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§7
Remiss motion om fritidsbibliotek i hela staden
Motion från Tina Kratz och Hassan Jama, båda
Vänsterpartiet, dnr KS 2021/804
BRO 2021/330

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen.
Sammanfattning av ärendet
En motion har inkommit från Tina Kratz och Hassan Jama, båda
Vänsterpartiet, om att utreda förutsättningarna om att öppna
fritidsbibliotek i staden med utlåning av fritidsutrustning i sju av
stadsdelsnämnderna samt att utreda förutsättningarna att även varor
som används sällan kan lånas ut genom ett fritidsbibliotek eller
liknande. sedan många år har introducerats fritidsbibliotek i städer
över hela landet, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder där
invånarna kan låna fritidsutrustning. I skrivelsen tar motionärerna
upp att behovet av gratis tillgång till sportgrejer, fritidsprylar och
aktivitetsföremål har varit stort, och gjort det möjligt för alla,
oavsett plånbok, att ha en aktiv fritid. Delningen innebär också en
förskoning gentemot klimatet och naturresurser. Motionärerna
föreslår därför att förutsättningarna för att inrätta fritidsbibliotek för
utlåning av fritidsutrustning i sju av stadsdelsnämnderna och
förutsättningarna att även varor som används sällan kan lånas ut
genom ett fritidsbibliotek eller liknande utreds. Förvaltningen ställer
sig positiv till förslaget om att utreda förutsättningarna för att inrätta
fritidsbibliotek i staden. Förvaltningen anser inte att det i dagsläget
finns behov av att utreda förutsättningarna för att varor som sällan
används kan lånas ut genom fritidsbibliotek.
Förslag till beslut
Lillemor Samuelsson m.fl. (V ) yrkade bifall till förvaltningens
förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterade att nämnden ställde sig bakom
förvaltningens förslag till beslut.
Särskilt uttalande
Anders Edin (SD) lämnade ett särskilt uttalande:
"En motion har inkommit till stadselsnämnden på remiss syftande
till att inrätta så kallade fritidsbibliotek i hela Stockholms stad med
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syftet att låna ut sportgrejer, fritidsprylar och aktivitetsföremål till
invånarna.
Sverigedemokraterna instämmer i motionens övergripande vision
att det ska vara enkelt och smidigt att upprätthålla ett aktivt
friluftsliv, ung som gammal. Vi ställer oss dock kritiska till att
satsningar på fritids- och aktivitetsföremål, som medborgarna med
lätthet kan ordna själva, ska prioriteras i en situation där det finns
allvarliga brister i kommunens kärnverksamheter. Stockholms stad
måste prioritera de verksamheter som är avgörande för invånarnas
vardag."
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