
 

Solna den 30 augusti 2021 

Interpellation till Kultur- och fritidsnämndens ordförande Peter Edholm 

Interpellation om Sport & Lek 
Vänsterpartiet har under många år velat se något slags sportotek i Solna och har så sent 

som i höstas motionerat om att inrätta konceptet Fritidsbank i staden. I Vänsterpartiets 

skuggbudget är också förslaget fullt finansierat. Motionen om Fritidsbank ansågs vara 

besvarad med hänvisning till stadens kommande sportotekkoncept Sport & Lek, som skulle 

dra igång under sommaren.  

 

En Fritidsbank är ett slags bibliotek för människor i alla åldrar där mängder av olika sorters 

sport-, frilufts- och lekutrustning kan lånas i två veckor utan kostnad. Att allting är samlat på 

en plats ger längre öppettider och ett större utbud, ökar möjligheten till spontanlån och gör att 

reglerna kring utlåning blir enkla och tydliga att följa. I flera debatter om Fritidsbanken har 

företrädare från styret hävdat att konceptet Sport & Lek kommer bli ännu bättre än en 

Fritidsbank, eftersom utrustning kommer finnas på flera olika platser och eftersom typ av 

utrustning och utlåningsplats då kan matchas.  

 

Den 11 juni skulle sommarens utbud av Sport & Lek presenteras på hemsidan. Flera dagar 

efter utsatt datum kom till slut en beskrivning av exempel på lekutrustning som ”kommer 

finnas att låna” med en hänvisning till att utlåning kommer erbjudas i samband med stadens 

sommarlovsaktiviteter.  

 

Nu är sommaren slut, men på hemsidan finns fortfarande inga förtydliganden. Det är till och 

med oklart om utlåningsverksamheten faktiskt har dragit igång, eftersom det hänvisas till vad 

som ”kommer att finnas”. I skrivande stund saknas det på hemsidan helt och hållet 

öppettider, vilken slags utrustning som finns på vilken plats, vilka som har möjlighet att låna 

och vilka regler som gäller för utlåning och återlämning. Exempelvis är stormkök något som 

ska finnas att låna året om – men ingen information finns om huruvida det nu ingår i utbudet 

och i så fall var det finns att låna. Eftersom minst 12 platser räknas upp som exempel på 

utlåningsplatser är det i praktiken helt omöjligt att veta var man ska bege sig om man är 

intresserad av en viss typ av utrustning.  

 

Om Sport & Lek ska bli något mer än fritidsgårdar som lånar ut brädspel och fotbollar till barn 

och unga – vilket de har gjort i alla år – behöver informationen förtydligas rejält. I sin 

nuvarande form lämnar konceptet väldigt mycket att önska.  

 

Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor till Kultur- och 

fritidsnämndens ordförande: 

- Vilka utvärderingar har genomförts och vilka lärdomar dragits från sommarens utlåning?  

- Hur ska transparensen och tillgängligheten för Sport & Lek ökas? 

 

 
 

Sandra Lindström 

Vänsterpartiet 


