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§  176 

Motion om sportotek Piteå  

Diarienr 15KS285 

  

Beslut  

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Ärendebeskrivning  

Kommunfullmäktigeledamoten Anders Nordin (SkolP) har inkommit med rubricerade 

motion, och anför följande: 

 

” Är idrott en klassfråga som bara familjer med god ekonomi har råd att låta sina barn hålla 

på med? Eftersom nya idrottsattiraljer är dyra kan vi nog konstatera att svaret på frågan är ja. 

Naturligtvis skall vi motverka fenomenet att det bara är de ekonomiskt välbesuttna 

familjerna som har och får möjlighet att låta sina barn idrotta.  

 

Många invandrare, speciellt de som kan karakteriseras som flyktingar, har vanligtvis mycket 

små ekonomiska resurser. Men även för barnfamiljer i vissa byar på landsbygden, där 

kommunen glömt bort att stimulera idrottsanläggningar, gör de långa transporterna det 

ekonomiskt kännbart att låta barnen utöva sina intressen för vissa idrotter. Också i den 

stadsnära landsbygden och i hela Piteå kommun finns det familjer med små ekonomiska 

resurser för att förverkliga sina barns idrottsdrömmar.  

 

Tv-profilen Ida Björnstad visar på ett exempel om det när hon i helgen gick i mål i Tjejvasan 

på en mycket fin tid och minns tillbaka på sin barndom då hennes familj inte hade råd att låta 

henne satsa på längdskidåkningen. Hon har nu lämnat över sin skidutrustning till en tjej i 

Tärnabyområdet, som på så sätt kan fullfölja sitt idrottsintresse.  

 

Luleå Kommun har tillsammans med Norrbottens Idrottsförbund bildat och skapat 

Sportoketet Luleå. Norrbottens idrottsförbunds ordförande Katarina Halvardsson berättar att 

man jobbar för att göra idrotten tillgänglig även för de som inte har det så bra ställt. I Luleå 

finns nu ett sportotek där man kan låna idrottsutrustning, något hon hoppas ska sprida sig 

både i länet och landet.  

 

Syftet är att kostnader kopplade till idrott ska minska. Sportoteket är lite som ett bibliotek, 

men med sportprylar. Sportoteket lånar ut skridskor, fotbollsskor, innebandyklubbor, 

knäskydd, hjälmar, skidor, pjäxor och annat som behövs när man ska sporta. Sportoteket 

kompletterar eventuellt med inköp. Utrustningen återanvänds till dess att hela livslängden är 

utnyttjad, vilket är bra både för människa och miljö! De som vill har nu möjligheten att 

skänka idrottsutrustning som de inte längre har behov av.  

 

När Luleå Hockey spelade mot Örebro annonserade man om att Sportoteket kommer dit och 

man uppmanade alla som hade idrottsutrustning som inte användes att ta den med sig.  

Sportoteket drivs i Luleå av fritidsförvaltningen 

 

yrkar härmed att man också i Piteå startar upp ett Sportotek och att man lämpligtvis tar 
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kontakt med såväl Sportoteket i Luleå och Norrbottens Idrottsförbund för att få mera info. ” 

 

Beslutsunderlag 

Motion 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 


