TJÄNSTESKRIVELSE

1 (2)

2018-10-16
Kompetensnämnden

Dnr. Kon 2018/69
Val av namn för sportoteksverksamheten i Järfälla
Förslag till beslut

Kompetensförvaltningen föreslår att:
1

Kompetensnämnden ger sportoteksverksamheten i Järfälla namnet
”Sportoteket i Järfälla”.

Ärendet i korthet

Kommunfullmäktige beslutade i samband med mål och budget för 2018
(KF 2017-11-20 § 174) att ge kompetensnämnden i uppdrag att etablera en
sportoteksverksamhet i Järfälla. Etableringsprojektet är nu igång, och kompetensförvaltningen rapporterade i september 2018 till nämnden att utrustning anskaffas
samt att verksamheten förbereder sig för att påbörja utlåning till skolor i kommunen.
Därefter kommer verksamheten att öppnas upp för utlåning till allmänheten. I samband med denna rapport observerade dock förvaltningen att sportoteksverksamheten
ännu inte har något officiellt namn.
Handlingar

1

Kompetensnämndens tjänsteskrivelse, 2018-10-16.

Redogörelse och analys

Kompetensförvaltningen har tidigare informerat kompetensnämnden om att
begreppet ”sportotek” är varumärkesskyddat (KON 2017-02-15 § 10 och KON
2018-09-18 § 54), och detta varumärkesskydd gäller fortfarande. Förvaltningen
bedömer därför att det nu är viktigt att ge sportoteksverksamheten i Järfälla ett
officiellt namn, eftersom det annars förekommer att det varumärkesskyddade
begreppet används. Eftersom etableringen av sportoteksverksamheten i Järfälla just
nu handlar mycket om marknadsföring ser förvaltningen även en risk för att ett
inofficiellt namn rotar sig, vilket kan göra det svårt att i ett senare skede välja ett
officiellt namn.
En namnvariation som anger att det rör sig om en sportoteksverksamhet, utan att
använda sig av det varumärkesskyddade begreppet, skulle kunna vara ”Sportoteket
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i Järfälla”. Denna lösning – att använda bestämd form – förekommer inom flera
sportoteksverksamheter i Sverige (bl.a. Haninge, Haparanda, Gävle, Avesta och
Sundsvall). Även denna form av begreppet har tidigare varit varumärkesskyddat av
en av de första aktörerna som startade upp sportoteksverksamhet i Sverige, men i
samband med att fler sportoteksverksamheter drog igång så öppnades begreppet upp
för allmän användning.
Förvaltningen har även undersökt möjligheten att ansluta sportoteksverksamheten
till ett befintligt koncept, vilket implicit skulle innebära en namngivning utifrån det
konceptet. Fördelarna med en anslutning till ett sådant koncept skulle vara det stöd
och kända varumärke som ett etablerat koncept skulle kunna erbjuda. Dock är
bedömningen inom Arbetsmarknadsenheten som ansvarar för etableringen av
sportoteksverksamheten att behovet inte finns i dagsläget, och att den verksamhet
som nu pågår skulle störas av en eventuell anslutning till ett annat koncept.
Slutsatser

För att undvika användningen av varumärkesskyddade begrepp föreslår
förvaltningen att kompetensnämnden ger sportoteksverksamheten ett namn.
Utifrån nuvarande förutsättningar bedömer förvaltningen att ett lämpligt namn är
”Sportoteket i Järfälla”.
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