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Yttrande angående – S, V och MP:s yrkande angående 
Fritidsbanken 

Yttrandet 
Förvaltningen har förordat en avveckling av samordningsuppdraget för 
Fritidsbankerna i dess nuvarande form och beslut om avveckling togs på 
nämndens möte i maj 2020. 

Att belasta Kommunfullmäktige med ärenden som normalt ska hanteras i 
nämnden är anmärkningsvärt. Speciellt med tanke på att staden befinner sig mitt 
i pandemin och arbetar med ett decimerat kommunfullmäktige.  

Ärendet har redan hanterats i Idrotts- och föreningsnämnden och borde fortsatt 
kunna hanteras där.  
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Yrkande angående Fritidsbanken 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

1. Idrott och föreningsnämndens samordningsuppdrag kring Fritidsbanken förlängs till 
och med år 2021.   
 

2. Idrott och föreningsnämnden får i uppdrag att utreda och komma med förslag om en 
fortsatt organisering av Fritidsbanker i staden. 
 

Yrkandet 
 
RF-SISU Västra Götaland beviljades från staden ett särskilt verksamhetsbidrag på 200 
000 kronor för 2018 och 500 000 kronor för 2019 för en samordnartjänst för 
Fritidsbankerna i Göteborg. Uppdraget med fritidsbankerna var vid uppstarten av 
samordningsuppdraget att utveckla och stärka befintliga Fritidsbanker i staden. Idrott och 
föreningsnämnden har fört fram att stadsdelarna nu valt att avveckla eller att inte skapa 
långsiktig finansiering inom befintliga ramar vilket har lett till svårigheter för 
samordnaren att arbeta i enlighet med uppdraget. Den omorganisation som staden 
genomgår har också lett till att frågan har tappat i prioritet. Förvaltningen förordar därför 
avveckling av samordningsuppdraget för Fritidsbankerna i dess nuvarande form och 
beslut om avveckling togs på nämndens möte i maj 2020. 

När samordningsuppdraget beslutades om fanns det tre Fritidsbanker i Göteborg; 
Frölunda Torg, Slottsskogsvallen och Angered Centrum. I dagsläget finns det en 
fungerande Fritidsbank i Göteborg, Fritidsbanken Frölunda Torg som drivs av Fokus 
förening med finansiering av stadsdelsnämnden Västra Göteborg och stadsdelsnämnden 
Askim-Frölunda-Högsbo. Det finns även en Fritidsbank i Slottsskogen, Plikta. Plikta 
håller öppet hela 2020 med personal från Plikta Parklek. Från och med 2021 är det ovisst 
på grund av osäkerhet för stadsdelen huruvida parkleken kommer att finnas kvar. 
Fritidsbanken i Plikta drivs idag heller inte som en fullgod Fritidsbank då den endast 
består av en container med begränsat med material. Fritidsbanken Angered lades ner i 
slutet av 2018, innan samordningsuppdraget startades upp. 

Förvaltningen menar att staden har här två vägar att gå, antingen hitta nya former som är 
mer frivilliga och lokalt förankrade än riktlinjerna för Fritidsbanken som färdigt koncept 
alternativt arbeta enligt de rekommendationer som Fritidsbanken anger. Det skulle 
innebära en bredare kommunal förankring utifrån arbetsmarknads-, funktionshinder-, 
friluftslivs-, skol- och föreningslivsperspektiv med en tydlig stabil bas med kommunal 
finansiering. 
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Vi ser att Fritidsbanken ger barn och ungdomar viktiga möjligheter att genomföra 
spontana fritidsaktiviteter av olika slag även om de själva inte äger den utrustning som 
krävs. Detta bidrar till med jämlika förutsättningar vad gäller genomförande av 
fritidsaktiviteter och även bättre möjligheter för alla barn att delta vid exempelvis 
skolornas idrottsaktiviteter och friluftsdagar.  

Genom Fritidsbanken ges stadens barn och unga och även vuxna bättre förutsättningar att 
testa nya fritidsaktiviteter. Det är även möjligt att låna utrustning för att kunna delta i 
föreningsaktiviteter, vilket är viktigt för ett jämlikt deltagande i föreningslivet. 
Miljövinsten med en återanvändning av fritidsutrustning är uppenbar.  

Vi tror fortfarande på idén att staden, likaväl som att låna ut instrument till de som går i 
kommunala musikskolan ska kunna låna ut idrottsutrustning till de som behöver. Formen 
och den framtida möjligheten till Fritidsbank behöver dock utredas och klargöras för att 
den ska kunna bedrivas effektivt och på ett sätt som gynnar så många göteborgare som 
möjligt.   
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