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Förslag till beslut
Yttrande godkännes, och översändes till kommunstyrelsen

Sammanfattning
Kim Fredriksson (SD) har inkommit med en motion 22 december 2015 om
införande av ett Sportotek. Syftet med sportoteket är skapa ett mobilt
idrottsbibliotek där barn och ungdomar kan låna sportutrustning. Motionen
remitterades till kultur- och fritidsnämnden för yttrande 15 mars 2016. Yttrandet
över motionen ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 5 augusti 2015.
Kultur- och fritidsnämnden anser motionen bör avslås då modellen som föreslås är
för smal och avgränsad till idrott och utlån av utrustning via lånekort. Nämnden ser
positivt till motionärens intentioner men ser att uppdraget behöver vidgas.

Ärendebeskrivning
Kim Fredriksson (SD) har inkommit med en motion 22 december 2015 om
införande av ett Sportotek. Syftet med sportoteket är skapa ett mobilt
idrottsbibliotek där barn och ungdomar kan låna sportutrustning. Det skulle
underlätta för barn och unga vars föräldrar inte har råd med idrottsutrustning och då
inte ges möjlighet att idrotta. Vidare beskrivs det att med tanke på att Eskilstuna är
en aktiv idrottsstad och nyligen har öppnat ReTuna, bör det finnas förutsättningar att få
företag och privatpersoner att skänka sportutrustning till ett mobilt idrottsbibliotek.
Motionären föreslår en buss likt bokbussen som skulle vara fylld med
idrottsutrustning som barn och unga skulle få låna genom att använda sitt lånekort.
Metoden är enligt motionären testad i andra kommuner, bland annat Luleå.
Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden för yttrande 15 mars 2016.
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Yttrande
Kultur- och fritidsnämnden har idag ett idrottsbibliotek i Skiftinge, vilket är samma
sak som ett sportotek. En plats dit barn och unga får komma för att låna
idrottsutrustning. Ung Fritid är idag ansvarig för idrottsbiblioteket och använder det
för att bedriva verksamhet i egen regi och tillsammas med föreningslivet.
Idrottsbiblioteket bidrar till att sänka trösklarna för att flickor och pojkar med
begränsade resurser ska kunna få möjlighet till att idrotta och motionera.
Ung Fritid arbetar idag med flexibla metoder för att barn och unga i kommunen ska
få möjlighet till en meningsfull fritid och utifrån deras egna behov. Ett led i flexibel
verksamhet är att vara mobil. Street Fun och Ung-bilen är mobila verksamheter
som kompletterar Ung Fritids fasta verksamhet. Street Fun är verksamhet som
inkluderar rörelse, färg, musik, glädje, inspiration och möjligheter för Eskilstunas
ungdomar. Street Fun skapar aktiviteter vid särskilda evenemang men framförallt i
olika bostadsområden och på gator och torg. Ung-bilen består av ett mobilt
personalteam på två personer från Ung Fritid som förflyttar sig till olika områden
för att skapa trygghet och möjliggöra aktiviteter. Teamet samverkar bland annat
med socialförvaltningen, Polisen, räddningstjänsten och Trygga Eskilstuna.
Kultur- och fritidsnämnden anser att motionen bör avslås då modellen som föreslås
är för smal och avgränsad till idrott och utlån av utrustning via lånekort. Nämnden
ser positivt till motionärens intentioner men ser att uppdraget behöver vidgas. När
nämndens verksamheter på olika sätt har lyssnat in flickor och pojkars önskemål
om sin fritid finns det en stor bredd i vad de tycker om att göra på sin fritid. Därför
ser nämnden att mobilverksamhet behöver innehålla även skapande och bildande
verksamhet, t ex måleri och möjlighet att spela instrument. Kopplingen till lånekort
ser nämnden som extra administration och skulle även innebära högre kostnader än
det format som i dagsläget används i idrottsbiblioteket i Skiftinge och för Street
Fun.
Att fortsätta utveckla den mobila verksamheten och bredda innehållet i utbud och
aktiviteter är redan nämndens ambition. I nuläget finns det endast begränsade
ekonomiska förutsättningar för att inom en snar framtid kunna utveckla nya mobila
verksamhet. Därför sker utveckling av den mobila verksamheten i den takt som
ekonomin tillåter.
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås
Finansiering
För att fortsätta utveckla mobil verksamhet i flera stadsdelar önskar Kultur- och
fritidsnämnden att få återkomma i budgetarbetet för 2017/2018 för tillkommande
kostnader.
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Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Att fortsätta utveckla den mobila verksamhet är positivt för invånare i kommun
som skapar förutsättningar till fritidsaktiviteter i anslutning till sitt boende. Det är
även resurseffektivt att investera i mobil verksamhet som kan flyttas runt på flera
platser i kommunen och kommer då fler invånare till del.
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Eva Königsson
Förvaltningschef
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Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Eskilstuna – den stolta Fristaden

Motion om att införa ett mobilt Sportotek
En meningsfull fritidssysselsättning för barn och ungdomar är något som alltid måste vara i
fokus för att ge dem en glädjefylld och trygg uppväxt. Det kan vara allt från ungdomsgårdar
till olika idrottssporter. Tyvärr är det sistnämnda i många fall väldigt kostnadsdrivande.
Fotboll, ishockey, skidåkning eller hästridning består av utrustning som är dyrt vilket
föranleder att många föräldrar inte har råd att låta sina barn utöva sporterna.
Ett sätt att underlätta för dessa barn och föräldrar är att införa något som kallas för Sportotek.
Det är som en bokbuss men är istället fylld med sportutrustning dit barn och ungdomar kan gå
och låna utrustningen gratis med sitt lånekort. Detta är något som redan har införts i Luleå och
något som i skrivande stund planeras införas i Västmanland. Med tanke på att Eskilstuna är en
aktiv idrottsstad och nyligen har öppnat ReTuna, borde det inte vara särskilt svårt att få
företag och privatpersoner att skänka sportutrustning till ett mobilt Sportotek.

Med anledning av detta yrkar jag på följande:
- Att kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att införa ett mobilt Sportotek tillgängligt
för stadens barn och ungdomar.

För Sverigedemokraterna Eskilstuna

Kim Fredriksson

