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§ 14 2019.022 KUN

Remissvar: Motion - Föreningarnas Hus - Anna Hansson (MP)
Ärendebeskrivning
Anna Hansson (MP) har till kommunfullmäktige den 5 september 2018, § 153 lämnat en
motion om att inrätta ett Föreningars Hus för att skapa förutsättningar för ett blomstrande
föreningsliv i Alingsås kommun. Motionären yrkar att Alingsås kommun ska inrätta ett
Föreningars Hus.
Kommunstyrelsens arbetsutskott (§ 211) beslutade den 7 november att remittera ärendet till
dåvarande kultur- och fritidsnämnden. Den nybildade kultur- och utbildningsnämnden
besvarar remissen.
Beredning
Förvaltningan har i skrivelse den 11 januari angett följande:
Förvaltningen konstaterar att det finns en potential i ett bättre utnyttjande av redan befintliga
samlingslokaler och mötesplatser inom kommunen t.ex. i Kulturhuset, Arena Elva,
hembygdgårdsföreningarna, Nolhaga Slott, konferenslokal för föreningar i Nolhaga Parkbad,
skolor m.fl. Nämnda utrymmen kan användas av kultur- och föreningslivet för olika typer av
föreningsverksamhet och kan tillgodose behovet av en öppen, tillfällig eller flexibla
mötesplatser och aktiviteter för föreningar i Alingsås. Vid ett flertal av nämnda möteslokaler
kan föreningarna använda sig av befintligt café, wifi, skrivare, projektor m.m och därmed
använda gemensamma resurser på ett mer kostnadseffektivt sätt.
Det finns således samlingslokaler som i dag kan nyttjas än mer resurseffektivt anser
förvaltningen att det inte finns skäl att inrätta ytterligare ett särskilt hus eller byggnad för
föreningar ett s.k. ”Föreningarnas Hus”. Härmed anser förvaltningen att det i dag redan finns
lokaler som kan nyttjas för detta ändamål.
Vad gäller frågan rörande stöd med samordning för ekonomiskt svaga föreningar skulle detta
kunna lösas med en föreningspool likt den som finns i Malmö och Göteborgs stad. Detta bör
dock föregås av en utredning och resurser behöver i så fall tillsättas för detta ändamål.
Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och utbildningsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget med de
förutsättningar och synpunkter som framgår av förvaltingens yttrande.
Yrkande
Jonathan Bessou (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut men med tillägget
att kultur- och utbildningsnämnden avstyrker motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut mot Jonathan Bessou (M)
tilläggsyrkande och finner att Jonathan Bessou (M) tilläggsyrkande vunnit bifall.
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Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget med de
förutsättningar och synpunkter som framgår av förvaltingens yttrande. Kultur- och
utbildningsnämnden avstyrker motionen.
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