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Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen.

Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna och Liberalerna inkom med varsin motion under hösten 2020, där de
föreslår att kommunen utreder möjligheterna att inrätta ett centrum för utlåning av sportoch 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.
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.
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Civilsamhället arrangerar vid olika tillfällen bytardagar där möjlighet finns att få tag på
sportutrustning och behovet av en sådan verksamhet kan delvis mötas därigenom.
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