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Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) - Sporto-
tek i Kalmar 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige bifaller motionen från Carl-Henrik Sölvinger (L) om att 
uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att utreda förutsättningarna att bygga upp 
ett Sportotek/fritidsbank i Kalmar. 

Bakgrund 
Carl-Henrik Sölvinger (L) har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om 
att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att utreda förutsättningarna för ett 
samarbete mellan kultur- och fritidsförvaltningen, föreningar och/eller 
näringsliv i syfte att bygga upp ett Sportotek/fritidsbank i Kalmar. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över motionen och föreslår att kom-
munfullmäktige bifaller den.  
 
 
 
 
 
Anette Mellström   
kanslisekreterare   
 
 
 
Bilagor 
Utdrag ur kultur-och fritidsnämndens protokoll den 22 september 2016, § 95. 
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 9 september 2016. 
Motion 
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UTDRAG 
 

Sammanträdesdatum 

2016-09-22 

 

Kultur- och fritidsnämnden 
 
 

 

 
Anslaget på kommunens anslagstavla den 3 oktober 2016. 
 

§ 95 

Svar på motion - Sportotek i Kalmar 

Dnr KFN 2016/0165 

Handlingar 

Förvaltningschef Lolita Perssons och enhetschef Per-Ola Johanssons skrivelse 
9 september 2016, samt en motion från Carl-Henrik Sölvinger (L). 

Bakgrund 

Carl-Henrik Sölvinger (L) har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om 
att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att utreda förutsättningarna för ett 
samarbete mellan kultur- och fritidsförvaltningen, föreningar och/eller 
näringsliv i syfte att bygga upp ett Sportotek/fritidsbank i Kalmar. Motionen 
har av kommunfullmäktige lämnats över till kultur- och fritidsnämnden för 
besvarande, där nämnden till fullmäktige ska föreslå beslut. 
 
Carl-Henrik Sölvinger föreslår att kommunen ska bygga upp, stödja eller 
samordna en verksamhet, där barn- och ungdomar ska kunna låna 
idrottsutrustning. Bakgrunden till förslaget är en beskrivning om att inte alla 
barn- och ungdomar idag har möjlighet att idrotta på grund av högre kostnader 
för idrottsutrustning, medlemsavgifter och resor. Sportoteket föreslås fungera 
som ett bibliotek, men istället för böcker och andra medier, ska 
idrottsutrustning lånas ut. 
 
Carl-Henrik Sölvinger beskriver i sin motion att verksamheten finns i andra 
kommuner. 
 
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiva till att utreda förutsättningarna 
för att ett samarbete mellan kultur- och fritidsförvaltningen, föreningar 
och/eller näringsliv, där barn- och ungdomar kan låna idrottsutrustning. Redan 
idag finns denna möjlighet i flera av kommunens idrottsanläggningar. I Kalmar 
Sportcenter kan barn- och ungdomar låna racketar kostnadsfritt för bordtennis, 
tennis och squash. På de nyanlagda padelbanorna på Gröndal, kan barn- och 
ungdomar utan kostnad låna racketar och bollar. På Långviken kan alla som vill 
nyttja anläggningen låna basketbollar, handbollar och fotbollar utan kostnad. 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
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Kultur- och fritidsnämnden UTDRAG 

  Sammanträdesdatum 
   2016-09-22 

 

 

bifalla motionen från Carl-Henrik Sölvinger (L) om att uppdra åt kultur- och 
fritidsnämnden att utreda förutsättningarna att bygga upp ett 
Sportotek/fritidsbank i Kalmar.  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda 
Sportotek i Kalmar och att till nämnden återrapportera slutfört uppdrag, senast 
i december 2016. 
 
 
 

Sekreterare 

Pia Axeheim 
 
 

Justeras 

 
Marianne Dahlberg Birgitta Nordlöw 
ordförande  
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Svar på motion - Sportotek i Kalmar 
Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
bifalla motionen från Carl-Henrik Sölvinger (L) om att uppdra åt kultur- och 
fritidsnämnden att utreda förutsättningarna att bygga upp ett Sporto-
tek/fritidsbank i Kalmar.  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda 
Sportotek i Kalmar och att till nämnden återrapportera slutfört uppdrag, senast 
i december 2016. 

Bakgrund 
Carl-Henrik Sölvinger (L) har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om 
att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att utreda förutsättningarna för ett 
samarbete mellan kultur- och fritidsförvaltningen, föreningar och/eller närings-
liv i syfte att bygga upp ett Sportotek/fritidsbank i Kalmar. Motionen har av 
kommunfullmäktige lämnats över till kultur- och fritidsnämnden för besva-
rande, där nämnden till fullmäktige ska föreslå beslut. 
 
Carl-Henrik Sölvinger föreslår att kommunen ska bygga upp, stödja eller sam-
ordna en verksamhet, där barn- och ungdomar ska kunna låna idrottsutrust-
ning. Bakgrunden till förslaget är en beskrivning om att inte alla barn- och 
ungdomar idag har möjlighet att idrotta på grund av högre kostnader för id-
rottsutrustning, medlemsavgifter och resor. Sportoteket föreslås fungera som 
ett bibliotek, men istället för böcker och andra medier, ska idrottsutrustning 
lånas ut. 
 
Carl-Henrik Sölvinger beskriver i sin motion att verksamheten finns i andra 
kommuner. 
 
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiva till att utreda förutsättningarna 
för att ett samarbete mellan kultur- och fritidsförvaltningen, föreningar 
och/eller näringsliv, där barn- och ungdomar kan låna idrottsutrustning. Redan 
idag finns denna möjlighet i flera av kommunens idrottsanläggningar. I Kalmar 
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Sportcenter kan barn- och ungdomar låna racketar kostnadsfritt för bordtennis, 
tennis och squash. På de nyanlagda padelbanorna på Gröndal, kan barn- och 
ungdomar utan kostnad låna racketar och bollar. På Långviken kan alla som vill 
nyttja anläggningen låna basketbollar, handbollar och fotbollar utan kostnad 
 
 
 
 
Lolita Persson Per-Ola Johansson 
förvaltningschef enhetschef 
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