Motion till Alingsås kommunfullmäktige
Ökat samnyttjande av kommunala lokaler: för ett stärkt föreningsliv!
Bakgrund:
Föreningslivet är ett av de sociala kitt som bidrar till att hålla ihop ett lokalsamhälle. Alingsås kommun har
också förmånen att ha ett rikt föreningsliv – omkring 350 aktiva föreningar – som genom sin verksamhet
bidrar till att göra vår kommun ännu mer attraktiv. Ett problem allt fler föreningar i Alingsås dock tampas
med är lokalbrist. De flesta föreningar har inte egna hemvister och det råder idag en brist på bra samlingsoch verksamhetslokaler som föreningslivet har möjlighet att hyra och nyttja.
Frågan om ett Föreningarnas hus har lyfts otaliga gånger av flera olika aktörer. Alingsås rika föreningsliv är
dock alltför stort och deras samlade verksamhet alltför bred till sin natur för att kunna inrymmas i ett enda
hus. Alingsås behöver således inte ett utan flera föreningshus.
Det finns i dag redan otaliga kommunala lokaler som skulle kunna nyttjas av föreningslivet. Alingsås
kommun förfogar över samlingslokaler av många olika slag; däribland i Kulturhuset, Utbildningens hus,
Arena Elva, Nolhaga Slott, Nolhaga Parkbad. Vi har dessutom en stor mängd skolor och kommunala
förvaltningsbyggnader som inrymmer samlings- och verksamhetslokaler i form av lektionssalar,
gymnastiksalar, slöjdsalar, sammanträdesrum och så vidare.
Flera av dessa utrymmen står tomma stora delar av dygnet och skulle kunna nyttjas betydligt bättre. Dessa
lokaler skulle således kunna användas av det lokala föreningslivet för deras verksamhet. Ett aktiv
samnyttjande av dessa gemensamma resurser skulle vara kostnadseffektivt för kommunen, skapa mer
levande miljöer och inte minst vara föreningslivet till stort gagn. För att detta ska bli verklighet behöver
kommunen arbeta mer effektivt och strukturerat med samordning gentemot föreningslivet och ta fram ett
system för hur man rent praktiskt skulle kunna gå tillväga för att få till en ökad samnyttjning som inte blir
en belastning för den kommunala verksamheten. Detta arbete bör givetvis också, redan i ett tidigt stadie,
ske i dialog med aktörer från föreningslivet för att skapa en så god bild av behoven som möjligt.
Vi yrkar därför att:
Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder ta fram en
konkret strategi eller handlingsplan för ett ökat samnyttjande av kommunala lokaler med föreningslivet.
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