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Från:
Skickat: den 16 juni 2020 11:42
Till: Info S010 ostermalm@stockholm.se <ostermalm@stockholm.se>
Ämne: Varför inte Fritids bank vid Parklekarna?

Hej!
Jag är förälder i centrala Stockholm och förvånas över hur mycket sportgrejor som finns som
vi skulle kunna dela på för att förlänga livslängden på sport- och friluftsutrustning. Det kan ju
inte vara hållbart, på något sätt!! Varför inte starta Fritidsbanker i vår vackra stadsdel, så att
fler barn kan prova på fler sporter och föräldrar sparar på både planet och plånbok,
samhället får friskare och mer aktiva barn?
Det finns en organisation som heter Fritidsbanken, som kan hjälpa till med organiseringen
men vi behöver alla hjälpas åt. Vi föräldrar med att skänka utrustningen (kanske även
företag?) och kommunen med lokal och drift. Vi har flera fina parker, där vi kan hjälpas åt
ytterligare att få unga att röra sig och testa fler sporter. Organisationen bakom Fritidsbanken
menar även att de når nya målgrupper som tidigare inte har engagerat sig i
föreningsverksamhet och att man, genom att prova olika aktiviteter, kan slussa låntagare
vidare till organiserad idrott och friluftsorganisationer (win-win-win). Lokala huvudmän som
vill driva en fritidsbank blir medlemmar i den ideella föreningen Fritidsbanken Sverige och
får därigenom rätten att bruka varumärket.
Förslag
Jag föreslår att kommunen inrättar en fritidsbank. Det innebär en satsning på folkhälsa och
miljö genom återbruk och blir ett verktyg i arbetet med Agenda 2030. Det främjar såväl
spontan som organiserad idrott och bidrar till ökat intresse för friluftsliv. En Fritidsbank leder
till ökad inkludering genom socioekonomisk utjämning, likhet mellan ålder, kön, samt ökad
integration. Fritidsbanken är en stor resurs för skolan i samband med frilufts- och temadagar
och den är också en bra plats för arbetsträning och en tillgång för turismen. Kostnaden, som
främst omfattar lokalhyra och anställd platsansvarig, bör delas på flera förvaltningar och
driftsansvaret bör ligga under kommunledningskontoret.
Jag önskar att Östermalms stadsdel ska starta (minst) en Fritidsbank!
https://www. fri tidsbanken .se/sa-ha r-ga r-det-til I/
Allt gott!
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Tjänsteutlåtande
Dnr ÖST 2020/575
Sida 1 (3)
2020-10-19

Till

Östermalms stadsdelsnämnd
2020-11-17

Inrättande av Fritidsbank vid parklekarna
Svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
1. Medborgarförslaget besvaras med förvaltningens
tjänsteutlåtande.
2. Ärendet skickas till kommunstyrelsen och idrottsnämnden
för kännedom.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår att en eller flera s.k. Fritidsbanker ska
inrättas på Östermalm, förslagsvis invid parklekarna. Nämnden
behandlade i februari 2020 ett liknande förslag, en skrivelse
angående inrättande av Sportotek från S och V. Liknande förslag
har tidigare även behandlats av kommunstyrelsen.
Stadsdelsförvaltning anser fortsatt att utlåning av begagnad
idrottsutrustning, vare sig verksamheten kallas Fritidsbank eller
Sportotek, är positivt både ur jämlikhets- och miljöhänseende.

Däremot menar förvaltningen att parklekarna inte har vare sig
lokaler eller bemanning nog för ett sådant utökat uppdrag. Enligt
förslagsställaren bör kostnaden, som främst omfattar lokalhyra och
anställd platsansvarig, delas på flera förvaltningar och driftsansvaret
ligga under kommunledningskontoret. Därför föreslår förvaltningen
att nämnden beslutar att ärendet skickas till kommunstyrelsen och
idrottsnämnden för kännedom.
Bakgrund
Ett medborgarförslag om att kommunen ska inrätta en fritidsbank
inkom till förvaltningen den 16 juni 2020.

Östermalms stadsdelsförvaltning
Kvalitetsavdelningen
Karlavägen 104
Box 24 156
10451 Stockholm
Växel0B-50810000
Fax
ostermalm@stockholm.se
stockholm.se

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kvalitetsavdelningen.

Ärendet
Förslagsställaren föreslår att Östermalms stadsdel ska starta (minst)
en Fritidsbank. Förslaget är inskickat via mejl med ämnesraden:
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Varför inte fritidsbank vid parklekarna? Förslaget pekar på att det
finns en organisation som heter Fritidsbanken, som kan hjälpa till
med organiseringen, men att flera aktörer behöver hjälpas åt.
Föräldrar bidrar genom att skänka sportutrustningen och kommunen
genom att stå för lokal och drift.
I förslaget betonas att inrättande av Fritidsbank innebär en satsning
på folkhälsa och miljö genom återbruk och blir ett verktyg i arbetet
med Agenda 2030. "Det främjar såväl spontan som organiserad
idrott och bidrar till ökat intresse för friluftsliv. En Fritidsbank leder
till ökad inkludering genom socioekonomisk utjämning, likhet
mellan ålder, kön samt ökad integration. Fritidsbanken är en stor
resurs för skolan i samband med frilufts- och temadagar och den är
också en bra plats för arbetsträning och en tillgång för turismen.
Kostnaden, som främst omfattar lokalhyra och anställd
platsansvarig, bör delas på flera förvaltningar och driftsansvaret bör
ligga under kommunledningskontoret."
Nämnden behandlade i februari 2020 ett liknande förslag, en
skrivelse angående inrättande av Sportotek i Östermalms
stadsdelsnämndsområde från S och V. Liknande förslag har tidigare
även behandlats av kommunstyrelsen, då L i en motion 2015
föreslog att staden skulle inrätta ett Sportotek (2015 :3 8). Motionen
remitterades till stadsledningskontoret, idrottsnämnden,
kulturnämnden, tre stadsdelsnämnder, Stockholms idrottsförbund,
Stockholms fotbollförbund m.fl. ldrottsnämnden menade att det att i
en kommun av Stockholms storlek är det ett relativt stort åtagande
att administrera ett eller flera Sportotek med täckning över hela
staden. Stadsdelsnämnderna ställde sig positiva till motionen och
framhöll att det vore bra om idrottsförvaltningen fick i uppdrag att
utreda frågan vidare och då diskutera bland annat gränssnittet
mellan staden och idrottsrörelsen. Stockholms fotbollförbund
ställde sig positivt till Sportotek då det skulle kunna ge fler barn och
ungdomar chansen att idrotta, framförallt inom idrotter som kräver
dyr utrustning.

Östermalms stadsdelsförvaltning
Kvalitetsavdelningen
Kar1avägen 104
Box 24 156
10451 Stockholm
Växel 08-50810000
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Stadsledningskontoret, slutligen, ansåg att motionens intentioner låg
i linje med det idrottspolitiska programmet och stadens
verksamhetsområdesmål, men att en annan huvudman än
kommunen vore att föredra. I stadsledningskontorets bedömning av
lämplig driftform av ett så kallat Sportotek, låg konstaterandet att
exemplen med privata huvudmän överväger. Eftersom "brukarna"
av Sportotekets tjänster sannolikt kommer att nyttja tjänsterna utan
hänsyn till kommungränsen, skulle en förening eller förbund av
detta skäl möjligen kunna vara en bättre huvudman än en kommun.
Kommunstyrelsen besvarade motionen med hänvisning till
utlåtandet.
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Synpunkter och förslag
Då föreningen Fritidsbanken Sverige på sin webbplats sammanställt
en text som de uppmuntrar människor att skicka som
medborgarförslag är det vanligt att kommuner runt om får in
likalydande förslag. Förvaltningen har varit i kontakt med
organisationen, för att bättre förstå hur just Fritidsbanker fungerar.
Nio av tio kommuner som har Fritidsbanker driver dessa som
kommunal verksamhet. Invigningen av den hundrade Fritidsbanken
ägde rum den 1 oktober 2020 i Tyresö. Där finansierar kommunen
bemanning och lokal. I andra fall samverkar Fritidsbanken med
privata fastighetsägare som står för lokalen.
Föreningen har enligt uppgift nyligen genomfört en stor förstudie
via Region Stockholm om etablering i Stockholm. Företrädarna
menar att det är flera stadsdelar i Stockholm stad som är
intresserade och som de för samtal med. Föreningen har uppdaterad
information från Sveriges alla kommuner som driver
utlåningsverksamhet idag. De vill gärna delge framgångsfaktorer,
kända fallgropar, för- och nackdelar med olika varianter, kostnader
samt en uppdaterad bild av vad skillnaden är mellan att starta och
bekosta egen verksamhet kontra ansluta sig till Fritidsbanken
Sverige och samverka med alla andra.
Östermalms stadsdelsförvaltning anser fortsatt att utlåning av
begagnad idrottsutrustning, vare sig verksamheten kallas
Fritidsbank eller Sportotek, är positivt både ur jämlikhets- och
miljöhänseende.
Däremot anser förvaltningen att parklekarna inte har vare sig
lokaler eller bemanning nog för ett sådant utökat uppdrag. Enligt
förslagsställaren bör kostnaden, som främst omfattar lokalhyra och
anställd platsansvarig, delas på flera förvaltningar och driftsansvaret
ligga under kommunledningskontoret. Därför föreslår förvaltningen
att nämnden beslutar att ärendet skickas till kommunstyrelsen och
idrottsnämnden för kännedom.
Kerstin Andersson
Stadsdelsdirektör
Östermalms stadsdelsförvaltning
Kvalitetsavdelningen
Karlavägen 104
Box 24 156
10451 Stockholm
Växel0B-50810000
Fax
ostermalm@stockholm.se
stockholm.se

Bilagor
1. Medborgarförslaget
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Protokoll 10/2020
fört vid Östermalms Stadsdelsnämnds sammanträde tisdagen
den 17 november 2020 kl. 18:00-19:45, Karlavägen 104 stängt för allmänheten
Ledamöter

Henrik Lundqvist (M) Ordförande

Birgit Marklund Beijer (S) Vice ordförande

Andrea Hedin (M)

Magnus Granat (M)

Amelie Langby (M) ersätter Annika Elmlund (M)
Mats Hasselgren (L)

Vivianne Gunnarsson (MP)
Caroline Blomberg (C)

Berit Nyberg (S)

Fredrik Boeke (S) ersätter Rudolf Sjöstrand (S)

Jaime Barrios (V)

Cecilia Enquist (V) ersätter Marion Sundqvist (V)

Anders Lindman (SD) ersätter Göran Ek (SD)
Ersättare

Christina Schönberg Messick (L)
Robert Steffens (C)
Emil Bustos (S)

Sanna Eliasson (S)

Stephanie Branzell (V)
Övriga närvarande

Sarah Johansson Nämndsekreterare

Jan Rönnberg Tjänsteman

Marianne Wikander Tjänsteman

Roger Melroth Tjänsteman

Kerstin Andersson Stadsdelsdirektör
Juste rare

Fredrik Boeke

Datum för justering

2020-11-17

Paragraf

§3

Sekreterare

Sarah Johansson
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§3
Medborgarförslag om inrättande av Fritidsbank vid
parklekarna
ÖST 2020/575

Beslut
1.
Östermalms stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
2.
Ärendet skickas till kommunstyrelsen och idrottsnämnden för
kännedom.
Sammanfattning av ärendet
Förslagsställaren föreslår att en eller flera s.k. Fritidsbanker ska
inrättas på Östermalm, förslagsvis invid parklekarna.
Nämnden behandlade i februari 2020 ett liknande förslag, en
skrivelse angående inrättande av Sportotek från S och V. Liknande
förslag har tidigare även behandlats av kommunstyrelsen.
Stadsdelsförvaltning anser fortsatt att utlåning av begagnad
idrottsutrustning, vare sig verksamheten kallas Fritidsbank eller
Sportotek, är positivt både ur jämlikhets- och miljöhänseende.
Däremot menar förvaltningen att parklekarna inte har vare sig
lokaler eller bemanning nog för ett sådant utökat uppdrag. Enligt
förslagsställaren bör kostnaden, som främst omfattag lokalhyra och
anställd platsansvarig, delas på flera förvaltningar och driftsansvaret
ligga under kommunledningskontoret. Därför föreslår förvaltningen
att nämnden beslutar att ärendet skickas till kommunstyrelsen och
idrottsnämnden för kännedom.

Yrkande
Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) och Jaime Barrios m fl (V) yrkar
att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta utreda
möjligheterna att anlita en bank t.ex. Fritidbanken för utlåning av
idrotts/fritidsutrusning på Östermalm samt att ärendet skickas till
kommunstyrelsen och idrottsnämnden för kännedom. Därutöver
anförs följande;
För att fler ska komma i rörelse och få ett hälsosamt liv utan att
lägga ner stora summor pengar på sportutrustning föreslår vi att
nämnden beslutar att delvis bifalla medborgarförslaget. Eftersom
nämnden inte beviljade socialdemokraternas och vänsterpartiet
förslag att undersöka möjligheterna att inrätta ett Sportotek på
Östermalm anser vi att det kan vara på sin plats att utreda huruvida
Fritidsbanken tillåts etablering i stadsdelen. Fler kommuner runt om
i Sverige har infört Sportotek eller anlita Fritidsbanken. En bank av
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det här slaget bidrar till att fler personer kan testa en idrott och
komma i rörelse oberoende ekonomi. Därutöver förlängs
sportutrustningens livslängd och återanvänds på ett hållbart sätt.
Utrustningen som lånas ut skänks av privatpersoner, föreningar eller
företag och skulle kunna samlas in på olika ställen såsom,
Kampementsbadet, Humlanhuset, skolor eller på en annan plats i
stadsdelen om inte parklekarna är ett alternativ.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot yrkandet från Birgit
Marklund Beijer m.fl. (S) och Jaime Barrios m fl (V) och finner att
nämnden beslutade i enlighet med förvaltningens förslag.
Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) och Jaime Barrios m fl (V)
reserverar sig mot beslutet.
Handlingar i ärendet
• ÖST 2020/575-4 Svar på medborgarförslag om inrättande av
Fritidsbank vid parklekarna
• ÖST 2020/575-5 Bilaga Svar på medborgarförslag om
inrättande av Fritidsbank vid parklekarna

