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Paragraf 165 Ärendenummer KS2021/837 

Svar på motion - Föreningarnas Hus! 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. motion ”Föreningarnas Hus!” (KS2021/837) föranleder inte någon åtgärd 
då upplevelseförvaltningen redan arbetar med en utredning gällande 
ett ”Föreningarnas hus”. 

Sammanfattning 
En motion från Jesper Englundh (S) inkom i november 2021, varvid Jesper  
Englundh yrkar att Enköpings kommun omvandlar en av de tomställda lokalerna  
för att tas i anspråk av föreningslivet till ett ”Föreningarnas hus”. Den 13 december  
2021 beslutade fullmäktige att motionen skulle skickas till kommunstyrelsen för  
beredning (§ 175). 
 
Den 17 oktober 2022 (§ 155) beslutade fullmäktige att upplevelsenämnden ska få i  
uppdrag att utreda och besluta gällande ett ”Föreningarnas hus”. Redan  
dessförinnan hade kommunledningsförvaltningen påbörjat en utredning gällande  
frågan. Eftersom frågan redan ligger hos upplevelsenämnden att hantera  
föranleder Jesper Englundhs motion inte någon åtgärd. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-10-24 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2021-12-13, § 175 
Motion, Föreningarnas Hus daterad december 2021 
__________ 
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Kommunledningsförvaltningen 
Maria Ekblad 
maria.ekblad@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Motion - Föreningarnas Hus! 

Förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. motion ”Föreningarnas Hus!” (KS2021/837) föranleder inte någon åtgärd 
då upplevelseförvaltningen redan arbetar med en utredning gällande 
ett ”Föreningarnas hus”. 

Ärendet 

Beskrivning av ärendet 
En motion från Jesper Englundh (S) inkom i november 2021, varvid Jesper 
Englundh yrkar att Enköpings kommun omvandlar en av de tomställda lokalerna 
för att tas i anspråk av föreningslivet till ett ”Föreningarnas hus”. Den 13 december 
2021 beslutade fullmäktige att motionen skulle skickas till kommunstyrelsen för 
beredning (§ 175). 

Den 17 oktober 2022 (§ 155) beslutade fullmäktige att upplevelsenämnden ska få i 
uppdrag att utreda och besluta gällande ett ”Föreningarnas hus”. Redan 
dessförinnan hade kommunledningsförvaltningen påbörjat en utredning gällande 
frågan. Eftersom frågan redan ligger hos upplevelsenämnden att hantera 
föranleder Jesper Englundhs motion inte någon åtgärd. 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.  

Sociala och miljömässiga konsekvenser 
Beslutet innebär inga sociala eller miljömässiga konsekvenser.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-10-24 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2021-12-13, § 175 
Motion, Föreningarnas Hus!, daterad december 2021 
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Daniel Jansson-Hammargren 
Kommundirektör 
Enköpings kommun 

 
 
Åsa Olsson 
Kansli- och utredningschef 
Enköpings kommun 
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Paragraf 175 Ärendenummer KS2021/837 

Motion - Föreningarnas Hus! 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Sammanfattning  
Jesper Englundh (S) har inkommit med en motion.  

Motionären föreslår att:  
Enköpings kommun omvandlar en av de tomställda lokalerna för att tas i anspråk 
av föreningslivet till ett "Föreningens hus".  

Beslutsunderlag 
Motion, Föreningarnas hus, 2021-11-25 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen  



December 2021 

 

Föreningarnas Hus! 
Motion till Enköpings kommunfullmäktige 

 
Föö r söcialdemökraterna saå  aö r föö reningslivets föö rutsaö ttningar jaömte skölan öch ömsörgen 
den viktigaste fraå gan föö r vaå r kömmuns utveckling. Enköö ping behöö ver daö rföö r ta steget öch 
investera i ett ”Föö reningarnas hus”!  

Ett aktivt föö reningsliv har tydliga pösitiva effekter. Det maö rks paå  saå vaö l barnens 
skölresultat, vaå ra aö ldres trivsel söm möö jligheten att bibehaå lla sin fysiska öch mentala 
föö rmaåga. Inöm det ideella föö reningslivet faå r vaå ra barn laö ra sig ta ansvar, att vara en del av 
naågöt stöö rre. Paå  samma vis ges öö vriga kömmunmedlemmar möö jlighet till upplevelser, 
söciala köntakter öch daö rmed ett friskare, mer innehaå llsrikt liv.  

Föö reningslivet i Enköö ping staå r paå  ideell grund öch engagemanget öch tiden söm laö ggs ner 
av ötaliga frivilliga krafter aö r övaö rderlig. En kömmunal kröna satsad paåå  föö reningslivet, 
aå terbetalas maångdubbelt genöm det ideella arbete söm kömmer öss alla till del.  

De senaste aå ren har föö reningslivets föö rutsaö ttningar att verka paåverkats starkt. Föö rst 
föö rsvann Villa Sandgatan öch nu hötas föö reningslivets lökaler paå  baåde Kryddgaå rden öch 
Ljunggaå rden.  

Daö rföö r föö reslaå r jag att en av kömmunens tömstaö llda lökaler centralt i Enköö ping ömvandlas 
till ett ”Föö reningarnas Hus”. Ett exempel kan vara Rösengaå rden söm genöm sin centrala 
placering mitt emöt kömpassen kan bidra till att skapa en centralt belaö gen plats föö r 
föö reningslivet att verka med göda föö rutsaö ttningar. Ett annat exempel kan vara de tömma 
ytörna paå  Idröttshuset söm med sin receptiön öch idröttshallar kan skapa bra 
samutnyttjande. 

 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag: 
  

- Att Enköö pings kömmun ömvandlar en av de tömstaö llda lökalerna föö r att tas i 
anspraåk av föö reningslivet till ett ”Föö reningarnas hus”.    

 

 
 
Jesper Englundh (S) 
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