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Närvarande 
Allan Hedman, brukarmentor socialförvaltningen/Region Skåne 

Catrin Albrektsson, brukarutvecklare 

Herbert Tinz, Fontänhuset Bryggan 

Sören Hägvall, Hiso (Helsingborgsidrottens samarbetsorganisation)  

Ragnar Mattsson, Volontärcenter (stadsledningsförvaltningen) 

Samir Kafedzic, arbetsmarknadsförvaltningen 

Ivan Kuzhicov, Vorta Drom 

Andreas Feuk, Skåneidrotten 

Leif Redestig, socialförvaltningen 

David Bergström, socialförvaltningen 

Bakgrund och förutsättningar 
Idén är att göra det möjligt att låna idrottskläder och utrustning, gratis som på ett bibliotek, för att 

göra det tillgängligt för alla att utöva idrott – oavsett ekonomiska förutsättningar. En förebild finns i 

Grums, kallad Fritidsbank. Det konceptet har sedan spridit sig. 

Konceptet bygger på att staden möjliggör struktur, organiserar, förankrar och finansierar. De som 

utför och förvaltar arbetet bör vara brukare/brukarorganisationer, i samarbete med idrottsrörelsen 

och andra frivilligorganisationer. 

Det finns en motsvarande idé på gång i samarbete mellan Hiso, arbetsmarknadsförvaltningen och 

second hand-butiker. 

Bryggans medlemmar är personer i kontakt med psykiatrin som söker meningsfull sysselsättning för 

att uppfylla ”den arbetsinriktade dagen”. De skulle kunna bemanna en sådan här verksamhet. 

Allan Hedman, brukarmentor, har startat en loppisverksamhet i Ängelholm med motsvarande 

koncept. 

I Eslöv finns ett ”sportotek”. Skåneidrotten ska kolla upp hur det fungerar. 

Vorta Drom har drivit sitt projekt Bättre hälsa för unga romer i ett år, där barnen tränar och idrottar 

tillsammans. Det finns ett behov av idrottskläder och utrustning bland familjerna som deltar.  

Tankar 
- Det är viktigt att normalisera verksamheten så att alla kan gå dit och lämna, byta och 

använda sakerna. Det tar bort skammen och verkar samtidigt för såväl integration som ett 

hållbart samhälle. Studenter kan vara en ”neutraliserande” målgrupp.  

 

- Det finns ett stort intresse av att bidra med prylar och vid enskilda volontärinsatser som du 

väljer själv. Däremot finns det en minskad vilja att ge sig in i långsiktiga engagemang som 

binder upp dig regelbundet, som till exempel idrottsledare. 

 



- Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är ett sätt att driva verksamheten, där en 

frivilligorganisation får ansvar. 

 

- Hiso samordnar en drop in-verksamhet med idrottsrörelsen för att testa på olika idrotter. Det 

kräver lite andra insatser och arbetstider för boendepersonal för att till exempel 

ensamkommande barn ska kunna ta del av detta. 

 

- Vi behöver också en kompetensförmedling, där idrottsrörelsen kan hämta kunskap i språk, 

ledarskap, socialt arbete och annat som kan behövas för att få stöd i träningsverksamheten.  

 

- Psykisk ohälsa, inte minst stress, minskar med träning. 

 

- Med rätt hänsyn till personens förutsättningar, kan brukare bli en stor tillgång. 

 

- Vilken plats är lämplig? 

o Tillgänglighet är viktigt. 

o Kan vi ha ett lager, med distribution ut till 

föreningarna/idrottshallarna/idrottsplatserna? 

o Kan vi ha ett helt mobilt lager? 

 

- Vi borde sammanställa en första projektbeskrivning, där vi klargör vad vi vill göra och vad 

varje organisation kan bidra med. Varje representant åtar sig att bidra med ett stycke text till 

detta. 

 

- Fler intressenter? 

o Region Skåne 

o Inva-sam 

o Näringsliv 

o Helsingborgshem 

o Skol- och fritidsförvaltningen 


