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Sportotek - för att alla ska kunna idrotta
Remiss från kommunstyrelsen av motion (2015:38)

Förslag till beslut
Skrivelsen besvaras genom detta tjänsteutlåtande

Sammanfattning
Richard Bengtsson (FP) föreslår i en skrivelse till
kommunfullmäktige att ett ”sportotek” byggs upp i samarbete
med bland annat föreningar och näringslivet och att
idrottsnämnden utreder frågan. Syftet är att ge alla barn och unga
likvärdiga möjligheter att utöva idrott.
Kulturförvaltningen svarar att frågan inte ligger inom
kulturförvaltningens verksamhetsområde men förvaltningen
bedömer att behov finns av både materiella och andra
inkluderande incitament för att öka deltagandet bland barn och
unga i olika idrottsaktiviteter. Om detta innebär utlån av
idrottsutrustning bidrar Stockholms stadsbibliotek gärna med sina
erfarenheter av lånesystem.

Inga Lundén
T.f. kulturdirektör

Katti Hoflin
Stadsbibliotekarie

UTLÅTANDE
Underlag för beslut
Remissen ”Sportotek – för att alla ska kunna idrotta”.
Kommunstyrelsens dnr: 106-924/2015.
Remisstid: 10 november 2015. Remissen är daterad 25 maj 2015.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Stockholms stadsbibliotek i samråd med
kulturstrategiska staben och idrottsförvaltningen.

Bakgrund
Stockholm är en stad med växande ekonomiska skillnader vilket
påverkar barnens möjlighet till deltagande i fritidsaktiviteter med
tillhörande utrustning som kostar pengar. Av rapporten
”Skillnadernas Stockholm”1 framgår att medlemskap i
idrottsföreningar bland unga på högstadiet varierar stort över
staden. Av flickor i Skärholmen är endast 14 procent medlemmar
i en idrottsförening medan motsvarande siffra i Bromma ligger på
57 procent.
Sportotek finns idag i Luleå där begagnad idrottsutrustning lånas
ut på flera utlämningsställen. Verksamheten sker i samarbete
mellan kommunen och bland annat Norrbottens idrottsförbund.
Initiativ liknande detta finns i Stockholm på föreningsnivå, till
exempel i projektet ”Ishockey för alla” i Husby där Djurgården
Hockey är drivande.

Förvaltningens synpunkter
Kulturförvaltningen delar grundtanken om att barn och unga i
Stockholm ska ha jämlika förutsättningar att utöva idrott på sin
fritid. Det finns i detta avseende en direkt parallell till rätten till
kulturaktiviteter. Med tanke på de vidgade socioekonomiska
klyftorna under senare år som märks tydligast i delar av
ytterstaden är det angeläget att göra särskilda insatser för de mest
utsatta grupperna.
Frågan ligger inte inom kulturförvaltningens verksamhetsområde
men förvaltningen bedömer att behov finns av både materiella
och andra inkluderande incitament för att öka deltagandet bland
barn och unga i olika idrottsaktiviteter. Om detta innebär utlån av
idrottsutrustning bidrar Stockholms stadsbibliotek gärna med sina
erfarenheter av lånesystem.

Bilaga
Motion (2015:38) av Richard Bengtsson (FP) om Sportotek – för
att alla ska kunna idrotta
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