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TILL KULTUR O FRITIDSNÄMNDEN 

ÄRENDE: FRITIDSBANKEN 

 

 

Fritidsbanken har nu varit igång i Sala i drygt två månader med en invigning 27/11-
2016. Den drivs i nuläget genom Kultur o Fritid ekonomiskt genom hyra och en del 
investeringar som skett inför och i samband med invigningen. Medel har tagits ur 
den egna budgeten.  

Fritidsbanken är med en kort beskrivning ett ”bibliotek” där man kan låna sport och 
fritidsartiklar gratis under en 14 dagars period. Fritidsbanken finns idag på ca 30 
orter i Sverige och växer hela tiden. Sala var först i Västmanland att öppna den och 
nu är den på gång i Västerås.  

Vanliga frågor som ger en bild av syftet med Fritidsbanken: 
Kostar det något att låna på Fritidsbanken? 
Nej, allt är gratis. Alltid! 
Är det några förseningsavgifter? 
Nej, vi hanterar inte pengar och litar på att folk lämnar tillbaka utrustningen i tid. 
Finns det någon åldersgräns för att låna? 
Nej, alla får låna, men om det är utrustning med viss skaderisk, såsom slalomskidor 
och liknande, vill vi ha målsmans godkännande. 
Hur länge får jag låna utrustningen? 
Lånetiden är max 14 dagar. 
Kan man göra ett omlån? 
Egentligen inte, men vissa undantag kan ske efter överenskommelse med den lokala 
Fritidsbanken. 
Vad händer om något jag lånat går sönder? 
Vi brukar säga att man får en klapp på axeln. Då har vi använt sakerna så långt det är 
möjligt istället för att de har samlat damm i ett förråd. Kom in till oss med det som 
har gått sönder så ser vi om det går att plocka reservdelar innan vi tar det vidare till 
återvinningen. 
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Var kommer utrustningen ifrån? 
Allt är skänkt av privatpersoner, organisationer och företag. Vi sysslar med återbruk 
och köper inte in någon utrustning. 
Jag har prylar hemma som jag inte längre använder, var kan jag lämna den? 
Antingen på din lokala Fritidsbank, eller på något av deras insamlingsställen. Se mer 
info på din närmaste Fritidsbanks sida. 
 

I dagsläget så finns det tre personer i butiken i Sala som finansieras genom 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder och dessa har rekryterats av 
arbetsmarknadsenheten. K&F har inte något personalansvar mer än att hålla med 
kläder och andra personalbefrämjande insatser som exempelvis fikabröd eller 
liknande vid lämpliga tillfällen. En ideell förening kommer att bildas bestående av 
ledamöter från kommunens olika idrottsföreningar och där kan det också finnas en 
liten kostnad när man träffas (fikabröd). 

För att kunna fortsätta bedriva Fritidsbanken som den fungerar nu och som det är 
tänkt behövs tillägg i budget för Kultur o Fritidsförvaltningen för att täcka 
hyreskostnaden och diverse utgifter som telefon etc. Se budget nedan. 

Att det blivit en succé kan både vi och allmänheten vittna om. Idag finns närmare 
600 artiklar och vi börjar närma oss 100 utlåningar efter en dryg månad. Vi har 
blivit uppmärksammade för att vi var först i Västmanland men också att vi kunnat 
knyta en så bra lokal till verksamheten. Vi känner också att behovet av den här 
typen av verksamhet har funnits och kommer att öka ju mer folk får kännedom om 
den. Den ligger i hörnet Kungsgatan/Fredsgatan. En stor förhoppning är att vi kan 
fortsätta med denna unika men samhällsgoda verksamhet. Då lokalen har en 
uppsägningstid på 6 månader behövs ett beslut under våren 2017. Konsekvens utan 
tilläggsanslag är att lägga ner verksamheten vilket vore olyckligt med den goda start 
den fått. 

Budget 
Hyra 161 000 kr/år 
Telefon 5000 kr/år (jag vet inte vad ett kommunalt telefon abonnemang kostar så 
den kostnaden kan nog revideras) 
Diverse inköp för drift (städ, verktyg, rengöringsmedel etc) 20 000 kr/år 
Personal försörjt genom AF när det gäller lönekostnader men 6000 kr övrigt (kläder, 
ev utbildning som ej ombesörjs av AME) 

Totalt: 192 000 kr 

 

Åke Lantz  

…………………………………………. 

underskrift 
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