
Kultur och fritidsnämnden 2018-03-28 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Arenor och Scener  KFN/2018:72 
Malin Göransson 016-710 8216

1 (3)

Eskilstuna – den stolta Fristaden

Kultur och 
fritidsnämnden 

Missiv - Inrättande av fritidsbank 

Förslag till beslut

1. Inrätta Fritidsbank i Eskilstuna kommun 
2. Kultur- och fritidsnämnden ger Ung fritid och Mötesplatser uppdrag att 

samordna arbetet 

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har genomfört en utredning kring inrättande av 
Fritidsbanken i Eskilstuna. I uppdraget ingick att undersöka vilka aktörer som 
behöver samverka, vilka resurser som finns tillgängliga samt i vilken form det 
skulle kunna drivas i Eskilstuna. Utredningens slutsatser är att Fritidsbanken 
Eskilstuna kan inrättas i MunktellArenan, med ett samordnaransvar hos Ung Fritid 
och mötesplatser samt bemanning från Arenor och scener på Kultur- och 
fritidsförvaltningen. Dessa tjänster är möjliga efter omprioriteringarn inom ram. En 
intern, operativ arbetsgrupp tillsätts inom förvaltningen med representanter från 
båda områdena. En extern arbetsgrupp tillsätts med representanter från Kultur- och 
fritidsförvaltningen (KFF), Sörmlandsidrotten och Svenska kyrkan. Platsen för 
Fritidsbanken Eskilstuna föreslås till MunktellArenan, som är en central plats för 
många idrotts- och fritidsaktiviteter för många målgrupper och alla åldrar.

Ärendebeskrivning
Fritidsbankens värdegrund är att alla får låna, allt är gratis och miljön står i fokus. 
Att kunna låna sport- och fritidsutrustning gratis ger alltså inte bara miljömässiga 
fördelar med återbruk och minskad konsumtion, utan möjliggör för fler att prova 
aktiviteter och hitta vägar till en berikande fritid, inom eller utanför föreningslivet. 

Förslaget är att Fritidsbanken Eskilstuna inrättas på MunktellArenan, mitt i 
Munktellstaden, som ett nav för idrott och fritidsaktiviteter i Eskilstuna. Ung fritid 
har numera en del av sin verksamhet där, vilket öppnar för att många unga hittar till 
Fritidsbanken för att låna och också kan sprida informationen om den vidare till 
andra delar av staden där de verkar. Om de får i uppdrag att ha ett samordnaransvar 
för Fritidsbanken kan de nyttja sitt nätverk och kontaktnät för att både sprida och 
marknadsföra Fritidsbanken, men också för att sänka trösklarna för att fler ska ta 
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sig dit. Samordnaren kan även ansvara för insamling av material och utrustning. 
Det finns ytor på MunktellArenan som kan göras iordning med mindre åtgärder för 
att passa Fritidsbankens behov, förslagsvis runt Infopunkten där arenavärdarna har 
reception idag. 

Samordnaren bedöms behöva tio till tjugo timmar i veckan för att kunna genomföra 
uppdraget med goda resultat och kvalitet för Fritidsbankens framtid. Det innebär en 
kostnad om cirka 250 000 kronor per år. Den kostnaden ryms efter omprioriteringar 
inom ramen för Ung Fritid och mötesplatser. Arenor och scener kan inom ramen 
för sin verksamhet bemanna Fritidsbanken med administrativ vaktmästare eller 
receptionspersonal. Även den ryms efter omprioriteringar inom ram. Svenska 
Kyrkan har uppgett intresse för volontärverksamhet och AMA (Aktivitet, 
motivation och arbete) kan eventuellt stötta upp bemanningen genom extratjänster. 
En intern arbetsgrupp tillsätts för operativt arbete som den strategiska styrgruppen 
förmedlar. 

En extern arbetsgrupp har formats med representanter från KFF genom arenor och 
scener och Ung fritid, Svenska Kyrkan och Södermanlands idrottsförbund. 
Eventuellt kommer AMA också att ingå. Denna arbetsgrupp kan komma att 
ansvara för den strategiska planeringen som samordnaren och en arbetsgrupp 
operativt ska genomföra. Ett samverkansavtal som uppdateras årligen behöver 
skrivas för att tydliggöra ansvarsfördelning och säkerställa årlig uppföljning. 
Arbetsgruppen ska även sätta långsiktiga mål och en vision för Fritidsbanken, som 
ska innebära att den är tillgänglig för alla och främjar social hållbarhet, inte bara 
för personer som bor eller verkar i centrala Eskilstuna utan alla områden. 

Tidsplan 
En preliminär tidsplan för inrättande ser ut enligt följande:
April- nämndbeslut
Juni-juli: lokalen görs iordning 
Juli-september: insamling av utrustning samt kommunikationsarbete
Oktober: kommunikation om invigning, kanske även prova-på dag i samband med 
invigning? 
November v. 40, 29 oktober-4 november: invigning med allmänheten, 
föreningar, politiken samt involverad personal  

Finansiering
MunktellArenan, som ingår i den samlade kostnaden för hela arenan. Arenor och 
scener bemannar Fritidsbanken. En samordnartjänst på Ung fritid och mötesplatser 
på tjugo timmar i veckan, samt bemanning om max tjugo timmar i veckan beräknas 
till cirka 250 000 kr vardera tjänst per år. En viss kostnad för iordningställande för 
lokalen på cirka 30 000 kr tillkommer. Årsavgiften för att ingå i Fritidsbanken är 
2500 kr och bekostas av Kultur- och fritidsnämnden. 

Kostnaden för bemanning och samordningen ryms efter omprioriteringar inom 
ramen för områdena på förvaltningen. 
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Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Fritidsbanken Eskilstuna skulle medföra social hållbarhet för många olika grupper, 
möjlighet till berikande fritid utan kostnad och samverkansmöjlighet med 
föreningslivet. Det ger sänkta trösklar för personer utanför föreningslivet att hitta 
en väg in, men också chans till aktiviteter på egen hand som främjar folkhälsa och 
miljö för Eskilstunas invånare. 

Beslutet skickas till:
Akten

  

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 

Eva Königsson Mattias Albers 
Förvaltningschef Områdechef, Arenor och Scener

Lena Sjöberg Rehnholm 
Områdeschef, Ung Fritid och Mötesplatser
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Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Förslag till beslut:

1. Inrätta Fritidsbanken Eskilstuna 

2. Kultur- och fritidsnämnden ger Ung fritid uppdrag att samordna 
arbetet 

Övriga förslag:

3. Kultur- och fritidsnämnden ger Arenor och scener uppdrag att stå för 
bemanning 

4. Kultur- och fritidsförvaltningen bidrar till iordningställandet av 
lokalerna

5. Kultur- och fritidsförvaltningen står för årskostnaden och 
inträdesavgiften 

6. Idrottsbiblioteket i Skiftinge finns kvar som en satellit och samverkar 
med Fritidsbanken  

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen (KFF) har genomfört en utredning kring 
inrättande av Fritidsbanken i Eskilstuna. I uppdraget ingick att undersöka 
vilka aktörer som behöver samverka, vilka resurser som finns tillgängliga 
samt i vilken form det skulle kunna drivas i Eskilstuna. Utredningens 
slutsatser är att Fritidsbanken Eskilstuna kan inrättas i Eskilstuna kommun, 
företrädesvis på MunktellArenan. Efter omprioriteringar inom ram för 
budget kan ett samordnaransvar tas via Ung Fritid och mötesplatser och 
bemanning via Arenor och scener på kultur- och fritidsförvaltningen. En 
styrgrupp tillsätts med representanter från områdena, samt en extern 
arbetsgrupp som i ett inledande skede består av KFF, Sörmlandsidrotten och 
Svenska kyrkan. Arbetsgruppen är viktigt för samverkan och hållbarheten i 
arbetet, medan förvaltningen står för basen i verksamheten. 

Platsen för Fritidsbanken Eskilstuna föreslås till MunktellArenan, som är en 
central plats för många idrotts- och fritidsaktiviteter för många målgrupper 
och alla åldrar. Det långsiktiga målet med Fritidsbanken är att nå alla, 
oavsett bostadsområde för att främja social hållbarhet. För att förstärka 
tillgängligheten kan en långsiktig vision vara att ha flera satelliter eller 
mobila noder för Fritidsbanken, som har MunktellArenan som en central för 
majoriteteten av utrustningen. 
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Bakgrund
Kultur- och fritidsförvaltningen har på uppdrag av Kultur- och 
fritidsnämnden, genomfört en utredning över möjlighet att inrätta 
fritidsbank. Resultatet och förslag presenteras här för nämnden att besluta 
om Eskilstuna ska inrätta Fritidsbanken, med gratis utlåning av sport- och 
fritidsartiklar. 

Fritidsbanken erbjuder gratis utlåning av sport- och fritidsutrustning som 
skänks av privatpersoner, företag eller föreningar. Vad som finns skiljer sig 
från ort till ort och beror på vad som kommer in, men allt är gratis att låna, i 
max 14 dagar. Målet är att utrustningen ska användas så länge som möjligt 
och det blir inga ersättningskrav om något går sönder.  

Eskilstuna kommun har idag ett idrottsbibliotek på Skiftingehusskolan, som 
ungdomsverksamheten Palatzet ansvarar för. De använder främst utrustning 
från idrottsbiblioteket när de har Öppen idrott. Skolan har också tillgång till 
idrottsbiblioteket och kan använda utrustning därifrån under idrottstimmar 
eller rastaktiviteter. 

Syfte

Syftet med uppdraget är att undersöka om Eskilstuna kommun via Kultur-
och fritidsförvaltningen ska gå med i paraplyorganisationen Fritidsbanken. 
Det innebär att undersöka följande frågeställningar: 

 I vilken form skulle det kunna drivas i Eskilstuna kommun? 

 Vilka aktörer behöver samverka?

 Behöver det tecknas avtal eller överenskommelser? Intern och extern 
inom kommunkoncernen 

 Vilka resurser finns det? 

- Ekonomiska 

- Personella

- Infrastruktur  

 Finns det möjlighet att bredda innehållet i fritidsbanken till andra 
områden, som musikinstrument?

Tillvägagångssätt
Slutrapporten har tagits fram efter diskussion med flera aktörer, både interna 
och externa. Det har förts en diskussion med Palatzet Skiftinge som idag 
ansvarar för Idrottsbiblioteket, kontaktperson Ara Lezan, för att få en bild av 
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hur idrottsbiblioteket fungerar och används idag. Diskussion har också förts 
med Mattias Anglemark, ekonomichef på Kultur- och fritidsförvaltningen, 
kring ekonomiska förutsättningar, samt med lokalsamordnare Göran 
Andersson för att klargöra vilka förutsättningar som finns inom Kultur- och 
fritidsförvaltningen. 

Sörmlandsidrottens samordnare för Fritidsbanken har varit med i dialog och 
för strategiskt stöd kring inrättande av Fritidsbanker, utifrån erfarenheter i 
andra kommuner, samt står som sammankallande för en extern arbetsgrupp.  
Slutrapporten har tagits fram efter diskussion med styrgrupp om 
förutsättningar och resurser gällande bemanning, ekonomi och infrastruktur 
för beslut i Kultur- och fritidsnämnden tillsammans med ett missiv. 

Tidplan
Uppdraget påbörjades 17 juli 2017 och avslutades 15 mars 2018.
Nämndbeslut väntas ta 21 april 2018 och planering för införande och 
invigning sätts igång direkt efter det, vid beslut om inrättande. Det innefattar 
att planera för samt organisera insamling av utrustning och material samt 
bestämma en lämplig tid för invigning.

Resultat av uppdraget

Allmänt intryck
Inrättandet av en Fritidsbank skulle erbjuda en fin möjlighet att låna sport- 
och fritidsutrustning för att på ett enklare sätt kunna ta del av olika 
aktiviteter som erbjuds i Eskilstuna kommun. Förutom den ekonomiska 
fördelen för låntagaren att gratis kunna låna skor eller utrustning så finns 
även en positiv miljö- och samhällsaspekt av återbruk. Placering av och 
kommunikation kring Fritidsbankens utlåning är väsentlig för att besökarna 
ska ta sig dit och framför allt känna till den. Det idrottsbibliotek som finns 
idag i Skiftinge används väldigt sparsamt, framför allt av skolan och 
Palatzets Öppen idrott med behov av en starkare kommunikation och 
marknadsföring. En av styrkorna med Fritidsbanken som kan ses saknas på 
Idrottsbiblioteket är kopplingen och samverkan med föreningslivet. 
Föreningar i andra kommuner har anordnat prova-på dagar i samverkan med 
Fritidsbanken och erbjudit utbildning för personalen för att de på egen hand 
ska kunna slipa skridskor till exempel. 

I och med att Fritidsbanken Värmland är en paraplyorganisation för landets 
alla Fritidsbanker har konceptet uppmärksammats och många kommuner har 
redan eller planerar att starta en lokal Fritidsbank I Sörmland är det Endast 
Nyköping som har inrättat en fritidsbank, men Flens kommun har tagit 
beslut och Katrineholms kommun öppnar under sportlovet 2018. Att inrätta 
en Fritidsbank innebär ett åtagande att följa dess värdegrund men i övrigt 
finns inga krav på åtaganden. Namnet ”Fritidsbanken” kan ses som en 
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möjlighet att låna av banken för att kunna utföra den fritidsaktivitet som 
önskas, men utan såväl ränta som återbetalning. Om det utlånade går sönder 
lagas det eller kasseras, men utan kostnad för låntagaren. 

Vid beslut om inrättande av Fritidsbanken Eskilstuna behöver det även 
beslutas vad som ska ske med Idrottsbiblioteket och det material som finns 
där idag. Idrottsbiblioteket i Skiftinge används idag framför allt under 
Palatzets Öppen idrott och vissa idrottslektioner på Skiftingehusskolan, men 
inte i sin fulla kapacitet. Ungdomsverksamheten och mötesplatsen Palatzet, 
som ansvarar för det idag, upplever det som att det behövs mer tid för att 
marknadsföra att det finns och att anordna aktiviteter runt det för att väcka 
intresse. Tanken med Fritidsbanken är inte att vara en konkurrent till 
föreningslivet, utan en del av samverkan och samarbete med föreningar för 
prova-på verksamhet. Det kan ge tillfällen för gemensamma aktiviteter och 
lobbying av vad respektive verksamhet kan erbjuda invånare och besökare i 
Eskilstuna. Idrottsbiblioteket kan då fungera som en satellit till 
Fritidsbanken, med ett mer begränsat utbud som matchar behoven i 
Skiftinge och för skolan. 

Inrättande och bemanning av fritidsbank 
Att ingå i Fritidsbanken innebär ett åtagande att följa dess värdegrund: Alla 
får låna, allt är gratis och miljön står i fokus. I övrigt är formen mycket 
flexibel och det finns olika exempel i olika kommuner. I Västerås bekostar 
Kultur- och fritidsförvaltningen hyran, medan arbetsmarknadsförvaltningen 
ansvarar för bemanning och all löpande drift och är öppet alla vardagar med 
varierande tider. I Katrineholm är det ett föreningskluster kallat 
Idrottsalliansen, som själva med en anställd kommer att driva Fritidsbanken 
och representerar styrelsen.  I Norrköping är det ett samverkansavtal mellan 
kommunen, förbundet och fastighetsägaren. I Karlskoga står Svenska 
Kyrkan för bemanning, men har en styrgrupp för ledning och strategisk 
planering Se bilaga 1 för fler exempel på hur organisation, insamling och 
marknadsföring ser ut i olika städer som har Fritidsbanken. 

Förutom åtagande att följa värdegrunden ingår en gemensam försäkring i 
Folksam för paraplyorganisationen Fritidsbanken, som omfattar en 
ansvarsförsäkring, rättskyddsförsäkring vid tvistemål samt 
olycksfallsförsäkring för de som besöker och/eller arbetar i lokalen. Se 
bilaga 2 för mer utförlig information om försäkringens innehåll. Det 
långsiktiga målet och visionen för Fritidsbanken bör vara att kunna erbjuda 
alla samma möjlighet att låna sport- och fritidsutrustning, även de som inte 
bor eller verkar i centrala Eskilstuna.

För Eskilstuna kommun är utgångsläget att det är kommunen som ansvarar 
för bemanning, drift och underhåll av Fritidsbanken, med flera aktörer i 
samverkan för styrning och ledning. Ett samordnaransvar krävs för att 
säkerställa att verksamheten drivs framåt och att det finns en tydlig 
inriktning på arbetet. Samordnaren blir även ansvarig för utåtriktat arbete, 
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insamling av material, nätverkande och ambassadörskap.  Ung Fritid och 
mötesplatser kan, efter omprioriteringar inom ram, tillsätta en samordnare 
för arbetet med Fritidsbanken. 

Ung fritid och mötesplatser har verksamhet i MunktellArenan, med 
aktiviteter och ungdomsverksamhet. De har dessutom ett väl upparbetat 
nätverk med såväl skolor som andra verksamheter, som kan vara av stor 
nytta för en framgångsrik användning av Fritidsbanken. Det är därför 
lämpligt att de får ett samordnaransvar som kan jobba med nätverk och 
samarbeten med många olika aktörer. Det främjar möjligheterna för att 
sänka trösklar och motverka att Fritidsbanken, i ett första skede, inte finns i 
de prioriterade bostadsområdena utan i centrala Eskilstuna. 

Arenor och scener kan, efter omprioriteringar inom ram, bemanna 
Fritidsbanken inom ramen för sin verksamhet underlättar hanteringen och 
främjar en hållbar verksamhet. Bemanningen sker då av administrativ 
arenavärd och/eller receptionspersonal. 
 

Åtgärder
Förslaget för inrättande av Eskilstuna Fritidsbank är att Kultur- och 
fritidsförvaltningen står för hyreskostnad i MunktellArenan för en bemannad 
reception/butiksyta, samt lagerutrymme och underhåll av lokalerna som inte 
ingår i bemanningens arbetsuppgifter. Förvaltningen står vidare för 
bemanning genom Arenor och scener samt en samordnare från Ung fritid. 
Tjänstgöring för bemanning och samordning föreslås till tio till tjugo timmar 
i veckan vardera, som läggs med flexibilitet efter behov. Samordnaren för att 
arbeta operativt med ansvar för Fritidsbanken och för att säkerställa att 
nödvändiga åtgärder tas för en framgångsrik verksamhet, såsom insamling 
och samverkan. Bemanning som kan vara tillgänglig för allmänheten när det 
passar bäst. En överenskommelse behöver då upprättas med ansvarig 
samordnare för Fritidsbanken, bemanningsansvarig och övriga 
samverkansaktörer, där ansvarsfördelning framgår och vilka lokaler som 
omfattas av verksamheten.  Åtgärderna utvecklas ytterligare i kommande 
avsnitt. 

Vilka öppettider som ska gälla behöver beslutas i samråd med Arenor och 
scener, för att erbjuda tillgänglighet som matchar MunktellArenans 
bemanning och besöksgrad samt personalens arbetstider. Utöver bemanning 
behövs, som redan nämnts, en samordnare med ett övergripande ansvar och 
en styrgrupp som står för ledning. En samordnare från Ung fritid kan 
tillsättas, med tjugo timmar i veckan. Samordnarens roll innebär att 
Fritidsbanken ska marknadsföras, nätverkande med föreningsliv, skolor, 
möjliga låntagare och för att genomföra den strategiska planering som 
styrgruppen arbetar fram. 



Eskilstuna kommun Datum 7 (16)
2017-07-19

Postadress Besöksadress
            

Telefon, växel Fax Mobiltelefon
633 42 Eskilstuna Verkstadsgatan 5 016-710 10 00

E-post Webbplats
malin.goransson@eskilstuna.se www.eskilstuna.se

Vid beslut om inrättande krävs såväl en intern information med en 
kommunikationsstrategi samt en extern kommunikationsplan för lansering 
av verksamheten. Lanseringen bör ske politiskt av nämnden som blir 
involverad. All kommunikation ska stämmas av med Kultur- och 
fritidsnämndens ordförande samt kommunikationschef på Kultur- och 
fritidsförvaltningen. 

Samverkande aktörer 
Förslag för inrättande av Fritidsbanken Eskilstuna är att Ung fritid och 
mötesplatser samt Arenor och scener samverkar gällande bemanning, 
lokalyta och strategisk planering för hållbarhet och långsiktigt.  
Svenska kyrkan är intresserad av att gå med som en extern aktör. 
Nödvändigt blir att ta fram ett samverkansavtal som tydliggör uppdraget för 
styrgruppen som ansvarar för Fritidsbanken, strategisk planering och 
ansvarsfördelning. Avtalet bör gälla ett år i taget och utvärderas inför varje 
förlängd period för att säkerställa kvalitet och hållbarhet samt om några 
förändringar i styrning och operativt arbete ska ske. 

Arbetsmarknads- vuxenutbildningsförvaltningens biträdande enhetschef 
Pirkko Toumainen kan eventuellt bidra med bemanning genom 
resurseneheten AMA (Aktivitet, Motivation och Arbete) och extratjänster. 
Svenska Kyrkan kan eventuellt gå in med volontärverksamhet kring 
insamlande av material och utrustning av Fritidsbanken. 

Problem/risker
Risken att Fritidsbanken blir ett nytt Idrottsbibliotek, som inte används i sin 
fulla kapacitet, kan minskas genom en styrgrupp som ansvarar för strategisk 
planering men där det operativa arbetet sker genom en arbetsgrupp och 
bemanning på Fritidsbanken. Det kräver såväl engagemang som tid för att få 
en verksamhet som skapar en levande fritidsbank, där många olika 
målgrupper använder sig av möjligheten att låna sport- och fritidsutrustning 
gratis för en meningsfull fritid. 

Åtgärder
För att undvika en Fritidsbank som inte nyttjas eller har tydlig styrning har 
en extern arbetsgrupp formats med representanter från Kultur- och 
fritidsförvaltningens enheter Arenor och scener samt Ung Fritid och 
mötesplatser, Svenska Kyrkan samt Sörmlandsidrotten där de sistnämnda är 
sammankallande. Denna grupp kan komma att ansvara för strategisk 
planering och ansvarsfördelning, med med ett inledande uppdrag att vara en 
arbetsgrupp som arbetar operativt med Fritidsbanken. Det bedöms dock även 
behövas en samordnare som ansvarar för helhetsansvar för verksamheten i 
form av planering, insamling, uppföljning, nätverkande och marknadsföring. 
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Figur 1. Förslag på organisationsschema.

 

Problem/risker 
Om inte styrgruppens arbete fungerar och ingen har samordnaransvar är 
risken att Fritidsbanken inte får en hållbar verksamhet med fungerande 
utlåning av sportutrustning. Det behöver därför vara ett tydligt uppdrag för 
styrgruppen och en arbetsgrupp som planerar och genomför aktiviteter som 
går utanför daglig bemanning och verksamhet. 

Det behövs en tydlig ledning och en långsiktig, strategisk plan för att nå 
hållbarhet och långsiktig användning av Fritidsbankens utlåning. Det 
behöver då, tillsammans med övriga aktörer beslutas om hur ledningsarbetet 
och den strategiska styrningen ska se ut, för att säkerställa långsiktighet och 
kvalitet med en stabil verksamhet. 

Lokalisering: MunktellArenan entréplan 
Fritidsbanken behöver optimalt ett utrymme om cirka 100-150 kvadratmeter 
för förvaring och reception. 

Efter dialog med lokalsamordnare Göran Andersson gavs förslaget att 
MunktellArenans infopunkt, där vaktmästeri och reception idag finns, 
tillsammans med kontorsutrymme även skulle kunna nyttjas för 
Fritidsbanken. Utrymmet är totalt cirka 40 kvadratmeter stort och är 
tillgänglig i samband med entré från parkeringen och Stiga Sports Arena. 
Lokalen består av ett en utbyggnad i form av en liten stuga med 
”biljettlucka” och fönster. Det finns även utrymme bakom som eventuellt 
kan frigöras men ytterligare utredning krävs.
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En trappa ner vid Infopunkten, direkt till vänster finns det förrådsutrymme 
om cirka 70 kvadratmeter som kan frigöras för förvaring av Fritidsbankens 
uthyrningsmaterial. I nära anslutning till detta utrymme finns också 
möjlighet att nyttja den verkstad som arenavärdarna idag förfogar över för 
att kunna utföra enklare reparationer. Det ger ett totalt utrymme om cirka 
120 kvadratmeter. Förrådsutrymmet kan eventuellt vara öppet för allmänhet 
och besökare under de tider som Fritidsbanken är bemannat. 

Bild 1. MunktellArenans infopunkt, vid entrén från parkeringen 

Åtgärd
Ett alternativ är att Bågskytteföreningens kansli kan flyttas in till 
bågskyttelokalen och därmed kan det byggas till en vägg med lucka för 
Fritidsbanken. Förrådet kan då finnas på samma plats en våning ner, men 
fortfarande vara i närheten av receptionen. Det kan även vara en möjlighet 
att bygga ut befintliga infopunkten framåt, mot trappan, för att på så sätt 
kunna dela av MunktellArenans information och Fritidsbanken. 

Figur 2 visar möjlig placering, men inte exakt utformning. 
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Figur 3. Kartan visar våningsplan 1 i MunktellArenan, entréplan. Inringat är 
Infopunkten och nuvarande kansli för Bågskytte. 

Vid den andra entrén, mot Munktellbadet finns ett nybyggt förråd, som är 
litet till ytan ca, 15 kvm men kan ev. byggas ut något och fungera som 
reception. Det blir då längre till förrådsutrymme på källarplanet och inte lika 
tydligt för besökarna var de ska vända sig. Även andra alternativ kan vara 
möjliga, beroende på krav på storlek och vad som krävs för att följa övrig 
gestaltningsplan för arenan. 

Problem/ risker

Entré, mot Munktellbadet

Entré, mot parkering 
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Infopunkten används dels som reception för utbildningslokalerna och 
vaktmästeri men är idag även plats för larmdatorer, kontanthantering och 
nycklar samt kontor för arenavärdar. Det är därför problematiskt att dela 
ytan med Fritidsbanken som är en egen verksamhet. Det riskerar även göra 
det otydligt för personer som ska till utbildningslokalerna var de ska vända 
sig för information när de kommer in på MunktellArenan och för de som 
söker Fritidsbanken. Om korridoren intill infopunkten byggs igen försvinner 
den närmaste nödutgången från bordtennishallarna, vilket i så fall behöver 
ersättas. Utrymmet syns längst till höger i bilden ovan. 

Utrymmet vid den andra entrén är väldigt litet och själva lagret hamnar långt 
bort, en våning ner vilket försvårar för personalen som bemannar och tar 
mer tid i anspråk. 

Det finns inget förslag på annan lokal i dagsläget. Samordnaren på 
Sörmlandsidrotten hade ett förslag att hyra en lokal på cirka 60 kvadratmeter 
Nyfors, Nyforsgatan 38. Kostnaden för denna lokal skulle uppgå till 55000 
kr per år exklusive el, vatten, värme och ventilation.

Vid beslut om inrättande behövs ytterligare utredning för att hitta den mest 
optimala placeringen av Fritidsbankens lokal i MunktellArenan. 

Möjlighet att bredda innehållet till andra områden 
Fritidsbankens styrelse utreder möjligheterna att även erbjuda 
kulturutrustning till utlåning då frågan har ställts av flera kommuner. Även 
om de kommer fram till att det inte kan ingå i ordinarie utbud kan 
alternativet erbjudas till Eskilstunas invånare i en Fritidsbank, med ett 
angränsade utrymme där det finns t.ex. musikinstrument, kamera-utrustning 
och liknande för utlåning. Detta kan hanteras av personalen i Fritidsbanken 
även om det är en egen kulturdel och då bidra till ytterligare möjligheter för 
en berikande fritid för Eskilstunas invånare.

Problem/risker
Eftersom kulturutrustning inte ingår i Fritidsbankens koncept idag behöver 
det utredas vilka försäkringar som gäller om sådan utlåning ändå erbjuds i en 
framtida Fritidsbanken Eskilstuna.  Det behöver då även definieras vad som 
ska ingå i denna del och vad givare kan skänka för typ av kulturutrustning 
för att undvika för stor hantering av utrustning som inte går att använda, 
eller som konkurrerar med annan verksamhet, som till exempel biblioteken 
erbjuder. Det kan innebära högre krav på specialkompetens av personalen 
om det krävs kunskap om att kunna stämma instrument och hantera 
kamerautrustning till exempel, samt kräver ett stort utbud för att kunna 
erbjuda instrument i många olika storlekar till exempel. Det kan vara svårt 
att tillgodose med personal som är mer inriktad på service, utlåning och 
enklare hantering av idrottsutrustning. 

Åtgärder
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Att kulturutrustning också ska vara en del av Fritidsbanken Eskilstuna 
behöver ytterligare utredning för att se hur det i så fall kan ske på bästa sätt.  
Ett alternativ till att ha en kulturdel i Fritidsbanken är att stärka de aktörer 
som redan idag erbjuder likande uthyrning på Musikskolan, konstmuséet 
samt Ung fritid och mötesplatser eller föreningar med ytterligare möjligheter 
till utlåning och prova-på verksamhet. På så sätt kan en högre kvalitet i 
verksamheten och utrustningen hållas och det krävs inte samma 
specialkompetens bland Fritidsbankens personal. 

Musikskolan hyr idag ut instrument till elever som har blivit antagna till 
utbildning, men inte till allmänheten då det kräver instrument i många olika 
storlekar, kunskap om att stämma instrument och hur de hanteras på bästa 
sätt för att bibehålla deras kvalitet. 

Konstmuséet erbjuder sista söndagen varje månad öppen verkstad, där barn 
och vuxna har möjlighet att prova olika konstnärliga tekniker. De erbjuder 
även konstkurser. Ung fritid och mötesplatser har på alla sina mötesplatser 
olika skapandemöjligheter som ateljéer och skapanderum, studio, och 
multimediarum där deras besökare får möjlighet att skapa under ordnade 
former. Detta ger möjlighet till en kulturellt berikande fritid som i ett första 
steg inte erbjuds på Fritidsbanken. 

Kostnader/finansiering för kultur- och 
fritidsnämnden 
Att inrätta Fritidsbanken Eskilstuna innebär inga stora kostnader. Inträde i 
paraplyorganisationen och konceptet är en engångssumma på 5000 kronor 
och gruppförsäkringen innebär en årsavgift om 2500 kronor per år. 
Lokalhyran i MunktellArenan ingår i den samlade kostnaden för hela arenan 
som KFF betalar till Kommunfastigheter.  Iordningställande av lokal 
uppskattas till en kostnad om cirka 20 000-30 000 kr och 
Drift och underhåll kommer till stor del att kunna skötas av personalen och 
volontärer som bemannar Fritidsbanken. 

Ansvar för Fritidsbanken övergripande, förslagsvis en samordnare från Ung 
fritid samt bemanning av Arenor och scener med en anställning om tio till 
tjugo timmar i veckan vardera, innebär en årskostnad på cirka 250 000 
kronor per område och är därmed den stora ekonomiska kostnaden. Dessa 
ryms inom ram för områdena efter omprioriteringar. Tabellen nedan visar en 
uppskattad sammanställning av kostnaderna. 

Åtgärd engångskostnader KFF Uppskattad kostnad i kronor
Inträdesavgift 5000 
Iordningställande av lokal 30 000 
Totalt 35 000 

Budget löpande verksamhet KFF Uppskattat kostnad i kronor
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Årsavgift, gruppförsäkring 2500
Kontorsmaterial 20 000 
Bemanning AoS, ca 50% 250 000 
Samordnare UF/MP, ca 50 % 250 000 

Totalt 520 500 

Åtgärder
Genom att använda de av regeringen utlysta extratjänster kan bemanningen 
utökas ytterligare, men då tillkommer ett handledaransvar. Grunden för 
bemanning sköts av administrativ arenavärd på MunktellArenan och 
samordnare från Ung Fritid. 
 
Kostnader för iordningställande av lokal är uppskattade och kan komma att 
ändras, beroende på var lokalisering blir och om befintliga rum på 
MunktellArenan kan användas eller inte, men uppskattas i tabellen nedan till 
ett totalpris om 30 000 kr. 

Åtgärd Uppskattad kostnad
Innerväggar 2x5 m 20 000
Hyllsystem ”butik” 2 000
Hyllsystem lager 6 000
Kontorsmaterial 2 000
Totalt 30 000

Övriga resultat  

Volontärverksamhet  
Efter möte med extern styrgrupp så ska Svenska Kyrkan undersöka om de 
kan bistå med volontärer som kan stötta bemanningen och aktiviter som 
anordnas för Fritidsbanken. Det kan bidra till ett hållbart arbete och god 
kommunikation som gör att Fritidsbanken blir levande och lockar flera olika 
målgrupper att komma dit och låna sport- och fritidsutrustning. De kan 
framför allt bidra med insatser vid insamling av material och utrustning för 
Fritidsbanken 

Påverkan av andra projekt 
Tidigare i rapporten nämns Idrottsbiblioteket i Skiftinge som är ett 
kommunalt projekt, där användningen av sportutrustningen som finns där 
inte är optimal. Korpen Eskilstuna driver bland annat butiken Sporthyra; 
med uthyrning av hög kvalitet av cyklar, kajaker och rullskidor under 
sommaren och skidutrustning under vintern. Korpen, Tunafors Skidklubb 
och Tunafors slalom har vid tidigare tillfällen på skollov erbjudit gratis 
skidhyra för skolungdomar för att de ska kunna prova på skidåkning, något 
som kan komma att bli aktuellt igen. 

Problem/risker 
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Tanken med Fritidsbanken är inte att konkurrera med befintlig uthyrning av 
sport- och fritidsutrustning såsom det Sporthyra eller Idrottsbiblioteket 
erbjuder, utan vara ett komplement och en möjlighet att prova något innan 
en eventuell fortsättning av aktivitet inom eller utanför föreningslivet, eller 
för inköp av egen utrustning. Det som kommer in till Fritidsbanken skänks 
av privatpersoner och kan därmed vara av varierande kvalitet och ålder, 
medan det som Sporthyra Korpen, erbjuder är nytt och av hög kvalitet. 
Kommunen ska främja invånarnas möjlighet till en berikande fritid genom 
stöd till föreningslivet såväl som genom egen verksamhet och aktivitet.  
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Åtgärder 
Fritidsbanken ska genom samverkan med föreningslivet bidra till prova-på- 
tillfällen och gemensam kommunikation om det breda föreningsliv som 
finns i kommunen. På så sätt konkurrerar inte Fritidsbanken med 
föreningarnas egen verksamhet och aktiviter som ger intäkter kan fortsätta. 
Den kan istället främja nya intressen och möjlighetet till en aktiv och 
berikande fritid för såväl unga som vuxna och äldre. 

Idrottsbiblioteket i Skiftinge kan fungera som en satellit med den utrustning 
som mest används av Öppen idrott och skolan. Genom samverkan kan annan 
utrustning lämnas vid överenskommelser när behov uppstår. 

Huvudansvar och uppföljning vid inrättande av 
Fritidsbanken
Den tillfälliga, externa styrgruppen bör diskutera fortsättning för 
Fritidsbanken Eskilstuna. Om nämnden beslutar om ett inrättande bör 
Kultur- och fritidsförvaltningen vara representerade i den externa 
styrgruppen av såväl Ungfritid som Arenor och scener. 

Samordnaren får då möjlighet att operativt leda och driva arbetet utifrån en 
strategisk planering, förslagsvis tillsammans med en arbetsgrupp där de 
olika aktörerna är representerade. Arbetet utvärderas och följa upp årligen 
för att så småningom kunna utvecklas, till exempel med satellitbodar för 
Fritidsbanken eller en mer mobil verksamhet, liknande bibliotekets bokbuss. 

Förslag till åtgärder 
Utifrån utredningens resultat yrkar Kultur-och fritidsförvaltningen att: 

 Eskilstuna kommun inrättar en Fritidsbank där Kultur- och 
fritidsnämnden står för hyreskostnader i MunktellArenan.

 Arenor och scener ansvarar för bemanning och drift. Öppettider 
bestäms i samråd men förslagsvis cirka tio till tjugo timmar i 
veckan. 

 Ung fritid och mötesplatser ansvarar för en samordnare på tio 
till tjugo timmar i veckan.  

 Detta sker under förutsättning att involverade aktörer kommer 
överens om en styrning och ledning för att säkerställa kvalitet 
och hållbarhet för Fritidsbanken med målbilden att nå alla 
prioriterade områden och målgrupper. 
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Karlskoga - Ossama 0706-329270 

 

Organisation 

Öppnade 11/1 2016. Har idag öppet två dagar i veckan.  

De har en förening där Sv. Kyrkan är drivande. Ossama är anställd av dem. Övriga medlemmar är 

Karlskoga Energi och Miljö, Karlskoga kommun, Karlskogahem och Möckle förening (samverkan 

mellan alla föreningar). Föreningarna hjälper till utifrån sina verksamheter (slipar skridskor mm).  

Ossama är platsansvarig. Utöver honom jobbar fyra volontärer från Sv Ky.  De har även sökt 

praktikanter genom migrationsverket.  

Karlskogahem står för lokalhyra, el, internet. Sv Kyrkan står för telefon, förbrukningsvaror (kaffe, 

papper mm). Kyrkans låter även sin egna kommunikatör lägga tid på att marknadsföra Fritidsbanken.  

 

Insamling och utlåning 

Genom samarbetet med Karlskoga Energi och Miljö samlar in material på återvinningscentralen, via 

en container. Fritidsbankspersonalen hämtar materialet själva på ÅVC.  

Även till Karlskoga församling skänks det saker. På ett år har de fått in över 2500 artiklar.  

Inför uppstart annonserade de (informatören i församlingen) i Kuriren, kyrkoblad sociala medier.  

Tidning, svt och radio har gjort flera reportage vilket också har hjälpt till.  

Alla artiklar registreras när de kommer in. De har olika kategorier för olika områden (skridskor 01, 

fotboll 02 o.s.v.) och så bygger de på med löpnummer under varje kategori. Vid utlåning får 

låntagaren skriva namn och tel på ett kvittensblock. Veckovis sammanställs alla utlån i Excel.  De har 

ca 150 utlån i månaden. 

 

Marknadsföring 

Kyrkan står för de flesta insatserna. Men även kommunen marknadsför i sina kanaler.  

Jobbar med Facebook, har mail och mobil. Uppdaterar Facebook varje vecka.  

De har översatt deras informationsblad till olika språk. Arabiska, dari och, persiska engelska. Dessa 

delas ut i kyrkan, på plats i Fritidsbanken mm.  

Har varit med på bl.a. Framtidsveckan och Kulturkalaset. De tar med sig lite artiklar, skapar lite 

aktiviteter (fotboll, innebandy mm). Får bra respons på dessa aktiviteter.  

 

Samarbeten 

Stöttade Nora vid deras uppstart. De körde över ett släp med 300 blandade artiklar dit (primärt 

vinterutrustning). Samarbetar en del med föreningar. Haft besök från BILDA som de även fick lite spel 
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av. Möckeln har gått ut till sina föreningar och bett dem skänka artiklar. Bl.a har de fått in en hel del 

golfprylar.  

 

Tips och tankar från Karlskoga 

De hade brist på artiklar vid uppstart. Hade mest vinterutrustning. Kunde ha lagt mer tid på att samla 

in material.  

De funderar mycket kring åldersgräns. Idag har de en rutin att en vuxen måste vara med om ett barn 

vill låna. Kan vara olika från pryl till pryl. Fotbollsskor är inte lika känsligt som skidor eller inlines. Blir 

en bedömningssak från fall till fall.  

Har ett extraförråd. Där kan de förvara artiklar för nästa årstid.  

Vid dyrare artiklar (ex cyklar) tas ibland även adressuppgifter.  

 

Egna reflektioner under mötet 

Uppmuntra alla som lånar att gilla Fritidsbanken på Facebook. Samarbete med ÅVC är värdefullt.  

Viktigt att samla in mycket material. Och viktigt att ständigt jobba med det så man får in material för 

alla säsonger. Går man ut med en förfrågan på vintern så kommer det troligtvis in mest 

vintermaterial.  
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Kristinehamn - Carin Övringe 0550-868 22 

Organisation 

Började med en politisk vilja. Drivs och finansieras idag helt som kommunalt projekt på två år. Har nu 

kommit halvvägs. Oscar och Helena blev projektanställda på ett år, men deras anställning går ut 31/1 

-17.  

Har haft ett föreningsmöte för att diskutera fortsättningen. Dock var inte uppslutningen fantastisk på 

det mötet. Markus (från Arbetsmarknadsenheten) tittar på en lösning för kommande år. Det finns en 

vilja att hitta en mer långsiktig lösning. 

De för även en dialog med handelsprogrammet på en gymnasieskola. Att på något sätt låta dem bli 

inblandat i drivandet av Fritidsbanken (kanske genom ett UF-arbete). 

 

Insamling och utlåning 

Tar emot materialet på Fritidsbanken. Hade ett event 1 advent 2015 på torget där folk kunde lämna 

grejer. Samarbete med en organisation som heter Kapnova. De kan hjälpa till att hämta saker hemma 

hos folk, det har dock inte funnits någon efterfrågan. De får även in en del material från 

hjälporganisationer, mot att de lämnar material till dem som inte Fritidsbanken behöver.   

Fritidsbanken ligger rätt centralt och har bra öppettider så det har fungerat bra med insamlingen. De 

samarbetar även med en organisation som får in och lagar cyklar. Så de har fått, och kommer få ännu 

fler, en hel del cyklar därifrån. De har även haft några få utbyten med andra banker för att få lite 

material.  

De har ca 120-130 utlåningar i månaden. På sommarhalvåret är det mest cykelutlåning.  

De har satt en åldersgräns på 16 år för att få låna ”farligare” saker som skridskor mm. Under 16 år 

krävs att målsman är med för att få låna detta.  

Vid utlåning skrivs det kvittenslappar där de tar namn och telefon till de som lånar. Sedan förs det in i 

Excell.  

 

Marknadsföring 

På kommunens intranät, hemsida. Facebook. Var med på fritidsmässan där de bl.a. hade speed-

shooting innebandy. Mycket info och marknadsföring genom Facebook där de informerat och 

efterlyst material. De har satt upp lappar i skolor/sporthallar. Info i föreningsblad. Tidning har gjort 

reportage. 

 

Tips och tankar från Kristinehamn 

De har satt en åldersgräns på 16 år för att få låna själv när det gäller lite farligare saker, exempelvis 

skridskor, inlines, slalomskidor mm. Annars måste målsman vara med.  
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Egna reflektioner under mötet 

Ett gemensamt databassystem där man kan se även andra städers artiklar. Detta för att öka 

möjligheten till samverkan, både vid speciella tillfällen som friluftsdagar, men även för löpande utbte 

av artiklar.  

Är Facebook rätt väg att gå? Använder unga det idag? Eller är andra forum som Instagram, Snapchat 

mm bättre för att nå dem? Många använder idag Facebook endast för att vara med i olika grupper, 

de följer inte flödet på samma sätt som tidigare.  

Generellt verkar utlåningen dippa ordentligt under sommarhalvåret. Hur kan vi ändra det?  
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Karlstad - Anders Olsson, 070-301 71 32 

 

Organisation 

Har varit igång sedan aug -16. De började dock ett år tidigare i en container. En liten smygöppning 

som ändå föll väl ut och resulterade i en fullstor satsning. Viljan är dock att detta ska bli den första av 

3-4 fritidsbanker i Karlstad.  

Det drivs som en ideell förening. I styrelsen finns bl.a. Karlstad united, Hyresgästföreningen, Svenska 

kyrkan. Kommunen stöttar genom att stå för hyran samt att de givit fondpengar, men de finns inte 

med i styrelsen. Röda korset skänker lite grejer. Fastighetsägaren subventionerar hyran. 

Lite osäker på Anders lön, den kommer från folkbildarna Värmland, men de kanske får pengar från 

kommunen. Kyrkan har betalat anmälningsavgiften.  

Organisatoriskt fungerar de väldigt bra. Alla är med och bidrar utifrån sina förutsättningar.  

Anders, 100%. Tillsvidare. Ulrika (Sv. Ky) sitter ofta på platsen. Från jobbcenter kommer folk som 

jobbar lite. Allt ifrån en vecka till några månader (praktik).  

 

Insamling och utlåning 

De samarbetar bl.a. med Solareturen (kommunal plats för återbruk). Därifrån får de en hel del 

artiklar.  

De har även mycket kontakter med föreningar och företag. Från företag har de, förutom sport- och 

fritidsprylar, även fått verktyg och en del inredning.  

Materialinlämning sker direkt på Fritidsbanken. De har vid några tillfällen delat ut lappar i 

villaområden och butiker.  

Vid mottagandet så går alla artiklar igenom, repareras, märks upp, fotograferas och läggs in i 

databasen. De märker upp allting löpande. Idag har de ca 1500 artiklar registrerade. 

De lånar ut ca 120-130 artiklar i månaden.  

De använder sig av det datasystem som Deje har tagit fram. Dock så registreras först allt på papper 

för att sedan föras in i databasen.  

 

Marknadsföring 

Synas på mässor mm. Sociala medier. Mycket facebook.  

 

Samarbeten 

De samarbetar med andra fritidsbanker, framförallt med med Grums och Karlskoga.  
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De är på gång med att hitta ett samarbete med fritidsgårdar. De samarbetar lite med universitetet. 

Samarbetar med föreningar (Boltic mm). Söker ständigt kontakt med organisationer, företag och 

föreningar. De jobbar väldigt aktivt med dessa frågor.  

Solareturen (AMA) förser med lite inredning samt idrottsartiklar.  

Närhet till universitet. En del utlandsstudenter kommer och lånar grejer.  

 

Tips och tankar från Karlskoga 

Vid uppstarten är det viktigt att lära känna varandra i styrelsen. Att alla får känna att de är med och 

bidrar.  

Starta inte upp verksamheten mitt i sommaren. Antingen på våren eller hösten.   

Kommunen kan vara en bromskloss. Finns en risk mad att låta AME driva, brist på personligt 

engagemang. Viktigt med en driven person/platsansvarig.  

 

Egna tankar 

Nya affischer med bild på både vuxna och barn, och båda könen.  

Marknadsför mer mot handikappidrott.  

Variera utbudet med prylarna på hyllorna för att skapa nyfikenhet. Är det samma saker som syns 

hela tiden så minskar intresset för återbesök.  
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Lidköping - Martin Andreasson 070-205 48 13 (fast det var Julia jag träffade)  

 

Organisation 

Startade 2014. Fritidsbanken ligger inne på deras idrottsområde vid ishallarna, en våning upp.  

Västergötlands IF har ett projekt för långtidsarbetslösa. VIF har stått för alla kostnader, inkl hyra mm, 

men kommunen subventionerar lokalen, de hyr idag för 300kr/mån inkl el.  

Idag rullar verksamheten runt på 10 st anställda (arbetslösa), samt Martin som är arbetsledare. De 

har öppet tre dagar i veckan. Samt extraöppet vid speciella tillfällen.  

En pensionärsförening i Villa Lidköping har hjälp till med lite snickerier. VIF köpte dock in materialet.  

 

Insamling och utlåning 

Julia kom i kontakt med Barnens stad, och fick ta över deras sortiment. De gick ut i tidning och via 

Facebook samt att de stått på torget och informerat. Har fått in mycket material, det har inte varit 

några större problem. De har haft utbyte med andra fritidsbanker, framförallt Skövde, vilka de fått 

skidor ifrån. I sin tur skickar de skridskor tillbaka. Inlämning sker på plats på Fritidsbanken, samt att 

de har ett samarbete med en hjälporganisation 

Vid utlåning använder de sig endast av papperslappar. Allt sker manuellt. Julia visste inte hur många 

utlåningar de har, maila Martin. 

 

Marknadsföring (kolla även med Martin) 

Vid invigning trycktes det upp flyers som delades ut på Villa Lidköpings matcher samt på skolor. Det 

var reportage i tidning och radio. Facebook, är fortfarande aktivt. 

Varit med på Må-bra-dag.   

 

Samarbeten 

Lite med skolor. Även Villa Lidköping lite grann (träningar för ensamkommande flyktingbarn). Men 

det verkar finnas stor förbättringspotential.  

 

Tips och tankar från Lidköping 

Inte optimalt att VIF står för projektet. Hade varit bättre om kommunen eller föreningar hade drivit.  

Behövs en eldsjäl för att driva och marknadsföra Fritidsbanken. 

Tittar på att samarbeta med deras motsvarighet till idrott åt alla, samt även att komma in på skolor. 

Kolla om det är läge för ett utbyte.  
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Egna tankar 

Behöver nå ut mer. Idag är det ganska okänt. Ska vara öppet för alla.  

Kör konceptet ”Sport for you” vilket borde kunna gynna båda verksamheterna om de hittar en bra 

samarbetsform.  

Inte samma drag som i Värmland. Hela Lidköping verkar fokusera på bandy, men där borde 

Fritidsbanken verkligen fylla en plats att lyfta fram andra idrotter. Men det var rätt stort fokus på 

skridskor även där.  

Inte optimalt att förbundet driver Fritidsbanken. Svårt att få engagemanget och en platsansvarig som 

verkligen brinner för det.  
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Skövde - Mikael Persson-Riis, 072-734 79 77 

 

Organisation 

Öppnade aug 2015 

Samma som i Lidköping, VIF som startar upp. De har byggt verksamheten på Fas3-anställningar. I 

början var det ett tiotal, men nu är det bara två och de försvinner i januari. 

I Falköping har de en ledare och ett gäng praktikanter.  

Kommunen betalar halva hyran, och bostadsbolaget (kommunalägt bolag) subventionerar hyran.  

 

Marknadsföring 

Marknadsföring skedde vid invigningen genom att tidningarna skrev reportage samt bostadsbolagets 

egna tidning. Även radion gjorde inslag. Flygblad trycktes upp vilket delades ut i brevlådor. Gick även 

ut specifikt för fotbollsskor. Har varit i kontakt med ett par föreningar, men då har det varit på egna 

initiativ och personliga kontakter. 

Facebook. Når främst föräldrarna.  

 

Insamling och utlåning 

Papperslappssystem. Registrerar i efterhand i Google drive. Där finns även lite samlade dokument 

samlat.  

Inlämningslucka utanför dörren. Där kan man även lämna tillbaka det man lånat.   

 

Samarbeten 

Mest inom distriktet, men skulle vara intressant även utanför.  

Har haft kontakt med rektorerna på Skövdes grundskolor. Dock har inga lärare har hört av sig hittills.  

 

Tips och tankar från Skövde 

Svårt att inte ha kommunen med sig på tåget. Kommunen gillar idén, men de är inte drivande, de har 

stöttat hyran genom sitt fastighetsbolag.  

Platsen är inte optimal. Skulle vilja ha en till i Ryd (ett socialt utsatt område).  

Viktigt att det står på utlåningslappen att all utlåning sker på egen risk, utrustningen lånas ut i 

befintligt skick.  
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Vid Fritidsbanken Värmlands styrelsemöte den 7 juni 2017 fattades ett beslut om att teckna en 
gemensam försäkring för samtliga lokala Fritidsbanker. Försäkringen tecknas hos Folksam och omfattar 
följande områden: 

- Ansvarsförsäkring (10 miljoner) 
- Rättsskyddsförsäkring vid tvistemål (5 PBB) 
- Olycksfallsförsäkring för dem som besöker och/eller jobbar i lokalen 

Hittills har vi varit förskonade från allvarliga olyckor som kan sättas i samband med utlåning av vår 
utrustning. Om detta skulle ske SAMT att låntagaren skyller olyckan på oss kan det vara tryggt att ha de 
två förstnämnda försäkringarna då de täcker eventuellt skadestånd upp till 10 miljoner kr, samt 
advokat/juristkostnader upp till fem basbelopp.  

Olycksfallsförsäkringen täcker eventuella skador och olyckor som sker i och i anslutning till Fritidsbankens 
lokaler (t ex om en hylla välter, eller om någon skär sig på en skridsko) och omfattar såväl låntagare som 
personal och volontärer. 

Beslutet om gemensam försäkring innebär att alla Fritidsbanker kommer att få betala en årlig serviceavgift 
a’ 2500 kr, vilket motsvarar försäkringspremien. Den i sin tur baseras på antalet Fritidsbanker, där en 
avstämning görs halvårsvis, vilket kan innebära att den sänks på sikt.  

Försäkringen börjar gälla 1 september 2017 och fakturor kommer att börja skickas ut under kommande 
vecka, med förfallodag 21 augusti. Första fakturabeloppet blir 833 kr, vilket motsvarar fyra månader, 
därefter kommer fakturor att skickas årligen i december månad. 

Om en huvudman driver flera lokala Fritidsbanker betalas premie för dem som är att betrakta som 
”permanenta”, dvs inte de som är öppna temporärt, eller delar av en säsong. För att en Fritidsbank ska 
betraktas som temporär krävs att huvudmannen driver minst en permanent Fritidsbank. 

Frågor gällande försäkringen, vänligen kontakta David Mathiasson, verksamhetsledare på Fritidsbanken, 
tel. 0768-320 100. 

 

Med önskan om en trevlig sommar! 

 

 

David Mathiasson 
Verksamhetsledare 


