar.
Civilsamhället arrangerar vid olika tillfällen bytardagar där möjlighet finns att få tag på
sportutrustning och behovet av en sådan verksamhet kan delvis mötas därigenom.

Beslutsunderlag




Motion - Undersök möjligheten att skapa ett centrum för utlåning av sport- och
fritidsutrustning- en Fritidsbank
§ 36 KFN Motionssvar - Utlåning av sport- och fritidsutrustning, Fritidsbank
§95 KSau Motionssvar - Motion - Undersök möjligheten att skapa ett centrum för utlåning av
sport- och fritidsutrustning- en Fritidsbank

Paragrafen är justerad.
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