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Funktionsrätt Stockholms stad är en paraplyorganisation för Funktionshinders- 
organisationer verksamma inom staden. Vi verkar bl.a. för att stärka våra  
medlemsföreningars arbete för mänskliga rättigheter, full delaktighet och jämlikhet på  
alla områden i samhället. Funktionsrätt Stockholms stad representerar 31 föreningar  
med sammanlagt drygt 30 000 enskilda medlemmar inom ett brett spektrum av 
funktionsnedsättningar. 

 

Handläggare: Sandra Lindquist, intressepolitisk ombudsman   

sandra.lindquist@funktionsrattstockholm.se  

   

 
Dnr KS 2021/1345     2022-03-23 

Remissyttrande beträffande Motion om att starta ett 

fritidshjälpmedelsbibliotek för en jämlik fritid 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har till Funktionsrätt Stockholms stad remitterat Motion om att starta ett 
fritidshjälpmedelsbibliotek för en jämlik fritid som har lämnats in av Lisa Palm från Feministiskt 
initiativ (Fi). 

 

Motionen 

Motionären konstaterar att ett av de främsta skälen till att personer med funktionsnedsättningar 
uppger att de inte har möjlighet till en mer aktiv fritid är att det är för dyrt att införskaffa de 
hjälpmedel som skulle krävas för att prova på eller utöva ett fritidsintresse som inte Regionen 
tillstyrker. 

Motionären yrkar därför att Stockholm stads idrottsnämnd startar ett fritidshjälpmedelbibliotek där 
det ska finnas möjlighet att korttidslåna hjälpmedel och utrustning. 

 

Ställningstaganden 

Funktionsrätt Stockholms stad har läst och utvärderat motionen utifrån de konsekvenser och resultat 
vi tror kan följa. 

Fritidsbiliotek som idé 

Fritidsbibliotek finns på flera håll i landet. Funktionsrätt på nationell och regional nivå samarbetar 
med Fritidsbanken Sverige som är en ideell organisation där fler än 100 huvudmän är medlemmar. 
De lokala fritidsbankerna är som bibliotek, men istället för att låna ut böcker så lånar man ut sport- 
och friluftsutrustning. De flesta lokala fritidsbanker har en kommunal huvudman. 
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Fritidshjälpmedel 

Utrustning som underlättar för personer med funktionsnedsättning att ha en aktiv fritid görs som 
regel i begränsade upplagor och kostar därför relativt mycket. Vi tror att om möjlighet fanns att låna 
denna utrustning istället för att köpa, skulle fler kunna och vilja aktivera sig. 

En utrustning som vi tycker att staden ska satsa på är eldrivna parcyklar, där man sitter bredvid 
varandra med varsitt par pedaler. Detta skulle göra att även synskadade kunde ta del av de 
cykelfrämjande insatserna i staden. 
 

Separat fritidshjälpmedelsbibliotek 

En risk med att skapa separata fritidshjälpmedelsbibliotek är att tillgängligheten till utrustningen blir 
geografiskt begränsad. Att som familj eller kompisgäng behöva besöka olika platser för att låna 
utrustning kan skapa trösklar som gör att den där aktiviteten eller utflykten riskerar att ställas in. 
Fritidsbanken lånar ut utrustning både till personer med och utan funktionsnedsättning och med sitt 
kommunala, regionala och till och med nationella nätverk kan de dela med sig av utrustning som kan 
skickas mellan deras enheter. Dessutom visar erfarenheter från Region Skåne och Region Kalmar att 
utlåningsverksamhet av fritidshjälpmedel som enbart riktar sig till låntagare med 
funktionsnedsättning har svårt att nå lika brett och att det gör att utrustningen inte används i den 
utsträckning man önskar. 

 

Slutsats 

Funktionsrätt Stockholms stad anser att motionen tar upp en viktig fråga som vi i retrospektiv har 

svårt att förstå att staden inte redan har i bruk. Vi föreslår att idrottsnämnden ges i uppdrag att 

starta ett flertal fritidsbanker i staden där fritidshjälpmedel självklart är inkluderade i sortimentet. 

 

För Funktionsrätt Stockholms stad 
 

Anna Quarnström Sandra Lindquist   

Ordförande  Intressepolitisk ombudsman   
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