Utlåtande Rotel X, Rotel VI (Dnr KS 2021/804)

Fritidsbibliotek i hela staden
Motion av Tina Kratz och Hassan Jama (båda V)
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Föredragande borgarråden Jonas Naddebo och Karin Ernlund anför följande.
Ärendet
Tina Kratz och Hassan Jama (båda V) har till kommunfullmäktige inkommit
med en motion om fritidsbibliotek. Av motionen framkommer att flera städer i
landet har fritidsbibliotek där invånarna kan låna fritidsutrustning. Vidare beskriver motionärerna att behovet av gratis tillgång till sportgrejer, fritidsprylar
och aktivitetsföremål har varit stort och att det gjort det möjligt för alla att ha
en aktiv fritid. Av motionen framkommer att detta förutom att bidra till en mer
jämlik möjlighet till en aktiv fritid även innebär en förskoning gentemot klimatet och naturresurser. Motionärerna menar att tanken om fritidsbibliotek har
varit gällande i Stockholm under många år och att det krävs en ökad ambitionsnivå för att få fritidsbibliotek på plats.
I motionen yrkar motionärerna att staden 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.
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Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, idrottsnämnden, kulturnämnden, utbildningsnämnden, Bromma stadsdelsnämnd, Farsta stadsdelsnämnd, Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd, Södermalms stadsdelsnämnd,
Stockholms Stadshus AB, Friluftsfrämjandet region Mälardalen, Generation
Pep, Kulturförvaltningen Region Stockholm och RF-SISU Stockholm.
Utbildningsnämnden, Stockholms Stadshus AB, Friluftsfrämjandet region
Mälardalen, Generation Pep och Kulturförvaltningen Region Stockholm har
inte inkommit med svar.
Stadsledningskontoret konstaterar att ett stadsövergripande arbete med fritidsbibliotek har inletts under 2021 och fortsätter och förstärks under det kommande året.
Idrottsnämnden gör bedömningen att det går att bedriva en utlåningsverksamhet i staden, men att en stark lokal förankring hos ansvarig förvaltning
vore att föredra.
Kulturnämnden instämmer i att ett fritidsbibliotek är bra för jämlikhet,
folkhälsa och gemenskap. Ett fritidsbibliotek bedöms dock inte ligga inom kulturförvaltningens verksamhetsområde eller ingå i bibliotekens kärnuppdrag.
Bromma stadsdelsnämnd ställer sig positiv till förslaget om att utreda förutsättningarna för att inrätta fritidsbibliotek i staden, men anser att det inte finns
behov av att utreda förutsättningarna för att varor som sällan används kan lånas ut genom fritidsbibliotek.
Farsta stadsdelsnämnd ställer sig positiv till att underlätta barns möjlighet
till rörelse och idrott men anser det 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.
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd ser positivt på förslaget och föreslår att
förutsättningarna för att inrätta fritidsbibliotek för utlåning av fritidsutrustning
i sju av stadsdelsnämnderna utreds.
Södermalms stadsdelsnämnd ser positivt på att utreda förutsättningarna för
att inrätta fritidsbibliotek som stöd till de stadsdelsförvaltningar som önskar att
ta egna initiativ till utlåningsverksamhet i samverkan med civilsamhällets aktörer.
RF-SISU Stockholm ser positivt på att kommunerna skapar eller bidrar till
att utveckla olika former av möjlighet till utlåning av fritidsutrustning för sina
kommuninvånare, men ser det som oerhört viktigt att finansieringen inte sker
på bekostnad av stödet till föreningslivet.
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Våra synpunkter
En meningsfull fritid för alla barn och unga i Stockholm är en prioriterad fråga
för den grönblå majoriteten. Vi vet att ungdomar som är fysiskt aktiva på fritiden skattar sin hälsa och livskvalitet högre än ungdomar som inte är fysiskt aktiva. Därför vill vi sänka trösklarna till friluftsliv/vistelse i grönområden och
fysisk aktivitet.
Vi vill även att Stockholm ska vara en föregångare inom cirkulär ekonomi.
Återanvändning är nödvändigt för att hushålla med våra begränsade resurser.
Produkter och material ska ha hög nyttjandegrad och behållas i användning så
länge som möjligt. Genom möjlighet att låna idrottsutrustning och genom återbruk går det att bidra till ett bättre resursutnyttjande. Därför arbetar staden nu
med att öka återbruket av både prylar och byggmaterial.
Vi håller med motionärerna om att fritidsbibliotek är en god idé för Stockholm. I kommunfullmäktiges budget 2022 har vi avsatt medel för att möjliggöra för stadsdelsnämnderna att med bistånd av idrottsnämnden starta fritidsbibliotek.
Det finns redan etablerade ideella föreningar som arbetar med att samla in
och låna ut sport- och friluftsprylar. Föreningar som har erfarenhet, kompetens, tekniska lösningar och nationella nätverk där utrustning kan delas mellan
olika fritidsbibliotek, och som staden kan och bör stötta.
När det kommer till andra saker som används sällan finns det i dag utmärkta delningsekonomiska lösningar i form av appar och grupper på sociala
medier som gör det möjligt att låna, hyra och dela allt ifrån lådcyklar och DJutrustning till slagborrar och stegar.
Stockholm ska investera i barns och ungas hälsa och välmående genom att
möjliggöra en aktiv fritid oavsett socioekonomisk bakgrund. Stadens roll i att
utveckla fritidsbibliotek bör i första hand vara att samverka med och föra samman de föreningar och initiativ som redan sysslar med utlåningsverksamhet,
samt att upplåta lokaler för verksamheten för att underlätta en etablering.
Bilagor
1. Reservationer m.m.
2. Motionen

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådens förslag.
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Reservation anfördes av borgarrådet Clara Lindblom (V) enligt följande.
Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Bifalla motionen
2. Därutöver anföra följande
Sedan motionen skrevs har ett fritidsbibliotek införts i stadsdelen Farsta. I Farsta är det
inrättat som ett arbetsmarknadsprojekt. Vänsterpartiet lyfter i sin motion motiveringen
att ett Fritidsbibliotek är bra för såväl jämlikheten som klimatet, men vi instämmer i att
det också kan vara ett utmärkt arbetsmarknadsprojekt. Över hundra orter och städer
har fritidsbibliotek och Malmö och Göteborg har tre var, nu har även Stockholm fått
sitt första och vi ser fram emot att detta sprids till fler stadsdelar.
Remissinstanserna är positiva till motionen och flera av dem lyfter fördelarna fritidsbibliotek har för att öka barn och ungas möjlighet till fritidsaktiviteter samt ser
även att verksamheten kan bedrivas i kommunal regi med eller utan samarbete med det
civila samhället. En viktig aspekt som remissinstanserna även lyfter för att lyckas med
utlåningsverksamhet är god lokal förankring vilket ökar förtroendet för aktiviteten, något som stadens stadsdelsförvaltningar kan leverera.
Behovet av gratis tillgång till sportgrejer, fritidsprylar och aktivitetsföremål är stort
och genom inrättandet av fritidsbibliotek får fler möjlighet, oavsett plånbok, att ha en
aktiv fritid. Det är bra för jämlikheten, folkhälsan och barns och ungas känsla av gemenskap.

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar följande.
Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Stockholm den 19 januari 2022
På kommunstyrelsens vägnar:
ANNA KÖNIG JERLMYR
Jonas Naddebo och Karin Ernlund
Hans Altsjö
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Reservation anfördes av Torun Boucher och Rashid Mohammed (båda V)
med hänvisning till Vänsterpartiets reservation i borgarrådsberedningen.
Ersättaryttrande gjordes av Lisa Palm (Fi) med hänvisning till Vänsterpartiets reservation i borgarrådsberedningen.
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Remissammanställning
Ärendet
Tina Kratz och Hassan Jama (båda V) har till kommunfullmäktige inkommit
med en motion om fritidsbibliotek. Av motionen framkommer att flera städer i
landet har fritidsbibliotek där invånarna kan låna fritidsutrustning. Vidare beskriver motionärerna att behovet av gratis tillgång till sportgrejer, fritidsprylar
och aktivitetsföremål har varit stort och att det gjort det möjligt för alla att ha
en aktiv fritid. Av motionen framkommer att detta förutom att bidra till en mer
jämlik möjlighet till en aktiv fritid även innebär en förskoning gentemot klimatet och naturresurser. Motionärerna menar att tanken om fritidsbibliotek har
varit gällande i Stockholm under många år och att det krävs en ökad ambitionsnivå för att få fritidsbibliotek på plats.
I motionen yrkar motionärerna att staden 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.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, idrottsnämnden, kulturnämnden, utbildningsnämnden, Bromma stadsdelsnämnd, Farsta stadsdelsnämnd, Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd, Södermalms stadsdelsnämnd,
Stockholms Stadshus AB, Friluftsfrämjandet region Mälardalen, Generation
Pep, Kulturförvaltningen Region Stockholm och RF-SISU Stockholm.
Utbildningsnämnden, Stockholms Stadshus AB, Friluftsfrämjandet region
Mälardalen, Generation Pep och Kulturförvaltningen Region Stockholm har
inte inkommit med svar.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 4 november 2021 har i
huvudsak följande lydelse.
Stadens arbete med fritidsfrågor är betydelsefullt för att nå kommunfullmäktiges mål
2.4 Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring.
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Staden har, genom nämnder och bolagsstyrelser, en god samverkan med civilsamhället genom bland annat föreningsbidrag, IOP (Idéburet offentligt partnerskap) och
lokalupplåtelse. Återanvändning är nödvändigt för att hushålla med våra begränsade
resurser. Stadsledningskontoret kan konstatera att kommunfullmäktiges budget betonar att staden genom möjlighet att låna idrottsutrustning, genom cykel- och bilpooler
och genom återbruk bidrar till ett bättre resursutnyttjande.
Ett stadsövergripande arbete med fritidsbibliotek har inletts under 2021 och fortsätter och förstärks under det kommande året. I enlighet med kommunfullmäktiges budget 2022 ska idrottsnämnden bistå stadsdelsnämnderna med att starta fritidsbibliotek
och för att möjliggöra detta finns medel avsatta i central medelsreserv 2.
Ett lokalt exempel i linje med motionens inriktning är Farsta stadsdelsnämnd som
genom ett långvarigt samarbete med en lokal idrottsförening möjliggjort att för utlåning av utrustning i samband med exempelvis lovverksamhet och aktivitetsdagar. Utöver det så har nämnden under hösten 2021 startat en verksamhet i form av fritidsbibliotek för utlåning av idrottsmateriel till allmänheten.
Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att motion om fritidsbibliotek i hela staden anses besvarad med hänvisning till vad som
anförs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Idrottsnämnden
Idrottsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 26 oktober 2021 följande.
Idrottsnämnden godkänner och överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på utsänd remiss.
Reservation anfördes av Hassan Jama m.fl. (V), bilaga 1.
Idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 6 oktober 2021 har i huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen berör i detta tjänsteutlåtande endast de delar av för-slaget som rör utlåning av fritidsutrustning eftersom sport och fritid ligger inom förvaltningens kunskapsområde.
Sedan ett antal år har frågan om att etablera en verksamhet för utlåning av idrottsutrustning utretts och bevakats av idrottsförvaltningen. Den ideella föreningen Fritidsbanken har också, på region Stockholms uppdrag, gjort en förstudie om hur fritidsbanker enligt deras modell skulle kunna etableras i regionen och vilken påverkan dessa
skulle kunna få på invånarna.
En viktig framgångsfaktor som lyfts fram från bland annat Fritidsbanken är samarbete med det regionala RF-SISU distriktet. Det har gett en förankring inom idrottsrörelsen och lokala föreningar har därmed fått en ökad acceptans för verksamheten. I
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Stockholm har denna verksamhet inte prioriterats av RF-SISU distriktet. De har istället
prioriterat andra insatser för att öka den fysiska aktiviteten i vad de kallar ”idrottssvaga
områden”. Under förvaltningens utredande av frågan har det inte heller visats särskilt
stort intresse från föreningslivet att delta i ett realistiskt genomförbart samarbete.
Förvaltningen gör bedömningen att det går att bedriva en utlåningsverksamhet i
staden, men att en stark lokal förankring hos ansvarig förvaltning vore att föredra. Exempelvis har det nyss öppnat ett fritidsbibliotek i Fagersjö i Farsta stadsdelsförvaltnings regi. Förvaltningen noterar också att det i finansborgarrådets förslag till budget
för 2022 finns ett uppdrag som ger stadsdelsförvaltningar möjlighet att etablera sportotek och vid behov få stöd från idrottsförvaltningen. Därmed avstår idrottsförvaltningen
från att lämna synpunkter på om, och i vilken omfattning, fritidsbibliotek ska inrättas i
staden.

Kulturnämnden
Kulturnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 19 oktober 2021 följande.
Kulturnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar
det till kommunstyrelsen som svar på remissen.
Reservation anfördes av Torun Boucher m.fl. (V) och Emilia Bjuggren m.fl.
(S), bilaga 1.
Ersättaryttrande gjordes av Madeleine Kaharascho Fridh (Fi), bilaga 1.
Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 8 oktober 2021 har i huvudsak följande lydelse.
Biblioteken ska, med grund i bibliotekslagen, verka för det demokratiska samhällets
utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken
i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för
bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Enligt bibliotekslagen ses det som centralt att biblioteksverksamhet ska finnas tillgängligt
för alla medborgare.
Kulturförvaltningen instämmer i att ett fritidsbibliotek kan vara bra för jämlikhet,
folkhälsa och gemenskap. Ett fritidsbibliotek bedöms dock inte ligga inom kulturförvaltningens verksamhetsområde eller ingå i bibliotekets kärnuppdrag. Stockholms
stadsbibliotek har däremot långtgående erfarenheter av lånesystem och bistår gärna
med kunskap om val av lättviktssystem för att hantera låneregister, lånepolicies och logistik.
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Bromma stadsdelsnämnd
Bromma stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 21 oktober
2021 följande.
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på
remissen.
Särskilt uttalande gjordes av Anders Edin (SD), bilaga 1.
Bromma stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 4 augusti 2021
har i huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget om att utreda förutsättningarna för att inrätta fritidsbibliotek i staden. Det är svårt att veta hur omfattande behovet av ett fritidsbibliotek är i stadsdelen, men ur ett hållbarhets- och barnperspektiv är förslaget
bra. Ett sports- och fritidsbibliotek är en verksamhet som kostnadsfritt lånar ut begagnade idrotts- och fritidsprylar som skänkts. De mest vanliga utrustningarna som finns
på ett fritidsbibliotek är
 Skridsko
 Skidor
 Hopfällbara cyklar
 Skateboard
 Bowlingklot
 Golfklubbor
 Tennisracket
 Hjälmar
 Brädspel
Ett fritidsbibliotek bygger på att privatpersoner, föreningar och sponsorer skänker
idrotts- och fritidsutrustning som man inte längre har behov av.
Inom staden har Farsta stadsdelsförvaltning lagt ett förslag om att öppna ett fritidsbibliotek på Mötesplatsen i Fagersjö under året. Planen är att fritidsbiblioteket ska ha
öppet under ett år och därefter ska verksamheten utvärderas.
Förvaltningen anser att staden i första hand bör utreda förutsättningarna för att inrätta fritidsbibliotek för idrotts- och fritidsaktiveter som är anpassade för barns möjlighet till att delta i aktiviteter och utvärdera detta. Förvaltningen anser inte att det i
dagsläget finns behov av att utreda förutsättningarna för att varor som sällan används
kan lånas ut genom fritidsbibliotek.

Farsta stadsdelsnämnd
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Farsta stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 21 oktober 2021
följande.
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.
Reservation anfördes av Kjell Backman m.fl. (S) och Milla Eronen m.fl. (V),
bilaga 1.
Ersättaryttrande gjordes av Lars Hultkvist (KD), bilaga 1.
Farsta stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 14 september 2021
har i huvudsak följande lydelse.
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.
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 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.
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Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 28
oktober 2021 följande.
1. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att överlämna förvaltningens utlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.
2. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd justerar beslutet omedelbart.
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 20
september 2021 har i huvudsak följande lydelse.
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.

Södermalms stadsdelsnämnd
Södermalms stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 21 oktober
2021 följande.
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på
remissen.
Reservation anfördes av Birgitta Sevefjord och Charlotte Lilja Pittuco (båda
V), bilaga 1.
Ersättaryttrande gjordes av Antonia Simon (Fi), Elis Wibacke och Frida
Nehrfors Hultén (båda V), bilaga 1.
Södermalms stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 25 augusti
2021 har i huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen delar skribenternas uppfattning om att fritidsbibliotek kan bidra till stadens långsiktiga hållbarhetsmål. Det kan särskilt gynna fler barn och unga att delta i
idrottsaktiviteter på lika villkor.
Södermalms stadsdelsförvaltning ha inget organiserat samarbete för utlåning av
utrustning däremot har fritidsverksamheten vid några tillfällen hyrt in utrustning så att
alla unga kan delta på utflykter.
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De kommuner som har fritidsbibliotek har valt olika lösningar, oftast i samverkan
med civilsamhällets organisationer. Därför är det en fördel att utreda om det redan
idag bedrivs fritidsbibliotek genom civilsamhällets organisationer och i vilka stadsdelar. En del kommuner har valt att inkludera fritidsbibliotek i den dagliga verksamheten som drivs i egen regi enligt socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som ett mervärde för att skapa fler kvalitativa
arbetsplatser för en målgrupp som kommunerna ansvarar för. I en del kommuner sker
också det arbetet genom ett formaliserat samarbete (samarbetsavtal eller idéburet offentligt partnerskap) med någon eller några av civilsamhällets organisationer.
Förvaltningen har inget grunduppdrag i att arbeta med att arrangera idrottsaktiviteter eller låna ut utrustning för detta ändamål.
Förvaltningen är ändå positiv till att utreda förutsättningarna för att inrätta fritidsbibliotek för utrustning och varor som sällan används. Förvaltningen menar att hur
många stadsdelar som kan ha ett fritidsbibliotek inte behöver vara beroende av en
kartläggning utan kan vara ett stöd till stadsdelsförvaltningarna för de som önskar att
ta egna initiativ till utlåningsverksamhet i samverkan med civilsamhällets aktörer.
Förvaltningen föreslår att tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen som
svar på remissen.

RF-SISU Stockholm
RF-SISU Stockholms yttrande daterat den 30 augusti 2021 har i huvudsak
följande lydelse.
RF-SISU Stockholm ser positivt på att kommunerna skapar eller bidrar till att utveckla olika former av möjlighet till utlåning av fritidsutrustning för sina kommuninvånare. Det ökar möjligheten för människor att prova på ett aktivt fritidsliv och friluftsliv. Vilket främjar den viktiga folkhälsan.
Dock ser vi det som oerhört viktigt att finansieringen inte sker via nuvarande budgetram till övrig fritids- och idrottsverksamhet, dvs att det inte sker på bekostnad av
stödet till föreningslivet.
Det är viktigt att fortsätta satsa på en långsiktig utveckling för att så många som
möjligt hittar en meningsfull fritid. Ett fritidsbibliotek kan bidra till att intresse uppstår, men det krävs samtidigt att det finns verksamheter som kan ta emot nya medlemmar och har möjlighet att sänka trösklarna för fler att vara med över tid.
Vi har sett goda exempel på föreningar som med hjälp av olika kommunala stöd
kan utveckla sin befintliga verksamhet. Föreningar som erbjuder prova på aktiviteter
och har en egen struktur för utlåning av utrustning kan ge möjlighet för fler att hitta
rörelseglädje och bidrar samtidigt till ekologisk och social hållbarhet, vilket bör stödjas av staden.
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Bilaga 1

Reservationer m.m.
Idrottsnämnden
Reservation anfördes av Hassan Jama m.fl. (V) enligt följande.
Att idrottsnämnden tillstyrker motionen och anför därutöver:
Sedan motionen skrevs har ett fritidsbibliotek införts i stadsdelen Farsta. I Farsta är det
inrättat som ett arbetsmarknadsprojekt. Vänsterpartiet lyfter i sin motion motiveringen
att ett Fritidsbibliotek är bra för såväl jämlikheten som klimatet, men vi instämmer i att
det också kan vara ett utmärkt arbetsmarknadsprojekt.
Över hundra orter och städer har fritidsbibliotek och Malmö och Göteborg har tre
var, nu har även Stockholm fått sitt första och vi ser fram emot att detta sprids till fler
stadsdelar.

Kulturnämnden
Reservation anfördes av Torun Boucher m.fl. (V) och Emilia Bjuggren m.fl.
(S) enligt följande.
Att nämnden tillstyrker motionen och anför därutöver följande:
Sedan motionen skrevs har ett fritidsbibliotek införts i stadsdelen Farsta. I Farsta är det
inrättat som ett arbetsmarknadsprojekt. Vänsterpartiet lyfter i sin motion motiveringen
att ett Fritidsbibliotek är bra för såväl jämlikheten som klimatet, men vi instämmer i att
det också kan vara ett utmärkt arbetsmarknadsprojekt.
Över hundra orter och städer har fritidsbibliotek och Malmö och Göteborg har tre
var, nu har även Stockholm fått sitt första och vi ser fram emot att detta sprids till fler
stadsdelar.

Ersättaryttrande gjordes av Madeleine Kaharascho Fridh (Fi) som instämmer i
förslag till beslut från Torun Boucher m.fl. (V) och Emilia Bjuggren m.fl. (S).
Bromma stadsdelsnämnd
Särskilt uttalande gjordes av Anders Edin (SD) enligt följande.
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En motion har inkommit till stadsdelsnämnden på remiss syftande till att inrätta så kallade fritidsbibliotek i hela Stockholms stad med 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.

Farsta stadsdelsnämnd
Reservation anfördes av Kjell Backman m.fl. (S) och Milla Eronen m.fl. (V)
enligt följande.
Att nämnden föreslår kommunfullmäktige att tillstyrka motionen.

Ersättaryttrande gjordes av Lars Hultkvist (KD) enligt följande.
Om jag hade haft förslags- och rösträtt hade jag yrkat att nämnden skulle besluta
enligt förvaltningens förslag.

Södermalms stadsdelsnämnd
Reservation anfördes av Birgitta Sevefjord och Charlotte Lilja Pittuco (båda
V) enligt följande.
Stadsdelsnämnden föreslås besluta
- att tillstyrka motionen
- att därutöver anföra följande
Vi delar förvaltningens positiva inställning till att utreda förutsättningarna för att inrätta fritidsbibliotek. Nu när hösten är här vill vi kunna erbjuda flera roliga utomhusaktiviteter för alla. Då barn växer och utrustning kostar vill vi att det öppnas fler fritidsbibliotek i Stockholm, inklusive ett här i Södermalms stadsdelsområde. Ett fritidsbibliotek ska vara en plats där människor i alla åldrar kan låna skridskor, pulkor, skidor,
metspön, fotbollsskor, flytvästar, hjälmar, skateboards, brädspel och annan fritidsutrustning som kan uppskattas. Det ska vara gratis, öppet och enkelt att låna för alla och
gärna ligga på central plats i stadsdelen. Lånet kan förslagsvis gälla för en period på
två veckor.
I Fagersjö i Farsta har precis ett sådant bibliotek öppnats och flera andra kommuner och städer i landet har öppnat liknande verksamheter, till exempel Västervik,

14

Alingsås och Vimmerby. Det finns även i närliggande kommuner såsom Järfälla och
Botkyrka. Vi ser heller inget hinder till att det skulle kunna ske genom samarbete med
föreningslivet, vilket förvaltningen lyfter som ett alternativ.
Alla kan bidra genom att lämna in begagnade och urvuxna prylar som kan komma
till glädje för fler. Det förlänger livslängden på sakerna, skapar arbetstillfällen och ger
möjlighet för fler att ha en aktiv fritid. Dessutom är det, som motionärerna lyfter, bra
för medborgarnas välmående samt för miljö och klimat.

Ersättaryttrande gjordes av Antonia Simon (Fi), Elis Wibacke och Frida Nehrfors Hultén (båda V), som ställer sig bakom Vänsterpartiets förslag till beslut.
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