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Bakgrund

Anders Nordin (SkolP) har överlämnat en motion till kommunfullmäktige som remitterats till 
kultur- och fritidsnämnden för yttrande. I motionen föreslås att kommunen ska starta upp ett 
Sportotek i Piteå där det ska finnas möjlighet att låna idrottsutrustning enligt ett liknande 
system som på ett bibliotek. Luleå kommun har tillsammans med Norrbottens idrottsförbund 
skapat Sportoteket Luleå som fått stor uppmärksamhet och visat sig vara mycket lyckat.
Att starta ett Sportotek i Piteå är ett bra förslag som borde kunna anpassas till Piteås behov 
och befintlig verksamhet. Piteå kommun har sedan lång tid en fungerande återvinnings-
verksamhet i form av ”Reprisen”. Där lämnas årligen en stor mängd idrottsutrustning in som 
fixas till och säljs billigt. Denna verksamhet borde kunna utvecklas till att även omfatta ett 
”Sportotek”. Kultur, park och fritid med kunskap om idrott och föreningsliv tillsammans med 
Arbetsmarknadsenheten ”Reprisen” bör utreda denna möjlighet

Uppdrag

Kommunfullmäktige ger Kultur, park och fritid i uppdrag att tillsammans med 
Arbetsmarknadsenheten utreda om möjligheten att inrätta ett Sportotek i Piteå. 

Metod

Terese Edmark från Kultur, park och fritid får uppdraget att bilda en grupp med representanter 
från Arbetsmarknadsenheten och Kultur, park och fritid. Tillsammans ska gruppen titta på hur 
andra kommuner byggt upp verksamheten Sportotek och på vilka sätt verksamheten 
organiseras. Utifrån kommunens organisation och resurser ska ett förslag tas fram på tänkbar 
organisation för ett Sportotek i Piteå. Förslaget ska även omfatta en plan för marknadsföring 
och hur föreningar kan involveras i detta. 

Mål

Att kunna erbjuda idrottsutrustning till ett lågt pris alternativt genom lån en en kortare period.

Tidsplan

Utredningen ska pågå under hösten 2016 för att kunna presentera ett färdigt förslag i 
december. Förslaget ska presenteras i berörda nämnder för beslut innan verksamheten startas. 

Genomförande

En arbetsgrupp för utredning av Sportotek i Piteå har tillsatts, bestående av Jenny Axelsson, 
Riitta Hovinen och Terese Edmark från Kultur, park och fritid samt Anette Ekberg från 
Kompetensförsörjning.

 Kartläggning över vilka möjligheter det finns till sport- och fritidsutrustning i 
dagsläget.  

 Dialog med Andreas Eriksson, Sportoteksansvarig i Luleå kommun för att få en bättre 
inblick i hur Sportoteket fungerar i praktiken. 

 Sammanställa ett förslag på en skräddarsydd lösning för Piteå kommun.
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Kartläggning av tillgång till sport- och fritidsutrustning till ett lågt pris eller 
alternativt genom lån en kortare period. 

Köpa 
Second hand-butiker
- Repris Återvinningsmarknad
- Röda korset, Kupan
- PMU, Pingstmissionens utvecklingsarbete 
Loppis
- Loppis i Badhusparken
- Lions loppmarknad
Sportbutiker
- Klubbkvällar med bra rabatter via sportbutiker i samarbete med föreningar.

Byta 
Ett flertal föreningar anordnar loppis och bytesdagar för sin medlemmar
- Pite Alpina, Pite Hockey, Piteå Ridklubb t.ex. 

Hyra
- Uthyrning av långfärdsskridskor, Piteå Ice Arena.
- Slalomskidor, pjäxor, snowboards och boots, Lindbäcksstadion.

Låna kostnadsfritt
- Sparkutlåning, Pite Ice Arena.
- Gångstavar, Stadsbiblioteket.
- Flytvästar och bilbarnstolar, Räddningstjänsten
- Ridhjälmar, Piteå Ridklubb
Fritidshjälpmedel för personer med funktionsnedsättning, Kultur, park och fritid
- Handikappcyklar i tre olika modeller; Side by Side, Co-pilot och Duet.
- Skridskokälkar för barn och vuxna.
- Längdskidkälkar, i två olika modeller. 
- Bowlingränna.
Skolorna inom Piteå kommun har ofta viss utrustning för utlåning till elever 
- Fiskespön, skridskor, längdskidor, kanoter m.m 
Många föreningar har utrustning för prova-på-tillfällen 
- Prova-på-hockeytrunkar, tennis/badmintonracketar, innebandy/golfklubbor, cyklop, 

fenor, jollar m.m 
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Erfarenhetsutbyte Sportoteket Luleå
Andreas Eriksson; projektledare 2 år (har slutat nu)
Tel. 070-300 85 62 
Sportoteket ingår i Luleå kommuns folkhälsosatsning och är ett samarbetsprojekt med 
Norrbottens Idrottsförbund, SISU Idrottsutbildarna, Rädda barnen, Svenska Kyrkan, 
Bergnäsets AIK och Notvikens IK. Budget: 1 500 000 kr 
Fritidsenheten 1 projektledare 100 %, SISU 20 %, Arbetsmarknadsförvaltningen 1 handledare 
på 100 % med 5-8 personer under sig - ansvarar för tvätt, reparation och underhåll av 
utrustning samt kör ut och hämtar på respektive utlåningsställe (4 stycken). 
Renhållningen tillhandahåller insamlingskärl för sportutrustning och ansvarar för transport av 
dessa. Idrottsföreningar (Kanslier) och fritidsgårdar sköter utlåningen.    
Det mesta av sport- och fritidsutrustningen kommer från allmänheten. Man har använt sig av 
veckobrev i skolor, föreningsregister, renhållningen har ställt ut uppsamlingskärl på 
strategiska platser, man har anordnat event i samband med Lule hockey matcher där man ställt 
ut insamlingskärl utanför arenan, på större arbetsplatser har man låtit skicka ut ett internmail 
med information om Sportoteket och att det finns möjlighet att lämna sport- och 
fritidsutrustning, så har man ställt upp en tunna märkt med Sportoteket utanför entrén. 
Man har även köpt in ny utrustning för 230 000 kr. Sportoteket har fått sponsring av Lulebo 
(100 000 kr per år), Lions och Rädda Barnen. Idrottshandlare har skänkt grejer som de inte 
har blivit av med trots rea i butiken. Eftersom Sportoteket lyfter miljövinsten som en viktig 
faktor är det viktigt att det inte blir för mycket nytt i systemet. Att erbjuda gratis utlåning är i 
gränslandet vad gäller konkurrens men man anser att ju fler som blir sportintresserade desto 
bättre och i förlängningen gynnar det handeln. 
Förvaringen av utrustningen kräver mycket utrymme. Det gäller att säsongsanpassa. 
Vintergrejerna tar betydligt mer plats. Återvinningen lämnar de finare grejerna till 
Sportoteket, och tvärtom, det som inte håller måttet lämnar Sportoteket till Återvinningen. 
3500 artiklar. Lånetiden är en månad. I dagsläget skriver man in kontaktuppgifterna för hand 
och sätter in i en pärm. Av 12-14 000 utlånade artiklar är det ca 5-10 fall där man inte 
återlämnat grejerna. De använder sig inte av några straffavgifter på ej återlämnat eller skador 
på utrustningen. De har ett artikelregister där de numrerar varje artikel med en siffra. Det är 
väldigt mycket jobb med att märka upp och registrera, men framförallt med att få bort gamla 
märkningar på de begagnade grejerna. Målsättningen är att i framtiden ha ett enklare och 
bättre system där man kan scanna artiklarna och även boka via nätet. I Luleå finns det fyra 
utlåningsställen, inget har öppet helgtid. Man har även provat på riktade event genom att 
finnas på plats med utrustning på Ormbersbacken vilket blev väldigt lyckat. Man hade med 
sig 30 snowboards som åktes på hela dagen.    
Sportoteket är noga med att framhålla att de inte kan ta ansvar för att utrustningen är säker att 
använda eftersom de inte känner till historiken till en hjälm exempelvis. Att ställa in 
alpinskidorna är också kundens ansvar osv. De har inte råkat ut för någon incident än så länge 
och har därför inte fått erfara hur försäkringsbiten fungerar.
Det är en jämn könsfördelning - lika många tjejer som killar lånar utrustning. De kommer från 
alla samhällsklasser men framförallt handlar det om ekonomiskt svaga. Målsättningen är att 
det ska bli som att gå på bibblo – ingen skam, alla gör det! 
Förslag på lösning i Piteå
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Repris som är kommunens återanvändningsmarknad tar emot saker från allmänheten. Vissa 
saker går att sälja direkt, medan andra behöver lite omsorg och reparation innan de hittar ett 
nytt hem. Repris har ett stort utbud av sport- och fritidsutrustning som säljs för en billig peng. 
Repris ger meningsfull sysselsättning åt många. Somliga är här en kortare tid för 
arbetsträning, utredning av arbetsförmåga, språkpraktik, samhällstjänst eller liknande. Andra 
har mer varaktig sysselsättning hos oss, med uppgifter som passar varje persons unika 
förmåga. Här finns många olika arbetsuppgifter och verkstäder, där individen får träna och 
utvecklas med stöd av våra artbetsinstruktörer. Att Repris skulle utvecklas till att omfatta även 
ett Sportotek ser verksamhetschef Anette Ekberg stora svårigheter med. Att både sälja och ha 
gratis utlåning på ett och samma ställe är därmed inte aktuellt. 
Att som i Luleå kommun använda oss av fritidsgårdar eller idrottskanslier finns det heller inga 
förutsättningar till. Ett Sportotek kräver dessutom både en rejäl budget och mycket personal.
Självklart är Piteå kommun angelägen om att skapa förutsättningar så att alla, oavsett 
ekonomisk bakgrund ska ges möjlighet till sport- och fritidsutrustning. Vår kartläggning har 
visat att det redan idag finns goda möjligheter att få tag i den utrustning man behöver till en 
billig peng och i många fall utrustning att låna. Att gå i Luleås fotspår känns i detta fall inte 
rätt, vi ser hellre en skräddarsydd lösning just för Piteå!

Förslag på aktiviteter
Sportloppis på Facebook
Sportloppis i samband med Pite Outdoor Day (Aktivitetsdagar med prova-på möjligheter 
inom friluftsliv och utesport).
Bytesmarknad för föreningslivet
Riktade event på olika arenor 


