Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
Förskola

Handläggare
Anna Magnfors
Telefon: 08-508 05 073

Tjänsteutlåtande
Dnr HV 2021/602
Sida 1 (2)
2021-09-20

Till
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd
2021-10-28

Remiss om motion om fritidsbibliotek i hela
staden från (V)
Motion från Tina Kratz och Hassan Jama, båda
Vänsterpartiet, dnr KS 2021/804
Förslag till beslut
1. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att överlämna
förvaltningens utlåtande till kommunstyrelsen som svar på
remissen.
2. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd justerar beslutet
omedelbart.

Sammanfattning
Stadsdelsnämnden har av kommunstyrelsen Stockholms stad
fått i uppdrag att svara på en remiss angående en motion om
fritidsbiliotek i hela staden.
Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner svaret på remissen
som innebär att utreda förutsättningarna för att inrätta fritidsbibliotek
för utlåning av fritidsutrustning i sju av stadsdelsnämnderna och att
även utreda förutsättningarna att även varor som används sällan lånas
ut genom ett fritidsbibliotek eller liknande.
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Bakgrund
I en motion från (V) föreslås att så kallade fritidsbibliotek ska
öppnas även i Stockholm.
På många ställen i Sverige har fritidsbibliotek introducerats de
senaste åren. De har blivit populära och intresset är stort att vända
sig hit. Här kan man gratis låna olika typer av utrustning,
fritidssaker och aktivitetsföremål. Även andra saker som används
sällan, som verktyg, stegar och extrastolar skulle kunna lånas ut genom
fritidsbiblioteken. Fritidsbiliotek kan göra det möjligt för alla, oavsett
plånbok, att ha en aktiv fritid. Förutom jämlikhetsperspektivet och
positiva effekter på folkhälsan kan förslaget innebära klimatsmarta
effekter, då många delar på föremål och utrustning istället för att köpa
egen.
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I Hässelby-Vällingby finns planer på att starta en fritidsbank/bibliotek.
Visionen är att kunna bidra till en mer aktiv fritid för fler, och
därmed till integration och inkludering. Driften skapar nya
arbetstillfällen och tanken är att ungdomar ska kunna arbetsträna
här. Samverkan med föreningar och andra aktörer är också viktigt.
Den stora utmaningen är att hitta en lämplig lokal.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av avdelningen för förskola.
Ärendet
Ärendet är ett förslag från (V) på att öppna fritidsbiblioteket i sju av
stadens stadsdelar, där förvaltningens synpunkter efterfrågas.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen ser positivt på förslaget att öppna fritidsbiliotek.
Förslaget kan möjliggöra för fler att ta del av aktiviteter som kräver
olika slags utrustning, och därmed bidra till större inkludering.
Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner svaret på remissen
som innebär att utreda förutsättningarna för att inrätta fritidsbibliotek
för utlåning av fritidsutrustning i sju av stadsdelsnämnderna och att
även utreda förutsättningarna att även varor som används sällan lånas
ut genom ett fritidsbibliotek eller liknande.

Susanna Halldin Olsson
Stadsdelsdirektör

Ansvarig

Bilagor
1. Motion om fritidsbibliotek i hela staden.
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