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§ 33
Sportotek- Redovisning av uppdrag KS/2018:317, punkt 16
Dnr KTN/2019:118

Beslut

Kultur- och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen besluta:

1. Ge kultur- och tekniknämnden i uppdrag att fördjupa utredningen för att kunna 
användas i budgetarbetet för 2020 genom en förlängning av uppdraget.

2. Ge kultur- och tekniknämnden tillsammans med arbetsmarknadsenheten
i uppdrag att senast juni redovisa en plan för en sportoteksverksamhet i kommunen. 

_____

Ärendet
Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att med hjälp från kultur- och tekniknämnden utreda 
möjligheterna att starta ett s.k. sportotek i kommunen. Kultur- och teknikförvaltningen har 
påbörjat en förberedande studie i syfte att starta upp ett sportotek i kommunen. 

Sportoteksverksamhet bedrivs på ett antal orter i Sverige, bland annat i Sundsvalls 
kommun i stadsdelarna Skönsberg, Ljustadalen och Nacksta/Sallyhill. 

Sportoteksverksamheten i Sundsvall
Verksamheten finansieras genom kommunens fondmedel för sociala investeringar och 
bedrivs som ett projekt 2016-2019. Därefter tas beslut om verksamheten ska permanentas 
och implementeras inom ramen för kultur- och fritidsnämnden.  

Uppdraget innebär att låna ut sport- och friluftsutrustning till unga mellan 7-25 år i syfte 
att utjämna socioekonomiska skillnader och för att möjliggöra likvärdiga förutsättningar 
till fritidsaktiviteter. En projektledare är anställd av kultur- och fritidsförvaltningen på 
halvtid medan resten av personalen, totalt fyra tjänster via arbetsmarknadsåtgärder. 
Verksamheten omfattar idag cirka 5 000 artiklar där merparten utgörs av utrustning för 
vinteridrott och 80 till 90 procent av utlåningen sker vintertid. 

Mätbara effekter utifrån enkätsvar:
1. Många lånar och 2018 redovisas 6 000 utlån..
2. 70 procent anger att dom är mer aktiva och rör sig mer nu som en konsekvens av 

utlåningsverksamheten.
3. 42 procent är inte föreningsaktiva, men 8 procent svarar att dom under 2018 

har blivit medlem i en förening och 36 procent säger sig vara mer intresserade.
4. Genomgående anges ekonomiska orsaker till att man inte deltar organiserade 

aktiviteter i föreningsregi såväl som spontant.
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Nästan all utrustning är insamlad och bidragen kan lämnas in till återvinningstationer, 
idrottsanläggningar, fritidsgårdar och direkt till sportoteken. Förutom att barn och 
ungdomar lånar direkt på sportoteken, så lämnar skolorna in beställningar i samband med 
till exempel friluftsdagar.

Sportoteksverksamhet i Timrå
Utifrån projektverksamheten i Sundsvall, behöver förvaltningen utreda ytterligare:

1. Om verksamheten ska bedrivas i projektform alternativt ingå i ordinarie 
verksamhet samt dess omfattning i förhållande till öppethållandetider.

2. Förslag till huvudman för verksamheten.
3. Tillgång till en lämplig lokal tillräckligt stor att rymma cirka 600 artiklar samt 

tillgång till lämpligt transportfordon.
4. Möjliga insamlingsplatser i kommunen.
5. Möjligheten att tillsätta en verksamhetsledare på cirka 50 procent med ansvar för 

att organisera upp verksamheten samt upprätta kontakter med olika 
samarbetspartners och eventuella sponsorer m.m.

6. Möjligheten att tillsätta personal för utlåningen via arbetsmarknadsåtgärder. 
Regeringen kommer att presentera kommande arbetsmarknadspolitiska 
stödåtgärder i samband med vårbudgeten i april.

7. Möjligheten att öppna verksamheten inför sportlovet 2020.
8. Göra en kostnadsberäkning avseende personal, lokaler, transportfordon, inredning 

och inventarier m.m. för att kunna ta ställning till detta i budgetarbetet för 2020.
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