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Motion V om fritidsbibliotek i hela staden
Svar på remiss från kommunstyrelsen

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till
kommunstyrelsen som svar på remissen av en motion från Tina
Kratz och Hassan Jama, Vänsterpartiet, om fritidsbibliotek i hela
staden.
Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Tina Kratz och Hassan
Jama, båda (V), att staden ska utreda förutsättningarna för att inrätta
fritidsbibliotek för utlåning av fritidsutrustning i sju av
stadsdelsområdena. De vill också få utrett om saker som används
sällan, till exempel verktyg, stegar och extrastolar, kan lånas ut
genom ett fritidsbibliotek.
Förvaltningen ställer sig positiv till grundtanken med motionen: att
underlätta barns möjlighet till rörelse och idrott. Förvaltningen har
med start den 1 oktober ett arbetsmarknadsprojekt vars verksamhet
bedrivs som ett fritidsbibliotek. Det är dock tveksamt om ett
renodlat fritidsbibliotek ingår i det kommunala uppdraget. En
förening skulle kunna sköta verksamheten, medan staden inriktar
sig på att stötta civilsamhället i denna typ av initiativ.
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Bakgrund
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Tina Kratz och Hassan
Jama, båda Vänsterpartiet, att staden ska utreda förutsättningarna
för att inrätta fritidsbibliotek för utlåning av fritidsutrustning i sju av
stadsdelsområdena.
Kommunstyrelsen har remitterat motionen till ett antal instanser, bland
annat Farsta stadsdelsnämnd, för yttrande senast den 8 november.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för stadsutveckling.
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Remissen i sammanfattning
Motionärerna beskriver att sedan många år har fritidsbibliotek
introducerats i städer över hela landet där invånarna kan låna
fritidsutrustning. Därför föreslår de att det också ska inrättas
fritidsbibliotek i Stockholm. Motionärerna menar att behovet av
gratis tillgång till sportgrejer, fritidsprylar och aktivitetsföremål är
stort och att fritidsbibliotek även i Stockholm skulle gynna
jämlikheten och folkhälsan.
Att många delar på utrustningen är också bra för klimatet menar
Kratz och Jama, fler kan dela på utrustningen och färre saker
behöver produceras. Även andra saker som används sällan, till
exempel verktyg, stegar och extrastolar, borde kunna lånas ut
genom fritidsbiblioteket. Det kan bidra till en mer jämlik tillvaro för
Stockholmsborna med delat nyttjande av föremål som används
sällan.
Motionärerna yrkar avslutningsvis att Stockholm stad ska
 utreda förutsättningarna för att inrätta fritidsbibliotek för
utlåning av fritidsutrustning i sju av stadsdelsnämnderna
 utreda förutsättningarna att även varor som används sällan
lånas ut genom ett fritidsbibliotek eller liknande.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Stadsdelsnämnden har under många år byggt upp ett brett utbud för
att framför allt barn och unga ska stimuleras till mer rörelse och
idrott. I samarbete med lokala idrottsföreningar finns det idag
många aktiviteter som gynnar folkhälsan och som i förlängningen
förebygger framtida sociala problem. Ett axplock är Sportscamp
under två sommarveckor med över 650 deltagare, Full Fart Farsta
med öppna rörelse- och idrottsaktiviteter under skollov samt träning
för ungdomar tillsammans med Löparakademin.
Att arbeta i samverkan under en längre tid tillsammans med lokalt
föreningsliv och med idrottsförvaltningen har varit en
framgångsfaktor.
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I samband med lovaktiviteter har förvaltningen haft en viss utlåning
av idrottsmateriel, till exempel skridskor, klubbor, hjälmar och
skidutrustning. Förvaltningen ställer sig positiv till grundtanken
med motionen: att underlätta barns möjlighet till rörelse och idrott.
Förvaltningen startade 1 oktober en verksamhet för arbetsträning
som drivs som ett fritidsbibliotek. Verksamheten är dock bara
öppen under kontorstid och för att det ska kunna bli ett
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fritidsbibliotek fullt ut med öppet även kvällar och helger, ser
förvaltningen ett behov av att samverka med civilsamhället.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar
förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på
remissen.

Gunilla Ekstrand
Stadsdelsdirektör

Sara Wrethed
Avdelningschef

Bilaga
Motion från Tina Kratz och Hassan Jama, båda (V) om
fritidsbibliotek i hela staden

Farsta stadsdelsförvaltning
Stadsutveckling
Storforsplan 36, 11 tr.
Box 113
123 22 Farsta
Växel 08-50818000
Fax
farsta@stockholm.se
stockholm.se

Attesterat av
Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:
Namn
Gunilla Ekstrand, Stadsdelsdirektör
Sara Wrethed, Ansvarig

Datum
2021-10-05
2021-10-05

