Motion avseende Fritidsbank
I Kinda kommun, precis som i hela landet, finns mängder av sport- och friluftsutrustning som inte
längre används, utan bara samlar damm. Det kan vara skridskorna som är urväxta, skidorna som är
för korta, eller flytvästen som har ersatts av en ny. För den som vill prova på nya idrotter och
friluftsaktiviteter, eller bara vill utöva aktiviteten vid enstaka tillfällen, kan det bli en kostsam historia
att köpa utrustning. Då är det bättre att låna först, både för plånboken och miljön. Fritidsbanken har,
sedan starten 2013, samlat in utrustning från privatpersoner, föreningar och företag och lånar ut den
gratis, precis som ett bibliotek, i upp till 14 dagar. Erfarenheten visar att man genom Fritidsbanken
når nya målgrupper som tidigare inte har engagerat sig i föreningsverksamhet och att man, genom
att prova olika aktiviteter, kan slussa låntagare vidare till organiserad idrott och
friluftsorganisationer. Lokala huvudmän som vill driva en fritidsbank blir medlemmar i den ideella
föreningen Fritidsbanken Sverige och får därigenom rätten att bruka varumärket.
Det innebär en satsning på folkhälsa och miljö genom återbruk och blir ett verktyg i arbetet med
Agenda 2030. Det främjar såväl spontan som organiserad idrott och bidrar till ökat intresse för
friluftsliv. En Fritidsbank leder till ökad inkludering genom socioekonomisk utjämning, likhet mellan
ålder och kön samt ökad integration. Fritidsbanken är en stor resurs för skolan i samband med
frilufts- och temadagar och den är också en bra plats för arbetsträning och en tillgång för turismen.
En Fritidsbank är en självklarhet i en cirkulär ekonomi, som i sin tur är en förutsättning för vår
gemensamma framtid.
Socialdemokraterna i Kinda föreslår att:
1. kommunfullmäktige uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att inrätta en fritidsbank i Kinda
kommun
2. verksamheten bedrivs inom befintliga lokaler och att verksamheten drivs av någon av våra
befintliga kommunala verksamheter, gärna i samverkan över nämndgränserna
3. kommunfullmäktige avsätter 50 000 ur fullmäktiges ofördelade medel för att starta
verksamheten och fortsatt avsätter nödvändiga medel i driftbudget
4. uppdraget återrapporteras till kommunfullmäktige vid november månads sammanträde
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