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Kultur-och fritidsnämnden

Svar på motion om Sportotek
Liberalerna i Ale har inkommit med en motion där de föreslår att kommunen i samverkan med
näringsliv, föreningar och enskilda ska starta ett Sportotek för att kostnader kopplade till idrott ska
minska samtidigt som idrottandet ökar. I ett sportotek kan personer lämna in sportutrustning som
de längre inte har behov av. Sportoteket lånar sedan ut de begagnade sakerna.
Det finns många fördelar med ett Sportotek ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv.
Alla som vill får låna sportutrustning, det är gratis och återanvändning av saker gynnar miljön. Efter
studiebesök på Fritidsbanken i Angered samt en genomlysning av sportotek runtom i Sverige har
sektorn försökt skapa sig en bild av hur Sportoteket skulle kunna anpassas till Ale kommuns
förutsättningar.
En grundläggande förutsättning för en lyckat Sportotek är bra samverkan:
 inom kommunen (fritid, folkhälsa, fastighet, näringsliv, skola)
 med föreningslivet (idrotts-, pensionärsföreningar, kyrkan, Röda Korset m.fl.)
 med externa organisationer (Västsvenska Idrottsförbundet, lokala företag,
Arbetsförmedlingen m.fl)
Avgörande faktorer är att hitta ändamålsenliga lokaler samt en lösning för bemanningen av
verksamheten. Sektorn har för avsikt att under hösten samla olika intressenter till ett möte för att
diskutera tänkbara möjligheter. Konceptet Fritidsbanken är intressant att använda sig av eftersom
många kommuner i vårt närområde använder detta koncept. Sektorn skulle kunna samarbeta med
dessa kommuner och därmed få god hjälp i planerings- och uppstartsprocessen.
Sektorn tror att det finns möjligheter att kunna hitta lösningar som inte belastar kultur- och
fritidsnämnden ekonomi i allt för stor utsträckning. Istället finns möjligheter att söka finansiering
av sportoteket via samverkan med externa organisationer och bidragsgivare.

Förvaltningens beslutsförslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur-och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen.
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