Enköping

Upplevelse- nämnden/förvaltningen
i Enköpings kommun

Upplevelsenämnden fastställde sin Lokalförsörjningsplan för de kommande fem – tio åren på
nämndsammanträdet i augusti. När vi tagit del av den upptäckte vi att den inte omfattade den typ
av lokaler som våra föreningar har behov av.
Funktionsrätt Enköping (FRE) genomförde därför en inventering, för att ta reda på var våra
medlemsföreningar har sin verksamhet i dag och hur man ser på framtida behov.
Av våra 14 lokala föreningar förlägger 10 av dem sina verksamheter på Villa Sandgatan och 10 av
dem sina styrelsemöten där. Några av föreningarna har inte medlemsträffar på samma sätt som
dessa tio, någon har egen lokal (FUB).
På frågan hur man ser på framtida lokalbehov, angavs att man har önskemål om att kunna utvidga
sina verksamheter eftersom medlemsantalet växer hos många. OM man kan få fler fungerande
tillgängliga lokaler. Våra medlemmar har diagnoser som ger funktionsnedsättningar på olika sätt
och därför behöver våra lokaler ha en tillgänglighet som andra typer av föreningar kanske inte har
lika stort behov av. Det innebär att utbudet av passande lokaler inte är stort – nästintill obefintligt.
Då ryktet säger oss att Villa Sandgatan sannolikt kommer att avvecklas vid årsskiftet (?) som
möteslokal för föreningslivet, är vi mycket oroade. Våra 14 föreningar med sammantaget ca 1 800
medlemmar har ett stort programutbud redan i dag och vi står utan lokaler om detta sker.
UpN har ingen plan för hur/var vi inom den ”Idéburna ideella sektorn” (definitionen i det nya
bidragssystemet) ska bedriva vår verksamhet. Vi kan konstatera att det finns program både för
idrotten och kulturen med lokalspecifikationer, men inte för övrigt föreningsliv. Vi kan också
konstatera att det i Kommunfullmäktiges övergripande mål (likväl som i UpN´s Nämndplan) står
att ALLA kommuninnevånare skall få ”bästa möjliga livskvalitet” och ”utveckla sitt allra bästa jag”.
Enligt lag skall alla i en kommun ha samma rättigheter/möjligheter, vilket för vår del också stärks
av FN´s konvention ”Rättigheter för personer med funktionsnedsättning” som inte är en lag men
väl en konvention som ratificerats av Sverige. Vi tolkar det som att även vi bör få stöd i form av
lokaler för vår verksamhet, enär den förmånen finns för idrotts- och kulturföreningar (om än med
stor slagsida för idrotten). Många av våra medlemmar har svårt att delta i samhällslivet utanför
våra aktiviteter på grund av sina funktionsnedsättningar. Om vi inte har möjlighet till verksamhet,
kommer utanförskapet som funktionshindret skapar att öka. Det kan anses väl kartlagt att
inkludering i samhället är en viktig friskfaktor, och då är tillgång till lokaler grundläggande!

Vår önskan är att Villa Sandgatan får fortsätta att vara en lokal för vår föreningsverksamhet i alla
fall till dess likvärdiga, tillgängliga lokaler finns. Vi kan förstå att den inte ska sortera under Vårdoch omsorgsförvaltningen utan snarare Upplevelseförvaltningen. Vår förhoppning är att
förvaltningarna ska kunna samverka för att tillgodose våra behov och att det är bråttom att göra
det eftersom ryktet (!) säger oss att VOF kommer att stänga oss ute efter nyår.
Vi är önskar Upplevelsenämnden/förvaltningen snarast ger oss svar på denna skrivelse, så att vi
kan planera för de aktiviteter vi vill genomföra i vår.
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VB: Svar från upplevelseförvaltningen

Hej Annelie och Katarina,
Tack för er skrivelse med konkreta frågor till ordförande och förvaltningschef, upplevelsenämnd och
förvaltning. Ber om ursäkt för att ni fått vänta på svar. Det beror på ett missförstånd mellan mig och
ordförande.
Det råder viss osäkerhet kring Villa Sandgatan. Vård och omsorg kommer troligen att fortsätta
bedriva verksamhet i fastigheten, men vi har idag inte detaljinformation om hur detta kommer att se
ut eller hur det påverkar föreningars tillgång till lokalen. Det finns indikationer om att Villa Sandgatan
inte kommer att kunna användas av föreningslivet på samma sätt som idag. Om så blir fallet är det
viktigt att fullgoda alternativ erbjuds det föreningsliv som har haft verksamhet på Villa
Sandgatan. Jag menar att de alternativen finns, väl fungerande lokaler med hög grad av
tillgänglighet. Några exempel är lokalerna på Kryddgården; studiesalar, A-salen och specialsalar
(fortsatt hyresfria för pensionärs- och funktionsrättsföreningar). Sandbrohallen; möteslokal med
moderna hjälpmedel och Ljunggården; bra och tillgängliga lokaler. Det är också möjligt att hyra
lokaler på de flesta skolor i kommunen, även i kransorterna. I framtiden så är visionen att det också
ska finnas lokaler i det nya Kulturhuset att hyra för föreningslivet, moderna, välutrustade och
tillgängliga. Även de nya skolor som planeras i ”närtid”, ny skola på Västerleden och ny
gymnasieskola, ska innehålla tillgängliga lokaler som föreningslivet kan hyra.
Jag förstår att ni känner oro. Villa Sandgatan har varit en viktig mötesplats. Om förutsättningarna där
förändras, vilket är troligt, så behöver vi identifiera de bästa alternativen. Jag vill uppmuntra till en
dialog med bokningen på upplevelseförvaltningen. De kan kommunens lokaler och är bra på att
hjälpa föreningar att hitta verksamhetsanpassade lokaler. Jag klipper in Franziska i detta mejl,
kontakta gärna henne direkt. Ser ni ett behov av att träffas för att diskutera frågan så återkom gärna.
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