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Bilagor
1. Motion om att starta ett fritidshjälpmedelbibliotek för en
jämlik fritid
2. Följebrev Motion om att starta ett fritidshjälpmedelbibliotek
för en jämlik fritid, KS 2021/1345
Med vänlig hälsning,
Alice Vestlin
Rotel VI

Remiss av Motion om att starta ett
fritidshjälpmedelbibliotek för en jämlik fritid

Motion av Lisa Palm (Fi) om att starta ett
fritidshjälpmedelbibliotek för en jämlik fritid
Möjligheten till en meningsfull fritid är ojämlik. Många personer med
funktionsnedsättning efterfrågar en mer meningsfull fritid, men det
finns stora ekonomiska hinder när det kommer till att ha de
hjälpmedel som behövs. Fritiden är helt enkelt ojämlik.
Enligt Myndigheten för delaktighets rapport Aktiv fritid (2020) är
pengar ett av de tre främsta skälen till att personer med
funktionsnedsättningar inte har möjlighet till en mer aktiv fritid. Det
är helt enkelt för dyrt att införskaffa de fritidshjälpmedel som behövs
för att vara delaktig, prova på och utöva sina fritidsintressen, och som
Regionen inte tillskriver med hänvisning till egenansvar.
Feministiskt initiativ föreslår därför att Stockholms stad öppnar ett
fritidshjälpmedelbibliotek, på liknande sätt som det finns
fritidsbanker/fritidsbibliotek - som nu senast startat upp i Fagersjö och kan ses som en vidareutveckling av initiativet. På
fritidshjälpmedelbiblioteket ska det finnas möjlighet ett korttidslåna
saker som exempelvis ramper, strandrullstolar, liftar, cyklar som kan
ta rullstolar, m.m. Fritidshjälpmedelbiblioteket kan kunna nyttjas av
såväl privatpersoner som av föreningslivet för att kunna tillgängliggöra
sina aktiviteter och evenemang.
Motionens ansats tar sin utgångspunkt i såväl Stockholms stads
program för tillgänglighet och delaktighet för personer med
funktionsnedsättningar mål 7 om meningsfull fritid, som Agenda 2030
liksom Barnkonventionens mål om barns rätt till fritid, kultur och lek
och FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning.

Med bakgrund av ovan föreslår jag kommunfullmäktige att besluta
- Att idrottsnämnden startar ett fritidshjälpmedelbibliotek

Stockholm den 27 oktober
Lisa Palm
Feministiskt initiativ

Lisa Palm

