
 
Interpellation  
Ställd till Kommunstyrelsens ordförande Peter Book (M) 

Varför så senfärdig hantering av lokalfrågan? 
Vid fullmäktigemötet i november demonstrerade hundratals missnöjda pensionärer och 
funktionshindrade för att få kommunens politiker att lyssna, under parollen ”Vi vill ha våra lokaler 
kvar”. 

Som kommunstyrelsens ordförande och finanskommunalråd är du kommunens högste ansvariga 
politiker. Du är dessutom ordförande i just Pensionärsrådet.  

Jag frågar dig därför:  

1) Hur kan det komma sig att de här grupperna behöver demonstrera utanför ett 
fullmäktigemöte för att din politiska ledning ska lyssna på dem?  
 

2) Vilket besked kan du lämna föreningarna i lokalfrågan?  

Enköping 2021-11-25 

Ingvar Magnusson, 
Nystart Enköping 
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Svar 

1) Jag har fört dialog med SPF och PRO om lokalfrågor i allmänhet och A-salen i synnerhet sedan 
mitten på september. Jag har identifierat att det finns behov av en mer långsiktig lösning för 
föreningarnas lokalbehov samt Vård och omsorgsförvaltningens behov av personallokaler. 
Jag har presenterat en lösning framåt som bägge pensionärsorganisationerna har ställt sig 
positiva till så sent som i början av november. Det jag har identifierat är ett behov av ett 
föreningarnas hus i vilket jag har gett kommundirektören i uppdrag att utreda. Varför olika 
föreningarna väljer att demonstrera trots dialogen får ställas till dem.  

2) Frågan är svår att svara på då den är luddig ställd. Vilken lokal är det som du efterfrågar 
besked om? Som kommunstyrelsen ordförande är det inte fråga i mitt uppdrag hur 
förvaltningarna fördelar lokaler för uthyrning. Oavsett skall frågan ställas till den förvaltning 
som äger lokalen och via Upplevelse förmedlar den för bokning. 
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