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§8
Motion av Lisa Palm (Fi) om att starta ett
fritidshjälpmedelbibliotek för en jämlik fritid (KS
2021/1345). Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.1/291/2022
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
1. Kulturnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande
till kommunstyrelsen som svar på remissen.
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2022-03-18.
Sammanfattning

Lisa Palm (Fi) har i en motion, daterad, 27 oktober 2021,
föreslagit att staden genom idrottsnämnden startar ett
fritidshjälpmedel-bibliotek. Fritidshjälpmedelbiblioteket ska
erbjuda möjlighet att korttidslåna saker som exempelvis ramper,
strandrullstolar, liftar, m.m. för att på så sätt öka möjligheten till
en meningsfull fritid för personer med funktionsnedsättning.
I motionen framgår att många personer med funktionsnedsättning
efterfrågar en mer meningsfull fritid, men att det finns
ekonomiska hinder när det kommer till att ha de hjälpmedel som
behövs.
Kulturförvaltningen instämmer i att ett fritidshjälpmedelbibliotek
är bra för jämlikhet, folkhälsa och gemenskap. Ett
fritidshjälpmedel-bibliotek bedöms inte ligga inom
kulturförvaltningens verksamhetsområde utan, som motionen
föreslår, inom idrottsförvaltningen. Idrottsförvaltningen driver,
tillsammans med stadens stadsdelsförvaltningar, arbetet med
meningsfull fritid för barn och vuxna med funktionsnedsättning.
Kulturförvaltningen bistår gärna ett eventuellt arbete med ett
fritidshjälpmedelbibliotek inom ramen för samordningsuppdraget
för verksamhetsområdet Barn, kultur och fritid.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordförande Jonas Naddebo (C) finner att nämnden beslutar enligt
förslag från kulturförvaltningen.
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Ersättaryttrande

Ersättaryttrande lämnas av Madeleine Kaharascho Fridh (Fi)
enligt följande:
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Trösklarna för personer med funktionsnedsättning till en
aktiv och meningsfull fritid är idag allt för höga. Det är
därför positivt att förvaltningen delar vår uppfattning om att
ett fritidshjälpmedelbibliotek kan vara en av flera åtgärder
för att skapa en mer jämlik fritid.
Närhet till fritidshjälpsmedelbibliotek är viktigt, däremot
ser vi att det behövs en stadsövergripande ansvar för att
garantera att kvaliteten och tillgången på fritidshjälpmedel
håller likvärdig över hela staden. Precis motionen anför
bekräftar Myndigheten för delaktighet i sin kartläggning att
personer med funktionsnedsättning inte har samma
möjlighet till en aktiv fritid och på grund av bland annat
bristande tillgänglighet, begränsad ekonomi eller avsaknad
av socialt nätverk. Där har staden en direkt avgörande roll
att möta det behovet.
Vidare vill vi också hänvisa till Stockholms stads
Funktionshinderombudsmannens rapport 2021 som lyfter
att pandemin framförallt slagit mot redan utsatta grupper
och fördjupat skillnaderna i levnadsvillkor för människor
med funktionsnedsättning jämfört med befolkningen i
övrigt. Rapporten belyser att personer med
funktionsnedsättning i mindre utsträckning deltar i
hälsofrämjande aktiviteter. Framför allt gäller detta barn,
unga och kvinnor.
Med ett fritidshjälpmedelbibliotek kan vi motverka
strukturella skillnader i livsvillkor och minska riskerna för
att personer som lever med funktionsnedsättningar ska
drabbas av ohälsa, sämre ekonomi och försämras
livskvalité. Därför tror vi att ett fritidshjälpsmedelsbibliotek
är en viktig del i det arbetet.
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