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§ 152 2019.329 KUN

Remissvar samt redovisning av enkät till föreningar i Alingsås
Ärendebeskrivning
Pär-Göran Björkman (S), Karin Johansson (S), Moheeb Jouda (S) och Simon Waern (S) har
till kommunfullmäktige den 19 juni 2019, § 127 lämnat en motion om mätning av
föreningsklimatet i kommunen för att den samlade politiken bör få fortlöpande information om
hur föreningslivet i Alingsås kommun mår och hur Alingsås kommun som organisation
upplevs av föreningarna. Detta för att få ett kunskapsunderlag som kommunen kan arbetade
vidare utefter för att förbättra förutsättningarna för kommunens alla föreningar.
Motionärerna föreslår följande:
Att lämplig nämnd ges i uppdrag att ta fram ett instrument för att på ett djupgående vis mäta
föreningslivsklimatet. Att föreningslivsklimatet därefter mäts och att resultatet på lämpligt vis
återkopplas tillkommunfullmäktige för fortsatt arbete.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet att lämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 augusti § 131 att remittera
ärendet till kultur- och utbildningsnämnden för beredning.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 5 december angett följande:
Kultur- och utbildningsnämnden har flera kontaktytor gentemot kommunens föreningsliv.
Genom nämndens föreningsservice hyrs bland annat subventionerade lokaler och
anläggningar ut. Därutöver kan föreningar som lever upp till nämndens beslutade
föreningsbidragsriktlinjer ansöka om att få ekonomiska bidrag till sin verksamhet. Varje år
betalas cirka 8,4 miljoner ut i föreningsbidrag till föreningar i Alingsås kommun (i detta är
lokalsubventioner ej medräknat). Förvaltningen har också genom den heltidsanställde
föreningssamordnaren en pågående dialog med föreningarna där information utbyts och där
behov från föreningarna fångas upp. Därutöver sker kontinuerliga möten med
verksamhetschef gällande lokalbehov, träningstider och samverkansprojekt. För att möta
nämndens uppföljningsarbete och tillika motionärernas önskemål har en föreningsenkät
genomförts till de föreningar som finns med i nämndens föreningsregister.
Syftet med föreningsenkäten är att få kunskap om vad föreningslivet anser om nämndens
föreningsstöd och service när det gäller föreningsbidrag samt lokalbokning. Med hjälp av
resultaten kan förvaltningen identifiera förbättringsområden samt utveckla verksamhet som
avser föreningsstödet.
Enkätundersökning har behandlat följande områden:
 föreningarnas nöjdhet med förvaltningens service och tjänster
 föreningarnas nöjdhet med information och kommunikation
 få kunskap om vad förvaltningen kan utveckla/förbättra när det gäller stöd till
föreningarna
Sammantaget har 211 föreningar haft möjlighet att svara på enkäten. Totalt har 119 av
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föreningarna besvarat enkäten vilket ger en svarsfrekvens om 56,4 %.
Denna typ av föreningsenkät har inte tidigare genomförts och svaren kan därmed inte
jämföras med andra resultat. Framöver kommer föreningsenkäten att genomföras årligen
och utvecklas ytterligare.
Resultatet av enkäten redovisas i separat bilaga daterad den 27 november 2019. I den
framgår bland annat att, på en femgradig skala, följande medelresultat avseende ställda
frågor:








Bra bemötande och korrekthet i kontakten med förvaltningen (3,84)
Det är lätt att komma i kontakt med förvaltningen (3,83)
Det är lätt att hitta information om förvaltningens lokalbokning (3,63).
Nöjda med stöd från kultur- och utbildningsförvaltningen (3,13)
Det är lätt att hitta information om förvaltningens föreningsbidrag (3,29)
Det är enkelt att söka föreningsbidrag (3,31)
Det nya bidrags- och bokningssystemet är lätthanterligt (3,33)

Kultur- och utbildningsnämnden har efter genomförd enkät fått en första indikation på hur
föreningsklimatet ser ut i Alingsås. En undersökning av föreningsklimatet kan utvecklas
ytterligare och inbegripa ytterligare parametrar. Exempelvis har anläggningarnas upplevda
kvaliteter och brister inte belysts i denna undersökning.
Beslut
Motionen anses besvarad.
Expedieras till
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