Leksaksbibliotek i Alingsås för en socialt och ekologiskt hållbar stad!
Alingsås kommunfullmäktige antog 2019 en hållbarhetspolicy där fokus ligger på att arbeta i
linje med Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. En del i arbetet med ekologisk
hållbarhet är cirkulär ekonomi och delningsekonomi med syfte att minska vår konsumtion.
En viktig åtgärd vad det gäller social hållbarhet är att skapa mötesplatser för stadens
invånare och på så sätt minska segregation.
I Schweiz finns i flera städer sen många år tillbaka så kallade LudotÊques (lekotek). Avsikten
är att bidra till integrationen och sammanhållningen i samhället genom att skapa
meningsfulla mötesplatser for bam och vuxna. Lekoteken har ett jämlikhetsperspektiv då det
ger alla barn, oberoende av socioekonomisk bakgrund, möjligheten att låna hem leksaker i
3-4 veckor. De erbjuder även en plats där barnen kan leka. Lekoteken bidrar till hållbarheten
genom att leksakerna cirkulerar, men även genom att behovet av att köpa egna leksaker
minskar då de kan lånas. Verksamheten bygger på utlåning av leksaker, men på plats finns
även personal som hjälper barnen och stöttar lekandet. Kommunen stödjer verksamheten
genom att köpa in leksaker och tillhandahålla lokaler. Lekoteken erbjuder även
sommaraktiviteter och flyttar då ut verksamheten med leksaker till olika delar staden. I
Alingsås kunde det innebära att lekoteket/leksaksbiblioteket lånar ut leksaker och stöttar
leken på våra populära badplatser, parker och lekplatser.
På närmre håll, i Göteborg, finns ett leksaksbibliotek som drivs av en ideell förening som
verkar för en hållbar utveckling genom att bland annat tillgängliggöra en bred variation av
lekmaterial till barn, oavsett socioekonomisk bakgrund, för att stimulera barns nyfikenhet
och utveckling. I Göteborg lånas även spädbarnsattiraljer, som bärsjalar, bärselar,
babysitters och babygym, ut. Saker som används under en väldigt begränsad tid, men som är
väldigt dyra. Leksaksbiblioteket i Göteborg besöker även de andra platser i staden för att nå
ut till fler barn och deras föräldrar, genom att fylla sin lådcykel med leksaker. Något som
skulle lämpa sig utmärkt i en liten stad som Alingsås.
Lekoteket/leksaksbiblioteket skulle kunna utvecklas i anknytning till någon av de kommunala
verksamheter eller platser som våra medborgare ofta besöker, t.ex. vårdcentraler, speciellt
BVC, köpcentret Vimpeln eller kanske skateboardplatsen vid Savannen. Verksamheten skulle
också med fördel kunna uppsöka/rotera mellan stadens politiskt eftersatta områden som
Brogården, Noltorp och Stockslycke. Leksaksbibliotek skulle också kunna bli en del i
nybyggnation där man planerar att utveckla den cirkulära ekonomin.
Vi ser att en sådan här verksamhet inte bara skulle bidra till utvecklingen mot en mer hållbar
stad och minska segregationen utan även kunna öka jämlikheten mellan könen genom att
förbättra vissa förutsättningar för kvinnor med barn. Ensamstående kvinnor har generellt
sätt en dålig ekonomi, kvinnor tar ut den största delen av föräldraförsäkringen och ofta
hamnar det på kvinnor att ansvara för barns aktiviteter, kläder, leksaker m.m.

Vänsterpartiet yrkar därför på



att Alingsås Kommun startar en försöksverksamhet i linje med de
Lekotek/Leksaksbibliotek nämnda ovan och utvärderar verksamheten efter en viss
tid med avsikt att utveckla och sprida den.
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