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Box: Öppen kommun   Ansvar 490 

Fritidsbanken                                                                                                    fritidsbanken.se 

 

Delmål 

Lån av utrustning ska dubbleras från det 
att verksamheten pågått i 3 månader tills 
den varit aktiv i 6 månader. 

4 personer ska på deltid ha påbörjat 
praktik eller arbetsträning inom 3 
månader från det att verksamheten 
börjar.  

Aktivitet 

Att verka för uppstart och drift av 
Fritidsbanken. Öppnande av Fritidsbanken ska 
senast ske i maj 2020. 

Aktivitetsplan 

Det inledande praktiska arbetet består av förberedande aktiviteter så som färdigställande av 
lokal och insamling av utrustning. 
Grundläggande är sedan: 
Utlåning av sport- och fritidsutrustning till kommunmedborgare. Grundläggande i konceptet 
för Fritidsbanken är: 

 Alla får låna 

 Allt är gratis 

 Fokus på miljö 

Utöver ovanstående kommer stor vikt läggas på: 
- gott bemötandet gentemot låntagare 
- utrustningens kvalitet  
- aktiv marknadsföring och spridning av information  
- samarbete med andra Fritidsbanker i länet 

 
Ett flertal olika typer av arbetsuppgifter utöver det som direkt hör samman med själva 
utlåningen kommer att ingå i driften av Fritidsbanken. Det handlar bland annat om att hålla 
ordning i lokalen, underhåll av utrustning, insamling och hämtning sport- och fritidsartiklar, 
samverkan med SBB och Skärets återvinningscentral. 

Uppföljning och utvärdering 

Uppföljning sker efter det att verksamheten pågått i 3 månader, i 6 månader, samt i januari 
2021, då även en utvärdering görs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Box: Innovationer och entreprenörskap    Ansvar 490 

Fokus – egen försörjning                              

 

Delmål 

 Att finna varje enskild individs 
drivkraft till att vilja få en 
förändring i tillvaron som leder 
till bättre hälsa och välmående, 
vilket i sin tur leder till att 
möjligheterna till egen 
försörjning ökar. 

 Att individen kommer till insikt 
med det att det är den egna 
makten och det egna ansvaret 
över sitt eget liv som är den 
viktigaste förutsättningen till att 
förändring skapas.  

 Att arbetet sker med fokus på ett 
hållbart resultat. 

Aktivitet 

Upprättande av individuella handlingsplaner 
tillsammans med varje individ. 
Använda olika metoder och anpassa dem efter 
varje enskild individs förutsättningar och 
behov. 

Aktivitetsplan 

För att AME ska kunna arbeta i enlighet med ovanstående delmål förutsätts att personal som 
handlägger ekonomiskt bistånd, alternativt arbetsmarknadskonsulenten, genom kartläggning 
tillsammans med de enskilda individerna får fram vilka individuella behov och förutsättningar 
som finns. Kartläggning med påföljande aktiviteter kan vara aktuella för både individer med 
pågående beslut och för de som avser att ansöka om bistånd. 

Materialet som används vid kartläggningen är ”FIA – förutsättningar inför arbete”, ett 
intervjumaterial framtaget av Socialstyrelsen. Det som framkommer av intervjuerna ska 
utröna individernas möjligheter till egen försörjning i förhållande till rådande livssituation. 
Kartläggningen ska ligga till grund för de individuella handlingsplanerna.  
 
Upprättande av handlingsplanerna utför vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledare 
tillsammans med varje enskild individ. Vägledaren ansvarar sedan tillsammans med 
individerna för att handlingsplanerna och de planerade aktiviteterna kontinuerligt följs upp 
och revideras. Fokus ska ligga på egen försörjning och vilka möjligheter och utmaningar som 
finns för att det ska ske positiva stegförflyttningar. Arbetet som är kopplat till ovanstående, 
utför studie- och yrkesvägledaren inom projektet ”Arbete med socioekonomiska utmaningar 
i Ljusnarsbergs kommun”, vilket Tillväxtverket finansierar. Eftersom individernas hela 
livssituation påverkar möjligheterna till egen försörjning kommer handlingsplanerna bland 
annat innehålla aktiviteter som främjar psykisk och fysisk hälsa, samt välmående.   
 

Uppföljning och utvärdering 

Uppföljning och utvärdering sker i januari 2021. 

  

 


