
Inrätta ett sportotek i Huddinge 
 
Möjligheten till en aktiv fritid är en grundläggande rättighet och det är 
viktigt att en aktiv fritid inte blir en fråga om ekonomi. Ohälsotalen är stora 
bland både ungdomar och vuxna och vi vet att barn och unga rör sig i allt 
mindre omfattning. Det finns många orsaker till detta men en av dem kan 

vara att det finns för många trösklar att ta sig över för att få en aktiv fritid i form av 
exempelvis sportande. Speciellt i en kommun som Huddinge som är känd för sin fina natur är 
det viktigt att människor får möjlighet att själva ta sig ut i löpspåret eller skidspåret, eller 
varför inte på långfärdsskridskor, för att upptäcka allt fantastiskt som finns i vår kommun. 
 
Idrott främjar inte bara hälsa utan kan också verka positivt ur integrationssynpunkter. Inom 
idrotten krävs inget gemensamt språk för att bygga broar och skapa samhörighet.  
 
Tanken med ett sportotek är densamma som när det gäller bibliotek med den skillnaden att 
ett sportotek lånar ut idrottsutrustning istället för böcker. Det kan handla om fotbollsskor, 
skidor, hjälm och ishockeyklubba eller varför inte gymnastikskor och en innebandyboll. 
Precis som med biblioteken fungerar sportoteket så att det ska vara till för alla som vill och är 
intresserade och att det ska vara helt avgiftsfritt att låna den utrustning man vill eller behöver. 
Vi menar att en satsning på ett sportotek skulle vara gynnsam för föreningslivet i Huddinge 
liksom för folkhälsan. Men för att detta ska vara möjligt behövs ibland att man filar ner 
trösklarna till att aktivera sig på sin fritid. Vi ser även detta som en del av arbetet för att 
uppnå en jämlik folkhälsa. 
 
Inrättandet av ett sportotek i Huddinge skulle inte heller behöva bli dyrt. Ett första steg kan 
vara att kommunmedborgarna uppmanas att skänka avlagd utrustning som fortfarande är 
fullgod till sportoteket för att bygga upp ett bra grundutbud. Att kommunmedborgarna ges 
möjligheten att skänka sin avlagda idrottsutrustning till sportoteket är också bra ur ett 
hållbarhetsperspektiv. Sportotek, ibland kallat fritidsbank, har redan inrättats i kommuner 
som Stockholm stad, Luleå, Göteborg och Borlänge.  
 
Med hänvisning till ovan yrkar vi: 
att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att utreda förutsättningarna för att inrätta ett 
sportotek. 
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