Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
Staben

Handläggare
Maria Haskas
Telefon: 0850815087

Tjänsteutlåtande
Dnr SKA 2021/346
Sida 1 (2)
2021-10-18

Till
Skarpnäcks stadsdelsnämnd
2021-11-25

Starta fritidsbank/bytesbank
Svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:
Förvaltningens förslag till svar på medborgarförslaget godkänns.
Sammanfattning
Skarpnäcks stadsdelsnämnd har tagit emot ett medborgarförslag om
att starta en fritidsbank/bytesbank i stadsdelsområdet. Skarpnäcks
stadsdelsförvaltning fick vid stadsdelsnämndens sammanträde
2021-09-23 i uppdrag av nämnden att bereda ärendet. Förvaltningen
ser positivt på förslaget om fritidsbank som en möjlighet för barn
och unga som inte kan idrotta på grund av ekonomiska
förutsättningar, men också som ett sätt att minska konsumtionen
och därmed bidra till en bättre miljö. Redan idag erbjuds denna
möjlighet i Skarpaby parklek och vid Flatenbadet i Flatens
naturreservat, genom det samarbete som Skarpnäcks
stadsdelsförvaltning har med den ideella föreningen Miljöverkstan
inom ramen för ett IOP (idéburet offentligt partnerskap).
Stadsdelsförvaltningen har i nuläget inga planer på att utöka
utlåningsverksamheten till fler lokaler.
Bakgrund
Vid stadsdelsnämndens sammanträde 2021-09-23 anmäldes ett
medborgarförslag om att starta en fritidsbank/bytesbank i
stadsdelsområdet. Stadsdelsnämnden beslutade att överlämna
medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom stadsdelsdirektörens stab och behandlats i
förvaltningsgrupp och pensionärsråd 2021-11-18.
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Ärendet
Förslagsställaren framhåller att man på flera platser i Sverige startat
bytesbanker/fritidsbanker där man kan lämna in och låna sport- och
fritidsprylar. Det är ett smart sätt att minska antalet prylar som varje
familj måste köpa – både miljövänligt och solidariskt med dem som
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inte har så mycket pengar. Förslagsställaren anser att en sådan lokal
borde kunna finnas (eller byggas) i anslutning till Kärrtorps IP som
ligger lättillgängligt för många människor längs linje 17. Andra
lämpliga lokaler kan finnas i något av stadsdelsområdets centrum,
till exempel Bagarmossen eller Kärrtorp.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen ser positivt på förslaget om fritidsbank som en
möjlighet för barn och unga som inte kan idrotta på grund av
ekonomiska förutsättningar, men också som ett sätt att minska
konsumtionen och därmed bidra till en bättre miljö.
Redan idag erbjuds denna möjlighet genom det samarbete som
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning har med den ideella föreningen
Miljöverkstan inom ramen för ett IOP (idéburet offentligt
partnerskap). Miljöverkstan är verksam i stadsdelsförvaltningens
lokaler i Skarpaby parklek och vid Flatenbadet i Flatens
naturreservat. Miljöverkstan har under 2021 lånat ut skidor och
skridskor till barn att använda i Skarpaby parklek. Under den tiden
det fanns snö och is var låneverksamheten öppen varje eftermiddag
måndag-torsdag (drop-in i lokalen i parkleken) och var väldigt
populär (minst 10 utlåningar per eftermiddag). Ofta var all
utrustning utlånad så planer finns på att utöka verksamheten under
2022. Miljöverkstan lånar även ut friluftsutrustning i lokalerna vid
Flatenbadet, såsom skidor, skridskor, tält och sovsäckar med mera
till skolor i Skarpnäcks stadsdel. Det görs genom att kontakta
Miljöverkstan och boka utrustning. Även denna
verksamhet kommer att fortsätta framöver.
Stadsdelsförvaltningen har i nuläget inga planer på att utöka
utlåningsverksamheten till fler lokaler men välkomnar
idrottsintresserade barn och unga till den utlåning som finns vid
Skarpaby.
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