SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-05-08
Kommunfullmäktige

§ 59

Dnr 2016/00674

Svar på motion: Fritidsbank
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen genom att uppdra till
kommunstyrelsen att verka för att en fritidsbank införs i kommunen.
Sammanfattning
Fredrik Anderstedt (S) har lämnat in en motion om att Håbo kommun ska
verka för att en fritidsbank införs. Detta för att underlätta för
kommuninvånarna att komma igång med olika idrotter.
En fritidsbank fungerar som ett bibliotek fast med sport- och fritidssaker,
där alla gratis kan låna utrustning under 14 dagar. Utrustningen som lånas ut
skänks till fritidsbanken, huvudsakligen från privatpersoner som inte längre
har behov av sin idrottsutrustning. Ofta inrättas fritidsbanker i samarbete
mellan kommuner och lokala föreningar. Konceptet innebär att alla ska få
låna, att det inte ska kosta något att låna, samt att det ska vara fokus på
miljö. Fritidsbanker har redan införts i flera svenska kommuner.
Förvaltningen bedömer att en fritidsbank är ett bra initiativ som ger fler
personer, oaktat ekonomiska förutsättningar, möjlighet att prova på och
börja med nya idrotter. Likaså är en fritidsbank bra ur miljösynpunkt, då
gamla saker återvinns, vilket också är förenligt med kommunens vision om
det hållbara Håbo.
Mycket av arbetet med att driva en fritidsbank handlar om att säkerställa
den skänkta utrustningens kvalitet. Utöver detta behöver givetvis en lokal
för ändamålet finnas och det måste klargöras vem som ska ansvara för
driften av fritidsbanken. Förvaltningen bedömer därför att formerna för en
fritidsbank behöver utredas vidare, för att se över om man exempelvis kan
arbeta tillsammans med föreningar eller daglig verksamhet för att sköta
driften, liksom för att se över lokalfrågan. Ett samarbete med återvinningen i
sammanhanget kan också vara rimligt, då mycket material kommer in dit.
Det kan också finnas en del utrustning knuten till vissa föreningars
verksamheter.
Genom den vidare utredning som föreslås ovan kan arbetet med att på sikt
införa en fritidsbank påbörjas. Därmed föreslår förvaltningen att
kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar till kommunstyrelsen att
verka för att en fritidsbank införs i kommunen.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-11 § 68
Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
______________
Beslutet skickas till:

Motionären – för kännedom
Kultur- och livsmiljöavdelningen – för åtgärd
Kommunstyrelsens kansli
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