
 

Vänsterpartiet 
Motion 

Inför lekotek i Malmö Stad! 

 

Malmökommissionens arbete, som vi antagit i Malmö Stad, hade som mål att ta fram åtgärder som 

skulle göra Malmö hållbart, både ekologiskt och socialt. Ekologisk hållbarhet speglas i de många 

åtgärder som ingår Miljöprogrammet, bl.a. cirkulär ekonomi och delningsekonomi med syfte att 

minska vår konsumtion. En viktig åtgärd vad gäller social hållbarhet är att skapa mötesplatser för 

stadens invånare. En verksamhet som förenar båda dessa mål är ”lekoteket” dvs. ett bibliotek som 

i stället för böcker lånar ut leksaker. 

 

S.k. Ludotêques finns överallt i Schweiz sedan många år tillbaka och bara i Geneve, en stad något 

mindre än Malmö, finns det 12 stycken. Avsikten är att bidra till integrationen och 

sammanhållningen i samhället genom att skapa meningsfulla mötesplatser för barn 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 volontärer 

som ansvarar för utlåning, men som också hjälper barnen och stöttar lekandet. Kommunen stödjer 

verksamheten genom att köpa in leksaker och tillhandahålla lokaler. Lekoteken erbjuder även 

sommaraktiviteter och har bussar som kör ut leksaker till olika delar av stadens parker, i stil med 

våra bokbussar.  

 

Sådan verksamhet skulle med fördel kunna utvecklas i anknytning till andra kommunala 

verksamheter eller platser som våra medborgare ofta besöker, tex. vårdcentraler, speciellt BVC, 

Returen, Rosengård centrum eller andra köpcentrum. Det skulle också kunna bli en del i 

nybyggnation där man planerar att utveckla den cirkulära ekonomin.  

 

 

Vänsterpartiet yrkar därför på  

- att Malmö Stad startar en försöksverksamhet i linje med ovan inom ett par olika stadsdelar och 

utvärderar verksamheten efter en viss tid i avsikt att utveckla och sprida den. 

 

 

Malmö den 27 juni 2019 

 

Gunilla Ryd (V) 


