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

Sedan många år har fritidsbibliotek introducerats i städer över hela
landet, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder där invånarna kan låna
fritidsutrustning av omåttligt populära fritidsbibliotek. Över hundra
städer och orter har fritidsbibliotek och Malmö och Göteborg har tre
stycken var.
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. Det är bra för jämlikheten, folkhälsan och
barns och ungas känsla av gemenskap och något som absolut vore en
god idé även för Stockholm.
Förutom att bidra till en mer jämlik möjlighet till en aktiv fritid innebär
fritidsbibliotekets grundtanke – att många delar på utrustningen – en
förskoning gentemot klimatet och naturresurser. Istället för att
producera en uppsättning av all utrustning åt alla som nyttjar den,
innebär delningen att mindre saker behöver produceras. Det är bra för
klimatet.
Vänsterpartiet är övertygade om att behovet av att låna saker inte bara
gäller fritidsprylar. Även andra saker som används sällan, t.ex. verktyg,
stegar och extrastolar, borde kunna lånas ut genom fritidsbiblioteket. I
snitt används en borrmaskin 15 minuter under sin livslängd.
Vänsterpartiet vill fortsätta bidra till en mer jämlik tillvaro för
stockholmsborna och för ett bättre och mer klimatsmart, delat, nyttjande
av föremål som används sällan.
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I Stockholm så har tanken om Sportotek varit gällande i många år och vi
har haft en förhoppning om att staden ska få ett Sportotek på plats.
Tyvärr så har majoriteten inte haft viljan och komptenens att få ett
sådant på plats. Nu känner vi att det krävs en ökad ambitionsnivå för att
få fritidsbibliotek/Sportotek på plats. I majoritetens budget så finns
riktlinjer om att försöka få ett Sportotek på plats under året, vi anser att
det är en för låg ambitionsnivå.
För att Stockholms stad ska ta sitt ansvar för klimatomställningen och
för att minska ojämlikheten i en av Sveriges rikaste kommuner yrkar
Vänsterpartiet i Stockholm stad därför 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.

Stockholm den 9 juni 2021

Tina Kratz och Hassan Jama (båda V)

