Motion till Alingsås Kommunfullmäktige 2018-06-27

Föreningarnas Hus
Föreningslivet är en mycket viktig del av grundstrukturen i civilsamhället. I föreningslivet finns
möjligheter till social gemenskap, att träffa nya vänner och att uppleva och skapa tillsammans. Inom
föreningslivet återfinns väldigt många olika typer av verksamheter såsom idrott, sömnad, politik,
naturvistelser, musik, odling, teater, konstnärlig verksamhet, bokcirklar och mycket annat.
Föreningslivet och engagemanget där kan bidra till att skapa goda förutsättningar för social,
ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Det är en arena där människor av olika åldrar har möjlighet att
träffas för att tillsammans utvecklas och skapa. Den gynnar folkhälsan och bidrar med värdefulla
och stora insatser till samhället.
Det är viktigt att kommunen på ett så kraftfullt sätt som möjligt skapar förutsättningar för ett
blomstrande föreningsliv. Många föreningar är ekonomiskt svaga och behöver stöd med lokaler och
samordning. En god geografisk placering av verksamheterna är också viktigt för att den ska vara
lättillgänglig för så många som möjligt.
Med ett Föreningarnas Hus i Alingsås skulle föreningslivet kunna skapa en betydelsefull mötesplats
för alla människor. En mötesplats där även kontakter knyts mellan människor i olika föreningar.
Inrättandet av ett Föreningarnas Hus kan också skapa nya möjligheter för sysselsättningsprojekt och
spontanaktiviteter.
Där skulle det kunna finnas möjligheter för till exempel gemensamma funktioner såsom reception
och café, samt tillgång till skrivare/kopiator och internet. Gemensamma lokaler med exempelvis
biosittning för bio, teater och föreläsningar. Där skulle också kunna finnas möteslokaler att
låna/hyra och kontorsytor där varje förening kan hyra eget rum eller få del av en gemensam yta med
endast en hurts och skrivbord att förfoga över (minikontor).
Ett Föreningarnas Hus kan vara en arena för ideellt utvecklingsarbete, en central mötesplats för
delaktighet, samverkan och utveckling av det civila samhället i Alingsås kommun. Exempel på
kommuner som redan har ett Föreningarnas Hus är Örebro, Malmö, Lund, Luleå, Karlskoga,
Motala, och Skellefteå.
Jag yrkar att:
Alingsås kommun ska inrätta ett Föreningarnas Hus
Anna Hansson (MP)

