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Sportotek i Umeå
Motion till Umeå kommunfullmäktige
2015-10-01
En fritidsbank med utlåning av idrottsutrustning liknande ”Sportoteket” i Luleå fanns med i
Vänsterpartiets budgetförslag för 2016, vilket tyvärr avslogs. Intresset för att göra en satsning
på framför allt barn och ungdomars möjlighet att låna och återanvända idrottsutrustning var
sval bland de övriga partierna, trots att det finns många barn och ungdomar som av
ekonomiska skäl aldrig får chansen att pröva på vissa idrotter.
Idrottsutrustning blir allt kostsammare för föräldrar, vilket var något som Luleå kommun
också konstaterade och därför drog igång Sportoteket. Luleå kommun skriver på sin hemsida
att syftet med Sportoteket är att kostnader kopplade till idrott ska minska. Alla kan lämna in
den idrottsutrustning de inte längre använder - alla kan sedan komma och låna.
Det hela bygger på att folk skänker idrottsutrustning som de inte längre behöver. Utrustningen
samlas sedan in vid speciella tidpunkter på olika ställen i kommunen. Sportoteket lånar ut de
begagnade prylarna, och kompletterar med eventuella inköp. Det kan vara allt från skridskor,
hockeyklubbor och skidor till fotbollsskor, tennisracket eller ridhjälmar. Utrustningen
återanvänds till dess att hela livslängden är utnyttjad, vilket är bra för både folket och miljön.
Sportoteket drivs som ett samarbete mellan Luleå kommun och Norrbottens Idrottsförbund.
Flera kommuner har nu tagit efter Sportoteket i Luleå och skapat liknande modeller, till
exempel Karlstad.
I Umeå lämnade Friluftsfrämjandet sin slutrapport SKI Umeå för knappt ett år sedan. Ett
projekt där många ungdomar fick pröva olika utrustningar och aktiviteter. Erfarenheterna från
detta projekt och delprojektet ”Alla på snö” borde tas tillvara.
Med en modell liknande den som drivs i Luleå skapas förutsättningar för att allt fler
människor kan pröva och utöva olika idrottsaktiviteter. En satsning på hälsa och
välbefinnande. Med majoritetens liggande budget kommer Fritidsnämnden att ha tuffa år
framför sig. Därför fanns en mindre summa 0,5 miljoner kronor avsatt i Vänsterpartiets
budgetförslag för att dra igång utlåningsverksamheten.

(-)
Vänsterpartiet yrkar:


Att Umeå Fritid ges i uppdrag att starta ett Sportotek liknande det i Luleå kommun.



Att om det krävs för att få igång Sportoteket tillskjuta medel från kommunstyrelsens
utvecklingsanslag.

Lennart Arvidsson (V)
Ellika Nordström (-)

