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 Dnr 2022-000033 08 

KF § 80 Svar på motion om att öppna fritidsbanken 
på nytt 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen vara besvarad i den del som avser förslag till hur fritidsbanken kan 
återstartas. Ett sådant arbete pågår redan enligt kultur- och fritidsnämndens 
verksamhetsplan för 2022.  

att bifalla motionen i de delar som handlar om att utreda förutsättningarna för att köpa 
tjänsten via avtal med föreningspoolen och den finansiering som i så fall följer av ett 
sådant upplägg,  

att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att genomföra utredningen,  

att uppdraget ska redovisas för kultur- och fritidsnämnden som därefter även har att fatta 
de beslut som krävs i frågan.  

Ärendet 

En motion om att öppna fritidsbanken på nytt har inkommit från Mikael Faleke (M) och 
Ann-Britt Danielsson (M). Motionärerna skriver bland annat att de tror att en fungerande 
fritidsbank vore bra för Tibro på flera sätt. Dels kan den skapa möjlighet för alla barn att 
delta i sport- och fritidsaktiviteter under och efter skoltid, även om viss utrustning krävs, 
dels är det bra för miljön att återanvända saker istället för att köpa nytt. 

Motionärerna vill därför att fritidsbanken ska startas upp på nytt och föreslår 
kommunfullmäktige följande: 

- Att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till hur 
fritidsbanken kan återstartas.  

- Att de undersöker möjligheten att köpa tjänsten via avtal med föreningspoolen.  

- Att kostnaden 2022 för hyra av lokal samt avtalet med föreningspoolen delas lika 
mellan socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden.  

- Att ge ekonomikontoret i uppdrag att till budget 2023 göra en omfördelning mellan 
nämnderna så att hela kostnaden för fritidsbanken finns hos kultur- och 
fritidsnämnden. 

Kommunstyrelsens ordförande beslutade 2022-02-03 att överlämna motionen till kultur- 
och fritidsnämnden för beredning. Kultur- och fritidsnämnden svarar att nämnden i sin 
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verksamhetsplan för 2022 har gett förvaltningen i uppdrag att undersöka förutsättningarna 
för en etablering av fritidsbank i Tibro. Nämnden föreslår därför kommunfullmäktige 
besluta att anse motionen vara besvarad i den del som avser förslag till hur fritidsbanken 
kan återstartas. Därtill föreslår nämnden kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen i 
de delar som handlar om att utreda förutsättningarna för att köpa tjänsten via avtal med 
föreningspoolen och den finansiering som i så fall följer av ett sådant upplägg, att kultur- 
och fritidsnämnden får i uppdrag att genomföra utredningen samt att uppdraget ska 
redovisas för kultur- och fritidsnämnden, som därefter även har att fatta de beslut som 
krävs i frågan.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-04-05 
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2022-03-21 § 11 
Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen, 2022-02-22 
Motion om att öppna fritidsbanken på nytt, 2022-01-31 

Beslut delges 

Motionärerna 
Kultur- och fritidsnämnden 

___________________ 
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