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Svar på motion - Mätning av föreningsklimatet i kommunen
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.
Förvaltningens yttrande
Kultur- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 18 december 2019, § 152, med
beslutet att motionen anses besvarad.
Nämnden genomförde under hösten 2019 en föreningsenkät tillställd de föreningar som finns
med i nämndens föreningsregister. Enkäten skickades ut till 211 föreningar varav 119
föreningar besvarade enkäten. Syftet med föreningsenkäten är att få kunskap om vad
föreningslivet anser om nämndens föreningsstöd och service när det gäller föreningsbidrag
samt lokalbokning.
Efter genomförd enkät har nämnden fått en första indikation på hur föreningsklimatet ser ut i
Alingsås kommun. Nämnden har inte genomfört någon liknande undersökning tidigare vilket
gör att resultaten inte går att jämföra. Resultaten redovisas i bilaga.
Nämnden framhåller att föreningsenkäten kommer att genomföras årligen och utvecklas
ytterligare.
Kultur- och utbildningsnämnden har tagit fram ett mätinstrument gällande föreningsklimat i
kommunen vilket ska användas årligen. Mot bakgrund av detta föreslår
kommunledningskontoret att motionen anses besvarad.

Ekonomisk bedömning
Ärendet påverkar inte verksamheten ekonomiskt.

Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.
Beslutet ska skickas till
Kultur- och utbildningsnämnden
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