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Överföring av Fritidsbanken till kultur- och 
fritidsförvaltningen (KOF/2020:26)

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer 
organisationsförändringen där Fritidsbanken överförs från socialnämnden till kultur- 
och fritidsnämnden från och med den 1 januari 2021.

Sammanfattning

Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med sport- och fritidsprylar. Fri-
tidsbankskonceptet har tre viktiga regler; att alla får låna, att allt är gratis och att 
utrustningen är återbrukad.
Fritidsbanken har funnits i Botkyrka under socialpsykiatriska enheten på 
socialförvaltningen, sedan 2018. Personer med funktionsnedsättning har med stöd av 
handledare haft sysselsättning med att renovera och iordningställa donerad idrotts- och 
friluftsutrustning som lånats ut från lokaler på Dalvägen i Tumba. Verksamheten har 
varit uppskattad av de Botkyrkabor som nyttjat den, men inte lyckats nå många och 
därmed haft liten utlåning.
Socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen är överens om en flytt av 
Fritidsbanken till sistnämnda förvaltning. Motivet är att öka utlåningen genom att 
utnyttja synergier av att finnas organisatoriskt nära idrott, fritids och 
biblioteksverksamhet. Fritidsbanken kommer att ha nya lokaler i anslutning till det 
upprustade Tumba bibliotek och därmed ha god tillgänglighet för Botkyrkaborna.
Organisationsförändringen innebär att budget för personella resurser förs över från 
socialförvaltning till kultur- och fritidsförvaltningen. Målsättningen är att sysselsättning 
för personer med funktionsnedsättning även i fortsättningen kommer att kunna 
möjliggöras i Fritidsbanken.
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Kultur- och fritidsnämnden fastställer därför organisationsförändringen där ansvaret för 
Fritidsbanken överförs från socialförvaltningen till kultur- och fritidsförvaltningen och 
verksamhetsområdet Bad, idrott och motion, från och med den 1 januari 2021.
Organisationsförändringen gäller från och med den 1 januari 2021, under förutsättning 
att även socialnämnden godkänt förändringen.
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Kultur- och fritidsnämnden

Överföring av Fritidsbanken till kultur- och 
fritidsförvaltningen 
Diarienummer: KOF/2020:26

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer 
organisationsförändringen där Fritidsbanken överförs från socialnämnden till kultur- 
och fritidsnämnden från och med den 1 januari 2021.
Sammanfattning

Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med sport- och fritidsprylar. Fri-
tidsbankskonceptet har tre viktiga regler; att alla får låna, att allt är gratis och att 
utrustningen är återbrukad.
Fritidsbanken har funnits i Botkyrka under socialpsykiatriska enheten på 
socialförvaltningen, sedan 2018. Personer med funktionsnedsättning har med stöd av 
handledare haft sysselsättning med att renovera och iordningställa donerad idrotts- och 
friluftsutrustning som lånats ut från lokaler på Dalvägen i Tumba. Verksamheten har 
varit uppskattad av de Botkyrkabor som nyttjat den, men inte lyckats nå många och 
därmed haft liten utlåning.
Socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen är överens om en flytt av 
Fritidsbanken till sistnämnda förvaltning. Motivet är att öka utlåningen genom att 
utnyttja synergier av att finnas organisatoriskt nära idrott, fritids och 
biblioteksverksamhet. Fritidsbanken kommer att ha nya lokaler i anslutning till det 
upprustade Tumba bibliotek och därmed ha god tillgänglighet för Botkyrkaborna.
Organisationsförändringen innebär att budget för personella resurser förs över från 
socialförvaltning till kultur- och fritidsförvaltningen. Målsättningen är att sysselsättning 
för personer med funktionsnedsättning även i fortsättningen kommer att kunna 
möjliggöras i Fritidsbanken.
Kultur- och fritidsnämnden fastställer därför organisationsförändringen där ansvaret för 
Fritidsbanken överförs från socialförvaltningen till kultur- och fritidsförvaltningen och 
verksamhetsområdet Bad, idrott och motion, från och med den 1 januari 2021.
Organisationsförändringen gäller från och med den 1 januari 2021, under förutsättning 
att även socialnämnden godkänt förändringen.
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Ärendet

Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med sport- och fritidsprylar. Här kan man låna 
utrustning för en aktiv fritid, som t.ex. skidor, skridskor, inlines, flytvästar, snowboards 
och mycket mer. Utlåningstiden är 14 dagar. Fritidsbankskonceptet har tre viktiga 
regler:
• Alla får låna
• Allt är gratis
• Återbrukad utrustning
Varumärket Fritidsbanken ägs av Fritidsbanken Sverige ideell förening där alla 
huvudmän som driver en lokal Fritidsbank är medlemmar. Fritidsbanken Sverige har ett 
nationellt kansli i Karlstad med tjänstemän som arbetar med Fritidsbankens utveckling, 
nyetablering, marknadsföring, utbildning, etc. Medlemskapet i Fritidsbanken Sverige 
kostar 2500 kr/år för en kommun.
Fritidsbanken har funnits i Botkyrka under socialpsykiatriska enheten på socialförvalt-
ningen, sedan 2018. Personer med funktionsnedsättning har med stöd av handledare haft 
sysselsättning med att renovera och iordningställa donerad idrotts- och friluftsut-
rustning som lånats ut från lokaler på Dalvägen i Tumba. Verksamheten har varit upp-
skattad av de Botkyrkabor som nyttjat den, men inte lyckats nå många och därmed haft 
liten utlåning.
Kultur- och fritidsförvaltningen har sedan tidigare två utlåningsverksamheter, i Alby 
folkhälsopark och på Brunna idrottsplats, med liknande koncept som Fritidsbanken. 
Samordningsvinsterna med att hantera kommunikation, personella resurser och 
lokallösningar inom en och samma förvaltning för all utlåningsverksamhet är 
uppenbara. Socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen är därför överens 
om en flytt av Fritidsbanken till sistnämnda förvaltning. Motivet är att öka utlåningen 
genom att utnyttja synergier av att finnas organisatoriskt nära idrott, fritids och 
biblioteksverksamhet. Målsättningen är att den verksamhet för personer med behov av 
särskilt stöd som varit kopplad till Fritidsbanken, ska fortsätta hos kultur- och 
fritidsförvaltningen. 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att Fritidsbanken organisatoriskt inom 
förvaltningen tillhör verksamhetsområdet Bad, idrott och motion, där ansvar för 
utlåningsverksamhet av idrotts- och friluftsutrustning ligger sedan tidigare. 
Fritidsbanken kommer att ha nya lokaler i anslutning till det upprustade Tumba 
bibliotek och därmed ha god tillgänglighet för Botkyrkaborna.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Som en konsekvens av organisationsförändringen överförs 545 000 kr för personella 
kostnader för Fritidsbanken från socialförvaltningen till kultur- och fritidsförvaltningen.  
Kostnader för att anpassa lokaler i Tumba bibliotek till att kunna hysa Fritidsbanken 
hanteras inom pågående investeringsprojekt.

Helena Hellström Linus Söderling 



TJÄNSTESKRIVELSE 3[3]

Kultur- och fritidsförvaltningen 2020-08-12 Dnr KOF/2020:26

Botkyrka Kommun · Kultur- och fritidsförvaltningen
Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA ·  Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061

Hemsida: www.botkyrka.se · Kontaktcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcenter@botkyrka.se

Kultur- och fritidsdirektör Verksamhetschef bad, idrott och motion

Bilagor
Bilaga 1 medlemskap Fritidsbanken

_________
Expedieras till

Socialförvaltningen


