Pressmeddelande!
Jag har den 17 december lämnat in nedanstående motion till fullmäktiges
ordförande i Lemland.
Motivet och det önskade resultatet framgår av motionens motivering och
kläm.
Meningen är att den inleder ett gränsöverskridande upprop.
Jag hoppas att liknande initiativ skall tas i såväl stadsfullmäktige som
i andra kommuner i syfte att visa på en bred majoritets ambition att
göra skillnad för personer som har det svårt samt att ge långsiktiga
och hållbara verksamhetsförutsättningar för Matbanken .
Hälsningar
Gun-Mari Lindholm

Till kommunfullmäktiges ordförande Tony Asumaa
Motion enligt 46§ Kommunallag för landskapet Åland
Trygghet och gemenskap!
Arbete, mat och bostad är en förutsättning för oss människor för att vi
skall klara oss i vår vardag. Antalet människor som av olika anledningar
har svårt att klara sin vardag växer.
Det kan vara svårt att komma in på arbetsmarknaden. Arbetsgivaren kräver
erfarenhet vilket är omöjligt att erhålla då ingen anställer en så att
man kan få erfarenhet.
Åland har många säsongsanställda. Under delar av året finns det brist på
arbete inom olika sektorer.
Avsaknaden av arbete gör att ekonomin rasar. Det blir svårt att klara av
vardagen.
Kommunernas socialtjänst har särskilda regelverk för att hjälpa personer
i olika situationer. Trots det hamnar en del människor utanför systemet.
Andra stöd- och hjälpinsatser behövs.
Föreningen Ålands Fountainhouse har för personer med psykisk ohälsa
byggt upp en mycket viktig verksamhet genom dagcentret Pelaren.
Matbanken är en annan viktig stödverksamhet för personer som under en
kortare eller längre tid lever under en mycket ansträngd ekonomisk
situation.
Till matbanken kommer människor som behöver få det mest primära behovet
tillgodosett i sitt liv, nämligen mat; men även för att få stöd och
uppmuntran att gå vidare och för att få känna samhörighet med andra.
Verksamheten drivs i största del av frivilliga krafter och i små
utrymmen. Verksamheten vid Matbanken har kommit för att stanna.

Med hänvisning till det ovanstående föreslår jag att kommunfullmäktige
ger kommunstyrelsen i uppdrag att uppmana kommunförbundet att
genom ett interkommunalt arbete tillse att Matbanken får en långsiktig
och hållbar verksamhetsförutsättning.
Lemböte den 17 december 2014

Gun-Mari Lindholm
Viceordförande i kommunfullmäktige

