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Upplevelsenämnden

Fritidsbanken – en del av Upplevelseförvaltningens
verksamhet
Förslag till kommunfullmäktige
Upplevelsenämnden föreslår kommunfullmäktige att fritidsbanken med
tillhörande filial blir en ordinarie del av upplevelsenämndens uppdrag.
Förslag till beslut
Upplevelsenämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att etablera en central
fritidsbank under 2021, tillika teckna ett avtal med Örsundsbro IF för att öppna
och driva en filial till den centrala fritidsbanken inom befintlig ekonomisk ram.
Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt detta
förslag.

Beskrivning av ärendet
Sedan 2014 har projektet att starta upp en fritidsbank i Enköpings kommun
(UPN 2014/51) pågått. Med folkhälsomedel från Landstinget och tillsammans
med Örsundsbro IF (då Lagunda AIK) startades den första fritidsbanken i
Örsundsbro 2016. 2018 öppnades den andra fritidsbanken på Västerleden, som
drivs av Enköpings rugbyklubb.
Förvaltningen presenterade hösten 2019 en rapport (UPN2019/113) där en
central fritidsbank i en anpassad lokal med anställd platsansvarig pekas ut som
framgångsfaktor för ett framgångsrikt arbete med fritidsbanker i Enköpings
kommun.
Projektettiden är förlängd till 31 december 2020 och i maj 2020 gav nämnden
förvaltningen i uppdrag att återkomma med den framtida hanteringen av
fritidsbankerna som ett beslutsärende (UPN2020/104).
Enköpings rugbyklubb (ERK) har sedan Corona-pandemin haft svårt att driva
fritidsbanken på Västerleden då verksamheten bygger på ideella krafter från
personer som till stor del tillhör riskgrupper. Med bakgrund av detta har
föreningen inlett en dialog med förvaltningen och Enköpings hyresbostäder
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(EBH), för att avsäga sig uppdraget att driva Fritidsbanken på Västerleden. EHB,
hyresgästföreningen och Medborgarskolan kommer från september 2020 till
april 2021 att genomföra projektet Fritidsakademin på bland annat Västerleden.
Fritidsakademin och ERK kommer under hösten att sköta driften av
Fritidsbanken tillsammans, och under våren 2021 kommer Fritidsakademin hålla
Fritidsbanken öppen minst en kväll i veckan.
När Pepparrotsbadet öppnar i januari 2021 finns med stor sannolikhet
möjligheter att genom en omställning av fastigheten etablera en fritidsbank i
Idrottshuset. På grund av omfördelning av resurser finns också möjlighet att
tillsätta en samordnare för fritidsbanken inom befintlig ekonomisk ram. Detta
gör att en större central fritidsbank kan öppna i Idrottshuset hösten 2021.
Förvaltningen har påbörjat en dialog med Omnia om eventuellt samarbete. I
och med det blir fritidsbanken en del av förvaltningens ordinarie verksamhet,
och upphör som projekt.
Örsundsbro IF vill fortsätta att driva fritidsbanken i Örsundsbro som en filial till
den centrala fritidsbanken och ett löpande avtal föreslås att skrivas med
föreningen från januari 2021.
Den större centrala fritidsbanken ska förutom att låna ut utrustning inleda
samverkan med kommunens skolor och långsiktigt försöka etablera fler filialer i
kommunen. I arbetet ingår också samverkan med civilsamhället och andra
aktörer, till exempel gällande arbetsträning och daglig verksamhet.
Upplevelseförvaltningens bedömning
Upplevelseförvaltningen anser och har i tidigare rapport och utredning
presenterat att det finns ett behov av att starta en större central fritidsbank i
kommunal regi. Fritidsbanken bör också bli en permanent del av förvaltningens
verksamhet och skrivas in i reglementet. I och med Pepparrotsbadets öppnande
och omfördelning av resurser finns goda möjligheter att etablera en fritidsbank i
Idrottshuset samt tillsätta en samordnare inom befintlig ekonomisk ram.
Samtidigt passar det bra i tiden då Enköpings rugbyklubb valt att avsäga sig
uppdraget att driva fritidsbanken på Västerleden. Detta gör att kommunen kan
överta fritidsutrustning under sommaren 2021 och få igång utlåning under
hösten.
Förvaltningen bedömer att det finns goda förutsättningar för fritidsbankens
verksamhet att utvecklas framöver utifrån ovan beskrivna förutsättningar.
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