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Idrott- och fritidsnämnden 

Uppdrag att utveckla fritidsbanken 

Förslag till beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta 

att uppdra till förvaltningen att medverka till utvecklingen av en fritidsbank i Uppsala 
kommun genom att tillhandahålla lämplig lokal för verksamheten. 

Sammanfattning 
Stadsbyggnadsförvaltningen har fört dialog med Upplands idrottsförbund om etablering av en 
verksamhet för utlåning av fritids- och idrottsutrustning och föreslås få nämndens uppdrag att 
medverka i utvecklingen av en fritidsbank i Uppsala kommun genom att tillhandahålla 
lämplig lokal för verksamheten. 

Ärendet 
I förråd, garage och vindsutrymmen runt om finns det mängder av sport- och fritidsutrustning 
som sällan eller aldrig används. Det kan vara skridskor som blivit urväxta, skidor som är för 
korta eller fotbollsskor som spelat sin sista match. Tanken med fritidsbanken är att samla in 
och ta emot utrustning och låna ut den gratis till andra personer. Det är som ett bibliotek fast 
med sport- och fritidsutrustning. Det mesta av det som lånas ut på fritidsbanken är skänkt av 
privatpersoner, men en del av utrustningen kommer också från idrottsföreningar, skolor m.fl. 

Den första fritidsbanken startade 2013 och sedan dess har det bildats fritidsbanker på en 
mängd orter i Sverige. För att få använda begreppet fritidsbank måste tre kriterier vara 
uppfyllda; alla får låna, allt är gratis och verksamheten ska ha fokus på miljö. 

Mer finna att läsa på www.fritidsbanken.se/ 

Stadsbyggnadsförvaltningen har fört dialog med Upplands idrottsförbund om att även bilda en 
fritidsbank i Uppsala. Genom samordning av resurser från idrotts- och fritidsnämnden, region 
Uppland och Upplands idrottsförbund ska den kunna öppnas till nytta och glädje för många 
uppsalabor. Nämndens del föreslås vara att tillhandahålla lämplig lokal. 

Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se  
www.uppsala.se  



Förvaltningen föreslås få nämndens uppdrag att medverka i utvecklingen av fritidsbanken i 
Uppsala. 

Ekonomiska konsekvenser 
Nämnden kan i första hand hitta passande yta inom befintligt lokalbestånd eller tillhandahålla 
lokal genom ny inhyrning. 

Stadsbyggnads förvaltningen 

Mats Norrbom 
Förvaltningsdirektör 
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