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Redovisning av fördjupad studie om förutsättningarna att starta 
ett sportotek

ÄRENDET

Kultur- och teknikförvaltningen har tidigare beskrivit sportoteksverksamheten i Sundsvalls 
kommun. I detta uppdrag har förvaltningen tittat på några alternativ till fysiska placeringar 
av ett sportotek och gjort bedömningar kring kapacitet. Av studien från Sundsvall framgår 
att nyttjandet av sportutrustning för utlån är främst ett behov under vinterhalvåret. 
Förvaltningens bedömning är att behoven är likartade och kopplat till vinterhalvåret även i 
Timrå kommun, och detta behov även bör finns i Timrå kommun.
En fråga är vilka fler förutsättningar i övrigt som krävs för att barn och ungdomar också 
har möjlighet att nyttja utrustningen i sin bostadsmiljö eller till platser som kräver 
biltransport därför att kollektivtrafik saknas eller är bristfällig. En annan fråga är problemet 
med tillkommande avgifter som till exempel liftkort i slalombackar för att barn och 
ungdomar ska kunna delta på jämlikt sätt i aktiviteter som kan betalas av vissa föräldrar, 
men inte av andra.
Att starta ett sportotek är också en fråga om kapacitet. Ska verksamheten vara heltäckande 
för hela kommunen, inbegripit alla skolornas behov att kunna låna utrustning inför till 
exempel friluftsdagar. Eller att starten ska ske i mindre skala för att sedan växla upp 
vartefter behoven ökar? De föreslagna alternativen har därför tagits fram utifrån olika 
förutsättningar utifrån dessa frågeställningar.

TVÅ ALTERNATIV

Kultur- och teknikförvaltningen har fördjupat studien om förutsättningarna att starta ett 
sportotek och redovisar i samråd med arbetsmarknadsenheten två alternativ.

- Ett samarbete med Timrå SOK/EQ-arena som innebär att Timrå kommun upprättar 
ett projektavtal med en ekonomisk ersättning under tre år.

- En mindre verksamhet startas upp i en lokal i anslutning till Pangea och drivs som 
ett treårigt projekt under kultur- och tekniknämnden i samarbete med 
arbetsmarknadsenheten.
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ALTERNATIV 1
TIMRÅ SOK/EQ-ARENA

Timrå SOK i samarbete med EQ-arena erbjuder Timrå kommun att starta en 
sportoteksverksamhet på Skönviksbackens friluftscentrum. Timrå SOK har treårigt 
driftsavtal med EQ-arena som är ett socialt företag och erbjuder sysselsättning för personer 
som står utanför arbetsmarknaden i en arbetsträningsarena. Att bedriva 
sportoteksverksamhet skulle bidra till att kunna erbjuda ytterligare meningsfull 
arbetsträning.
I förslaget ingår att tillhandahålla främst artiklar för vinteraktiviteter. Förutsättningarna är 
att man erbjuder ett förråd som ska kunna inrymma 600 artiklar med bemanning 7 
dagar/vecka. Insamling på plats 7 dagar i veckan samt upprättar ett samarbete med Tirab 
där man regelbundet hämtar upp inlämnad utrustning. Man kan även tänka sig 
ambulerande utlåningsställen runt om i kommunen för att underlätta för lån av utrustning. 
Timrå SOK/EQ-arena bedömer att verksamheten kan vara heltäckande för hela kommunen 
och även utlån till skolorna.
Timrå SOK/EQ-arena uppskattar kostnaderna till:

Personal 75 %                                    34 800 kr inkl. lönebikostnader(månad)
Lokalhyra                         5 000 - 6 500 kr inkl. värme/el/månad
Transportkostnader          2 000 - 4 000 kr/månaden
Övrigt (IT, adm)               1 000 kr
Total månadskostnad                          ca 45 000 kr under säsong december till mars

För en projektperiod om 3 år beräknas kommunens ersättning uppgå till ca 540 000 kr. Det 
kan finnas förutsättningar att kommunens kostnader kan reduceras om projektet kan få in 
fler finansiärer via fonder eller dylikt.

FÖRDELAR
Timrå SOK/EQ Arena har förutsättningar att bygga upp en heltäckande verksamhet för 
hela kommunen som även inbegriper skolornas behov av lån av utrustning.

NACKDELAR
Det finns inga allmänna kommunikationer direkt till Skönviks friluftscentrum. Det kräver 
tillgång till bil om man inte vill ta sig flera kilometrar till fots från närmaste busshållplats 
upp till centret. En bedömning är att det därför krävs att utlåning av utrustning också kan 
sker på olika platser i kommunen och att bra information finns att tillgå om dagar och 
tider. Det är vidare oklart hur man kan ta sig med skidutrustningen från utlåningen till 
slalombacken. Annan utrustning som till exempel skridskor bedöms som mindre intressant 
att låna för att kunna åka på annan plats i kommunen.
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ALTERNATIV 2 
AKTIVITETSHUSET PANGEA I SAMARBETE MED ARBETSMARKNADSENHETEN

En mindre sportoteksverksamhet kan inrymmas i en lokal som hör i hop med 
aktivitetshuset Pangea. Inriktningen blir att främst låna ut utrustning till barn och 
ungdomar i Tallnäs, men givetvis ska alla barn och ungdomar i kommunen kunna låna 
utrustning utifrån kapaciteten. Utlåning kan ske 5 dagar i veckan måndag till fredag och 
inom befintlig personalorganisation. Samarbete sker med arbetsmarknadsenheten som 
samlar in utrustning och vårdar den.  Inom Pangeas verksamhet sker redan idag 
kompensatoriska åtgärder för att ge barn och ungdomar med sämre ekonomiska 
förutsättningar en möjlighet att delta olika kostnadskrävande aktiviteter, antingen med 
subvention eller kostnadsfritt. Det gäller lägerverksamhet, ridning i samarbete med 
Hästsportföreningen och utflykter till skidbackar framförallt under sportlovet. Timrå 
kommun har sedan ett år tillbaka också ett samarbetsprojekt tillsammans med 
Västernorrlands idrottsförbund under namnet ” Tallnäs Hopp” som erbjuder barn och 
ungdomar i området kostnadsfria idrottsaktiviteter. 

Kultur- och teknikförvaltningen uppskattar kostnaderna till
Personal  50%                     28 000 kr exkl. lönebikostnad 6 månader för 
uppstart
Inredning                     10 000 kr
Ev inköp av ett begagnat grundbestånd   50 000 kr
Ljusskylt                     10 000 kr
Totalt:                                               ca 100 000 – 200 000 kr

Kostnaden kan reduceras om insamling av artiklar kan göras utan kostnader samt att 
projektledare för uppstart finns inom den kommunala organisationen.

NACKDELAR
Alternativet kan inte täcka hela kommunens behov genom att antalet artiklar i alla fall från 
en början kommer att vara mindre. Möjligtvis kan ett samarbete med Böle skola inledas. 
Verksamheten får ses som ett försök och vid ökande behov växlas upp antingen i kultur- 
och teknikförvaltningens regi eller övergå till annan aktör.

FÖRDELAR
Utlåningen sker nära barn och ungdomar i bostadsområdet. Öppettiderna är generösa och 
personalen känner till olika behov och har kompetens att ställa in utrustningar anpassat till 
barnen och ungdomarna.
Skridskobana och näridrottsplats finns i området samt att det ingår personalens uppdrag att 
organisera utflykter till skidbackar/friluftsområden under lov. Även att göra utflykter i 
skog och mark som kräver att deltagarna har viss utrustning. Kostnaderna i detta alternativ 
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blir mindre inledningsvis och verksamheten kan växa och planeras bättre utifrån ökande 
behov. Vidare att driva verksamheten i alla dess delar underlättas av samarbetet mellan 
kultur- och teknikförvaltningen och arbetsmarknadsenheten. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Förvaltningen föreslår nämnden föreslå kommunstyrelsen besluta att starta 
sportoteksverksamhet enligt alternativ två utifrån att verksamheten ryms inom kommunens 
budgetram 2020.

KULTUR- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN

Bo Markusson
Kultur- och bibliotekschef


