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Interpellationssvar till Alexander Karlsson (V) angående idrottsbibliotek

Tierps kommun vill erbjuda ett brett och attraktivt
utbud av kultur och fritidsaktiviteter runt om i
kommunen för kommunens medborgare och för
besökare. En utbyggd och fungerande ”fritidsbank”
bidrar till ett mer inkluderande och hållbart samhälle
då det ger möjlighet för fler att delta i
idrottsaktiviteter som kräver särskild utrustning.
 
Som ett resultat av Vänsterpartiets motion från 2015
fick Kultur och fritid i uppdrag att utreda
förutsättningarna för detta. En utredning har gjorts
som blev klar dec 2016. Den visar att utvecklade
samarbeten och samverkan mellan olika aktörer är
avgörande för att hålla nere kostnaderna och för att
nå framgång. Viktiga aktörer är föreningar i
kommunen, näringslivet, kommunala bolag och
andra kommunala verksamheter. För att säkerställa
driften betonas särskilt vikten av samarbete med
arbetsmarknadsenheten.
 
Arbetet med en fritidsbank i Tierp är i gång, och
utifrån erfarenheter från andra kommuner läggs nu
stor vikt vid att skapa en fungerande organisation.
En personal på Kultur och fritid har tid avsatt för att
arbeta med detta. Fritidsbank-projektet finansieras



för närvarande med externa medel sökta inom ramen
för ”Folkhälsa, jämställdhet och delaktighet”.
Insamling av utrustning pågår, bl.a. genom
arrangemanget ”GeBortTillSport, i samarbete med
TV4, som nyligen genomfördes på Aspenbadet, och
genom regelbundna insamlingstillfällen på Tierps
bibliotek.
Samtal med Tierp Kommunfastigheter AB pågår om
lokaler på Vega-vallen.
 
Först när det finns en väl fungerande organisation,
fungerande samarbeten och en
fritidsbanksverksamhet i drift vid Vegavallen, ska
kommunens fritidsbanksverksamhet spridas till
andra orter i kommunen där det finns förutsättningar
och intresse för detta.
 
Redan nu finns liknande verksamhet i enskilda
föreningars regi, som t.ex. Söderfors skidsektion,
och vi ser positivt på att fler privata initiativ startar
motsvarande eller likande verksamhet på andra orter
i kommunen. För sådan verksamhet finns inga
kommunala medel att fördela, men det finns
möjlighet att söka stöd via Upplands idrottsförbund
som har ett särskilt uppdrag att stödja etablering av
fritidsbanker ute i länets kommuner.
 
 
 

Kenneth Gunnarsson
Ordförande Utskottet barn och unga
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