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Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden
Dnr Kdn 2015/117
Sportotek för att alla ska kunna idrotta. Motion Nicoletta Jozsa (L).
Remissvar
Förslag till beslut

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden beslutar att inte bifalla motionen.

Ärendet i korthet

Nicoletta Jozsa har till kommunfullmäktige inkommit med motionen ”Sportotek, för
att alla ska kunna idrotta”. Motionären föreslår att kommunen i samarbete med
enskilda, föreningar och näringsliv bygger upp ett Sportotek där idrottsutrustning kan
lånas ut. Motionären yrkar på att kultur-, demokrati- och fritidsnämnden får i
uppdrag att skyndsamt utreda förutsättningarna för ett samarbete mellan kultur-,
demokrati- och fritidsförvaltningen, föreningar och näringsliv i syfte att bygga upp
Sportoteket. Kultur-, demokrati och fritidsförvaltningen föreslår att nämnden beslutar
att inte bifalla motionen.
Handlingar

1
2

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-02.
Motion överlämnad för beredning 2015-06-23, Kst 205/221.

Bakgrund

Nicoletta Jozsa har till kommunfullmäktige inkommit med motionen ”Sportotek, för
att alla ska kunna idrotta”.
Motionären föreslår att kommunen i samarbete med enskilda, föreningar och
näringsliv bygger upp ett Sportotek där idrottsutrustning kan lånas ut. Motionärens
mål är att inrättandet av ett Sportotek bidrar till att sänka kostnaderna för den
enskilde att idrotta samtidigt som fler kommer att idrotta.
Motionären pekar på att idrottande leder till flera positiva effekter, bland annat för
hälsa, välmående och mångfald. Hon menar att mångfald finns inom idrotten men är
något som andra delar av samhället saknar. Orsaken till det senare och idrottens
attraktivitet är enligt motionären att idrotten är internationell och att det inte krävs
lika stora språkkunskaper i idrotten som i många andra sammanhang.
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Motionären yrkar på att kultur-, demokrati- och fritidsnämnden får i uppdrag att
skyndsamt utreda förutsättningarna för ett samarbete mellan kultur-, demokrati- och
fritidsförvaltningen, föreningar och näringsliv i syfte att bygga upp ett Sportotek i
Järfälla.

Överväganden

Förvaltningen anser att idén med ett Spototek är bra och vällovlig men att det inte är
att anse som en kärnverksamhet för kommunen att bedriva.
Det finns idag ett stort utbud av aktörer både i Järfälla och i Stockholmsområdet som
har verksamhet inom återvinning och begagnat/second-hand. När det gäller
sportutrustning kan nämnas Myrorna och Stadmissionen. Myrorna ägs av
Frälsningsarmén och är idag Sveriges största second-handkedja. De har ett flertal
försäljningsställen i och runt Stockholm. Stadsmissionen har bara i Stockholm nio
butiker plus ett stort antal butiker belägna i kranskommunerna. En annan stor aktör
inom second-hand är Erikshjälpen. Det är en ideell förening som på de platser de
etablerar sig har samarbete med föreningar, organisationer och församlingar. Utöver
detta finns ett stort antal privata aktörer med olika inriktningar, allt från breda
vintagesortiment till smalare specialiserade inriktningar.
Det som nämns ovan rör sig dock inte om utlåning utan om försäljning av begagnat
men priserna är i regel på en mycket låg nivå jämfört med nypris, med undantag för
rena samlarobjekt. Myrorna, Stadsmissionen, Erikshjälpen men även de butiker som
drivs av Röda Korset har en omfattande volontärverksamhet vilket gör att de
generellt kan ha låga priser.
Många av de idrottsföreningar med utrustning som är dyr att införskaffa anordnar
också årligen ”bytardagar”, då begagnat utrustning kan bytas mot annan begagnad
utrustning. Oftast är det ”urvuxen” utrustning som byts mot utrustning i rätt storlek.
Varje år i maj månad anordnar också Idrott och fritid i samarbete med ett flertal
Järfällaföreningar en loppis i Jakobsbergs ishall. Bland mycket annat säljs begagnad
idrottsutrustning.
Barnkonsekvensanalys

 Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden?
Ja, barn och unga berörs i och med att nuvarande situation vad gäller införskaffande
av idrottsutrustning förblir densamma.
 Innebär beslutet att barns och ungas bästa sätts i främsta rummet?
Barn och unga kompenseras i viss mån i och med att en fungerande
återvinningsverksamhet finns.
 Har barn och unga fått uttrycka sin mening?
Nej.
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Ekonomiska konsekvenser

Ett genomförande av motionens intentioner skulle innebära start av en ny verksamhet
och kräva utökade ekonomiska resurser.
Slutsatser

Kultur-, demokrati och fritidsförvaltningen föreslår att nämnden beslutar att inte
bifalla motionen.
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