
Sammanträdesprotokoll 
 
 

KOMMUNSTYRELSENS KULTUR- OCH 
FRITIDSUTSKOTT 

 Sammanträdesdatum 
2021-02-16 

Paragrafer 
5-7 

 

Plats och tid 
 
 

 09:00-11.00 
 Beslutande ledamöter 
 

Sara Kånåhols  (V) 
Lars Ljung (S) 
Marcel van Luijn (M) 

 Övriga närvarande Maria Johanson, sekreterare    

 Justerare Lars Ljung  

 Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen 2021-03-02 
 

 Underskrifter 
 Sekreterare ……………………………………………………………………………………………... 
 Maria Johanson 

 Samman- 
 kallande ……………………………………………………………………………………………... 
 Sara Kånåhols 

 Justerare ……………………………………………………………………………………………… 
 Lars Ljung 

ANSLAGSBEVIS – anslås på kommunens digitala anslagstavla www.borgholm.se 
Protokollet anslås 
Datum då anslaget sätts upp 2021-03-03 Datum då anslaget tas ned 2021-03-26 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltingen 
 

 
 

1



 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Innehållsförteckning: 
 

§ 5 Motion (Marcel van Luijn M) - verka för en fritidsbank i kommunen 2018/97 109  3 - 5 

§ 6 Kulturplan för Borgholms kommun 2020/174 869  6 

§ 7 Kultur- och  fritidspolitiskt program för Borgholms kommun 2022-
2024 

2021/43 800  7 

 

2



 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS KULTUR- OCH FRI-

TIDSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-02-16 5   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 5 Dnr 2018/97 109 KS 
 
Motion (Marcel van Luijn M) - verka för en fritidsbank i kommunen 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen 
att  Borgholms kommun blir medlem i föreningen Sveriges Fritidsbanker och 

startar en fritidsbank i Borgholms kommun. 

att  uppmana Arbetsmarknadsavdelningen att samordna fritidsbanksverksamhe-
ten i kommunen, gärna tillsammans med den planerade återbruksverksam-
heten.  

att avsätta medel till ett treårigt Fritidsbankprojekt, cirka 535 000 kronor per år.  

Ärendebeskrivning 
Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med arbetsmarknadsenheten och 
utbildningsförvaltningen undersökt olika alternativ för etablering av en fritidsbank i 
kommunen. Ria hela människan kan tänka sig ett samarbete vad gäller denna typ 
av verksamhet.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-02-04 § 31 ge kommunchefen i 
uppdrag att göra en inventering av lämpliga lokaler för fritidsbank. 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-16 § 83 lämna motionen till kommunstyrel-
sen för beredning.  

Marcel van Luijn (M) föreslog i motion 2018-03-21 att Borgholms kommun ska ver-
ka för att det finns en Fritidsbank i kommunen och att verksamheten samordnas 
med socialförvaltningens verksamhet för personer som står långt från arbetsmark-
naden. 

Beslutsunderlag 
Motion 2018-03-21 
Kommunfullmäktige 2018-04-16  § 83 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-05 § 270. 
Kommunstyrelsen 2019-11-26 § 198 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-04 § 31 
Kontakt med fritidsbanken Sverige 
Tjänsteskrivelse 2021-02-03 

Bedömning 
Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med sport- och fritidsprylar. Här kan man lå-
na utrustning för en aktiv fritid, som till exempel skidor, skridskor, inlines, flytvästar, 
snowboards och mycket mer. Utlåningstiden är 14 dagar.  
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2013 öppnades den första Fritidsbanken i Deje i Forshaga kommun, tre mil norr om 
Karlstad. Varumärket Fritidsbanken ägs av Fritidsbanken Sverige ideell förening 
där alla huvudmän som driver en lokal Fritidsbank är medlemmar. Idag finns det ett 
60-tal fritidsbanker runtom i Sverige.  

Vem/vilka som startar upp Fritidsbanken lokalt ser olika ut, men oftast är det kom-
munen som är lokal huvudman och även om huvudmannen är en annan så är det 
viktigt att kommunen står bakom Fritidsbanken. Föreningar och andra organisatio-
ner skall hjälpa till att få igång verksamheten genom att samla in fritidsutrustning 
som inte används längre. 

Det ska inte kosta pengar att låna, det är ingen deponeringsavgift och heller ingen 
förseningsavgift. Går något sönder syns det att man har haft kul. Inga böter eller 
ersättningskrav med andra ord. 

De flesta artiklarna är skänkta. Barn växer ur sin utrustning och de vuxna tröttnar 
och människor blir väldigt glada när de kan skänka sakerna vidare. Det är bättre att 
låna skridskor de gånger du behöver, då sparar du både på miljön och din egen 
plånbok.  

Föreningen Sveriges Fritidsbanker har på ett årsmöte beslutat att inte låna ut andra 
saker till exempel dataspel, musikinstrument eller konst.  

Riksidrottsförbundet inledde under 2016 ett samarbete med Fritidsbanken för att 
utveckla verksamheten, skapa ett långsiktigt lokalt engagemang och möjliggöra för 
fler att börja idrotta. Smålandsidrotten arbetar med att stödja kommuner som pla-
nerar att starta och/eller driver en Fritidsbank. 

Att bli medlem i Fritidsbanken Sverige kostar 5 000 kronor i startavgift. Då ingår ett 
skyltpaket och ett antal t-shirts. Fritidsbanken Sverige tar ut en årlig serviceavgift 
på 2 500 kronor per kommun. I denna avgift ingår bland annat en samlingsförsäk-
ring. Fritidsbanken har en webbshop där man kan köpa bland annat skyltmaterial 
och personalkläder.  

Det finns flera olika alternativ för att etablera en fritidsbank eller ett ”fritidsbibliotek” i 
kommunen. Fritidsbanken Sverige äger varunamnet fritidsbanken så det får bara 
användas av medlemmar i föreningen Sveriges fritidsbanker.  
Tänkbara alternativ: 
1. Borgholms kommun blir medlem i föreingen Sveriges fritidsbanker och startar en 
fritidsbank i kommunen. 
2. Borgholms kommun startar ett ”fritidsbibliotek” i kommunen. 
3. Borgholms kommun samarbetar med Mörbylånga kommun och startar en ge-
mensam fritidsbank eller ett gemensamt ”fritidsbibliotek” på Öland. 

Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med arbetsmarknadsenheten och 
utbildningsförvaltningen undersökt olika alternativ och lämpliga lokaler för etablering 
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av en fritidsbank i kommunen. Det finns i dagsläget inte någon lämplig kommunal 
lokal ledig. Ett alternativ skulle vara att hyra Liljas före detta bilhall på Storgatan, en 
stor lokal med bra läge. Lokalen kostar 185 000 kronor (inkl el och värme) per år + 
moms. 

Arbetsmarknadsenheten skulle kunna ansvara för verksamheten. Fritidsbanks/fri-
tidsbiblioteksverksamheten skulle kunna kombineras med kommunens Återbruks-
verksamhet. För att kunna genomföra detta behöver AME 0,5 samordnartjänst, 
kostnad ca 300 000 kronor per år.  

Konsekvensanalys 
Det kostar inget att låna från en fritidsbank så verksamheten generar inga in-
täkter. Av erfarenhet rekommenderar Fritidsbanken Sverige att inte starta 
verksamheten i en för liten lokal.  

Att starta och driva en fritidsbank är ett långsiktigt projekt. Därför bör satsningen ses 
som ett 3 årigt projekt som utvärdes innan beslut fattas om eventuell fortsättning. 

Kostnader för den föreslagna lokalen 185 000 kr per år (inkl el och värme) + 
moms.  
Samordnartjänst kostnad ca 300 000 kronor per år 
Kringkostnader (inköp av skyltar, personalkläder, ev kassasystem, städning 
av lokal mm) ca 50 000 kronor per år 

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar de olika alternativen. Utskot-
tet anser att det bästa alternativet är att gå med i föreningen Sveriges fritidsbanker. 
Kopplingen mellan återbruksverksamhet och fritidsbank känns självklar. Fritids-
banksverksamheten bör därför bli en del av arbetsmarknadsavdelningens verksam-
het. Det tar tid att bygga upp en fritidsbanksverksamhet så utskottet anser att det 
bör avsättas pengar för ett treårigt projekt.  

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
______________
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§ 6 Dnr 2020/174 869 KS 
 
Kulturplan för Borgholms kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar 
att  ge sekretaren i uppdrag att undersöka kostnader för digitala satsningar, sam-
arbeten kring skyltning och offentlig utsmyckning med lokal anknytning.  

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige antog 2017-09-18 § 146 Kulturplan för Borgholms kommun. 
Planen gäller till och med år 2020. Eftersom pandemin (COVID-19) har förhindrat 
förvaltningen att slutföra planen har frågan om att förlänga den ett år väckts. 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-07 § 198 
att  gällande Kulturplan förlängs ett år och gäller även för år 2021. 

att  de medel som finns budgeterade för kulturplanens genomförande 2020 flyttas 
till 2021. 

att  kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott får i uppdrag att arbeta fram för-
slag på ett kultur- och fritidsprogram för Borgholms kommun 2022-2024. 

Beslutsunderlag 
Kulturplan - antagen KF 2017-09-18 § 146. 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2020-10-12 § 28 Kulturplan för Borg-
holms kommun. 
Kommunstyrelsen 2020-11-24 § 176 Kulturplan för Borgholms kommun. 

Dagens sammanträde 
Sekreteraren återrapporterar undersökning av kulturplanens utvecklingsområden  
1: Digitalisering av kulturarvet 
2. Skeppet Mars i Böda 
3. Köpingsviks vikingatida handelsplats 

Utskottet diskuterar kulturplanens utvecklingsområden och hur de medel som av-
satts för kulturplanens genomförande 2021 ska fördelas.  Prioriterade områden är 
digitalisering av kulturarvet, informationsskyltar till Köpingsvik och offentlig utsmyck-
ning med lokal anknytning.  

______________
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§ 7 Dnr 2021/43 800 KS 
 
Kultur- och  fritidspolitiskt program för Borgholms kommun 2022-2024 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar 
att  bjuda in representanter för utbildningsnämnden till utskottets nästa möte den 

9 mars 2021. 

att  bjuda in tillväxtchef Anders Magnusson till ett kommande möte med utskot-
tet. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-07 § 198 att kommunstyrelsens kultur- 
och fritidsutskott får i uppdrag att arbeta fram förslag på ett kultur- och fritidsprogram 
för Borgholms kommun 2022-2024. 

Beslutsunderlag 
Beslut KF §198-2020 

Dagens sammanträde 
Sekretaren presenterar en ungefärlig tidsplan och visar exempel på hur andra kom-
muners kultur- och fritidspolitiska program är strukturerade. Enligt Borgholms kom-
muns Styrdokument ska kommunfullmäktige besluta om program. Utskottets ambi-
tion är att programmet ska beslutas av kommunfullmäktige i november 2021. Innan 
programmet beslutas kommer utskottet skicka ut förslaget på remiss. 

För att kunna genomföra det kultur- och fritidspolitiska programmet kommer kom-
munstyrelsens kultur- och fritidsutskott äska medel. Äskanden inför 2022 ska läm-
nas till budgetberedningen senast 31 mars 2021. 

Beslut skickas till 
Utbildningsnämndens ordförande 
Tillväxtchef Anders Magnusson 
______________
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