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Sharing Cities Sweden is a national program for the sharing economy in cities. 
The program aims to put Sweden on the map as a country that actively and 
critically works with the sharing economy in cities. The objectives of the 
program are to develop world-leading test-beds for the sharing economy in 
Stockholm, Gothenburg, Malmö and Umeå, and to develop a national node in 
order to significantly improve national and international cooperation and 
promote an exchange of experience on sharing cities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sharing Cities Sweden is carried out within Viable Cities, a Swedish Innovation Programme for 
smart sustainable cities, jointly funded by the Swedish Innovation Agency (VINNOVA), the 
Swedish Energy Agency and the Swedish Research Council for Environment, Agricultural 
Sciences and Spatial Planning (FORMAS).  
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Bakgrund 
I samhället finns det en mängd olika människor med en mängd olika funktionsnedsättningar. 
Dessa behöver extra stöttning på sin fritid. Nämligen tillgång till särskilda hjälpmedel för speciella 
fritidsintressen. Dessa hjälpmedel ville vi erbjuda till utlån på Fritidsbanken i Umeå.  
Västerbottens Parsportförbundet hade en viss utrustning i sin ägo, som vid speciella tillfällen fanns 
tillgängliga för uthyrning.  
 
Tack vare Sharing City Umeå har vi erbjudit denna utrustning för utlåning på Fritidsbanken i Umeå.  I 
denna aktivitet är Fritidsbanken, Parasportförbundet och Fritid på Umeå kommun involverade på 
olika sätt. Parasportförbundet med sin expertkunskap kring målgruppen och behovet av utrustning. 
Fritidsbanken är den resurs som lånar ut utrustningen och Fritid på Umeå kommun som en 
delfinansiär i inköp av utrustningen.   

Ansvariga och projektorganisation  
Fritidsbanken, via huvudman RF-SISU Västerbotten, har varit ansvariga för aktiviteten. Yttersta 
ansvaret har legat hos Johanna Vilhelmsson. 
Västerbottens Parsportförbund, Umeå Parsportförening och Fritid på Umeå kommun har också varit 
delaktiga 
 
Syfte och mål för aktiviteten 
Målet är att inkludera parasportutrustning, samt fritidshjälpmedel i Fritidsbankens utbud.  
Syftet är således att lyckas låna ut utrustningen till målgruppen funktionsnedsatta. 

Målgrupp för aktiviteten 
Målgruppen är funktionsnedsatta med till exempel diagnoserna: ALS, Alzheimers, Asperger, Ataxi, 
Autism, CP-skada, Downs syndrom, Duchennes, Förlamning, Hjärnskada, Huntingtons sjukdom, MS 
multipel skleros, Muskelsjukdom, Narkolepsi, Parkinsons, Reumatism, Ryggmärgsskada, Skolios, SRS, 
segmentell rörelsesmärta, Stroke, Synnedsättning, Utvecklingsstörning med mera. 
 
Utmaningen för denna målgrupp är att de har en större tröskel till fysisk aktivitet än människor 
generellt. Den utrustning som krävs är oftast både dyr och avancerad. Innan projektet startade fanns 
det en begränsad möjlighet för målgruppen att hyra utrustning via Parasportförbundet Västerbotten, 
men de flesta visste inte om att den möjligheten fanns. Dessutom utfördes uthyrningen på ideell 
basis och om en person hade möjlighet till att lämna ut utrustningen.  
Med Fritidsbankens hjälp blir det mer synligt, samt mycket mer tillgängligt för målgruppen via 
Fritidsbankens butik och personal.  

  

http://www.annasassistans.se/funktionsnedsattningar/als/
http://www.annasassistans.se/funktionsnedsattningar/alzheimers/
http://www.annasassistans.se/funktionsnedsattningar/asperger/
http://www.annasassistans.se/funktionsnedsattning/ataxi/
http://www.annasassistans.se/funktionsnedsattningar/autism/
http://www.annasassistans.se/funktionsnedsattningar/cp-skada/
http://www.annasassistans.se/funktionsnedsattningar/downs-syndrom/
http://www.annasassistans.se/funktionsnedsattning/duchennes/
http://www.annasassistans.se/funktionsnedsattningar/forlamning/
http://www.annasassistans.se/funktionsnedsattningar/hjarnskada/
http://www.annasassistans.se/funktionsnedsattningar/huntingtons-sjukdom/
http://www.annasassistans.se/funktionsnedsattningar/ms-multipel-skleros/
http://www.annasassistans.se/funktionsnedsattningar/ms-multipel-skleros/
http://www.annasassistans.se/funktionsnedsattningar/muskelsjukdom/
http://www.annasassistans.se/funktionsnedsattningar/narkolepsi/
http://www.annasassistans.se/funktionsnedsattningar/parkinsons/
http://www.annasassistans.se/funktionsnedsattningar/reumatism/
http://www.annasassistans.se/funktionsnedsattningar/ryggmargsskada/
http://www.annasassistans.se/funktionsnedsattningar/skolios/
http://www.annasassistans.se/funktionsnedsattningar/srs-segmentell-rorelsesmarta/
http://www.annasassistans.se/funktionsnedsattningar/srs-segmentell-rorelsesmarta/
http://www.annasassistans.se/funktionsnedsattningar/stroke/
http://www.annasassistans.se/funktionsnedsattningar/utvecklingsstorning/
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Metod och genomförande 
Inköp av material: Första steget var att köpa in det som saknades i utbudet samt reservdelar till 
befintligt material, för att kunna erbjuda ett bra underlag för utlåning. Tillsammans med 
Parsportförbundet och finansieringsmöjligheter via Idrottslyftet fick vi möjlighet att köpa in 
utrustning för utlåning på Fritidsbanken i Umeå.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Utbildad personal: Nästa steg var att säkra att utrustningen lånas ut på ett säkert sätt. Denna 
utrustning kräver utbildad och kunnig personal som kan ta hand om utrustningen, serva samt kunna 
visa låntagare hur den ska användas. Vi fick möjligheten att anställa en kunnig medarbetare på 30 
procent under projekttiden, som har kunnat säkerställa detta. 

Budget 2018 - 2020
Intäkter Kostnader

Idrottslyftet 
(Parsportförbundet):   

150 000 
 

Utrustning och 
reservdelar: 

300 000 

Inkluderingsstöd 
(Umeå Fritid): 

50 000 Personalkostnader 230 000 

Sharing Cities: 350 000 Kommunikationsinsatser 20 000 

Vinter Sommar 
Skridskostöd Joelette vagn 
Skridskokälke Trehjuling 
Längdkälke Beach rullstol 
Sitski + stavar Tandemcykel 
Biski + stavar Sportrullstol för barn 
Kombikälke/rullskidor/ inlines Skate rullstol 
Anpassad snow slider Race Runner för vuxna 
Anpassad bob/pulka Fotbollar med pingla 
 Baseboll – Bollhållare 
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Utvärdering och resultat  
Utrustningen fanns på plats under första kvartalet 2019, lite förseningar på grund av leveranstider 
och dylikt. I samband med detta gjorde vi en lansering av utlåningen i samband med en 
slutspelsmatch i SSL, högsta innebandyligan, där vi visade upp delar av utbudet för all publik och lät 
några från målgruppen prova på utrustningen.  

Därefter tog vi med oss olika delar ur utrustningen på många av de evenemang vi besökte under året. 
Mattcurling, handcyklar och Juliette-vagnen var väldigt populära att testa på bland barn och 
ungdomar. Ofta var det både personer med funktionsnedsättning samt normalfungerande som 
provade utrustningen under dessa dagar.  

Planen var även att via den digitala bokningstjänsten Umigo-appen kommunicera till målgruppen. 
Detta arbete försenades då vi underskattat arbetet med att sammanställa, fotografera och förklara 
utrustningen på ett bra sätt. Vår plan var att via några nyckelpersoner i ungdomsgruppen hos 
Västerbottens parasportförbund sprida Umigo-appen i målgruppen, men vi lyckades aldrig med detta 
under projekttiden. 

Under 2020 var planen att komma ännu närmare den rätta målgruppen för utrustningen, men då 
pandemin slog till gick våra planer tyvärr inte att genomföra, då många i målgruppen även är i 
riskgrupp, vilket gjorde att vi inte kunde samla dem på ett smittsäkert sätt. Vi har i stället arbetat 
med att samtala med skolor, föreningar, boenden och föräldrar för att nå ut med informationen att 
utrustningen finns till utlåning.  

Fortsättning 
Vad händer efter projekttiden?  

Vi arbetar för fullt med att se till att få fortsatt finansiering för verksamheten i Umeå. Fritidsbanken 
Sverige och Svenska parasportförbundet har sett på hur vi lagt upp arbetet i Umeå och har i början av 
2021 fått en arvsfondsansökan godkänd som just innebär att man ska inventera vilken utrustning 
som finns runt om i Sverige och jobba med att nå ut med den utrustningen till målgruppen runt om 
hela landet.  

Värdet för målgruppen är tydligt och vi hoppas att vår satsning tillsammans med Fritidsbanken 
Sveriges satsning ska göra att vi verkligen får fler aktiva inom målgruppen funktionsnedsatta.  
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