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Kostnader respektive vinster med inrättande av ”Fritidsbanken” i 

Ljusnarsbergs kommun 

 

”Fritidsbanken” är rikstäckande och drivs av en ideell förening. Konceptet som 

Fritidsbanken står för har blivit mycket uppskattat bland invånare i kommuner där 

verksamheter startats upp och det finns Fritidsbanker i flera av Örebro läns kommuner. Det 

är givetvis möjligt att starta en verksamhet liknande Fritidsbanken i Ljusnarsbergs 

kommun, men det finns fördelar med att vara en del av ett koncept. Samverkan med andra 

Fritidsbanker möjliggör till ett exempel att både utrustning kan delas samt att de olika 

”bankerna” kan ge varandra råd och stöd. Personal från kommunens Arbetsmarknadsenhet 

har bland annat varit i kontakt med de som förestår Fritidsbanken i Nora. Det finns från 

deras sida ett tydligt intresse för samverkan i det fall en Fritidsbank inrättas i Ljusnarsbergs 

kommun. Utifrån Fritidsbankens koncept går det att dra paralleller till 

kommunbibliotekens framväxt under början av 1900-talet. Genom dem ökade människors 

tillgång till kultur och kunskap. På samma sätt vill Fritidsbanken bidra till att ge människor 

tillgång till lek och fritid genom motion och hälsa. Idrottsföreningar och andra 

organisationer kan tillsammans med kommunen dela på ansvaret för driften. Lån av 

utrustning på Fritidsbanken ger kommunens medborgare möjlighet att prova på olika 

idrotter och andra aktiviteter utan att de behöver köpa dyr utrustning.  

Det finns tre viktiga regler en Fritidsbank måste förhålla sig till. Dessa är: 

 Alla får låna 

 Allt är gratis 

 Fokus på miljö 

 

Utrustningen i Fritidsbanken utgörs framförallt av sådant som skänks av privatpersoner. 

 

Kostnader som är förknippade med uppstart av en Fritidsbank i Ljusnarsbergs kommun är: 

 Fastighetsavdelningens lokalhyra 8 500 kronor per månad, (Kostnader för rena 

driftkostnader/månad tas fram om det anses aktuellt.) 

 Inköp av maskiner så som skridskoslip, stålkantslip, sidoväggslip (till slalomskidor 

och snowboards), samt inköp av inventarier och förbrukningsmaterial uppskattas år 

1 till 70 000 kronor. Efterföljande årskostnad, som då i första hand avser 

förbrukningsmaterial och eventuella reparationer, uppskattas till 15 000 kronor. 



 Det ska finnas en verksamhetsansvarig för Fritidsbanken och tjänsten ska enligt 

Fritidsbanken ha en omfattning av minst 50 %. Fram till den 29 februari 2020 kan 

tjänsten finansieras med projektmedel och innehas av projektanställd. Fr.o.m. 1 

mars 2020 kan en av Arbetsmarknadsenhetens handledare ta över ansvaret för 

verksamhetsamheten som del i sitt uppdrag.  

 

Förslag till beslut 

Enhetschefen för arbetsmarknadsenheten föreslår att kommunen inrättar en Fritidsbank då 

den skapar förutsättningar till positiva effekter inom flera utvecklingsområden. Den kan 

bidra till att skapa ökad inkludering genom socioekonomisk utjämning, samt främjande av 

integration. Den utgör en satsning på folkhälsa, miljö och den kan bli en resurs för 

förskola, skola, fritidshem och fritidsgård, samt även vara en tillgång för turismen. Den 

kan främja såväl spontan som organiserad idrott och bidra till ökat intresse för friluftsliv.  

Utöver ovanstående som är huvudsyften med Fritidsbanken, kan den även utgöra en plats 

där personer kan erbjudas social praktik och arbetsträning. Arbetsuppgifterna inom 

Fritidsbanken är av skiftande karaktär och utgör ett mycket bra komplement till de 

verksamheter som inryms under Arbetsmarknadsenheten idag. Speciellt då flertalet av de 

arbetsuppgifter inom befintliga verksamheter innebär fysisk belastning av kroppen, vilket 

inte är lämpligt för alla i behov av praktik eller arbetsträning. 
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