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Paragraf 41 Ärendenummer KS2021/683 

Svar på medborgarförslag - Kommunhus  

Kommunstyrelsens PLEX-utskotts beslut 
Förslag till kommunstyrelsens beslut 

Medborgarförslaget avslås. 

Ärendet 

Bakgrund 
Ett medborgaförslag om att bygga ett nytt kommunhus på Statt-tomten inkom till 
kommunen 1 oktober 2021. I förslaget lyfts betydelsen av ett kommunhus ur ett 
demokratiskt perspektiv. Att det är en fördel med att en central placering genom att 
det bidrar till att fylla centrum med liv och rörelse till gagn för tex handeln lyfts 
också.    

Kommunfullmäktige beslutade 15 november 2021 att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut.  

Ärendets beredning 
Svaret på medborgarförslaget har tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltningen.  

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen instämmer i att det finns många fördelar med en 
central placering av ett framtida kommunhus. Ett arbete med att utreda framtida 
placering av kommunhuset pågår inom kommunledningsförvaltningen. 

När det gäller Statt-tomten har Kommunen genom beslut i Kommunstyrelsens 
plan-, mark och exploateringsutskott (Plex-utskottet) tecknat ett 
markanvisningsavtal med en extern part med syfte att platsen ska bebyggas med 
ett hotell. Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av Plex-utskottet att ta 
fram ett detaljplaneförslag som ger stöd för hotellverksamhet inom den aktuella 
fastigheten. Planförslaget kommer sedan att genomgå både samråd och 
granskning under vilka medborgarna har möjlighet att komma med synpunkter. 
Samråd kommer preliminärt att genomföras under hösten 2022. 

Utifrån redan fattade beslut om inriktning mot hotellverksamhet inom Statt-tomten 
bedömer Samhällsbyggnadsförvaltningen att medborgarförslaget skall avslås. 
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Ekonomiska konsekvenser 

Beslutet att avslå medborgarförslaget har inga ekonomiska konsekvenser. 

Sociala och miljömässiga konsekvenser 

Beslutet att avslå medborgarförslaget har i sig inga sociala eller miljömässiga 
konsekvenser.  

Planarkitekt Karin Komstadius redogör för ärendet. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen, 2022-04-25 
Medborgarförslaget 2021-10-01 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om utskottet hört debatten och är redo att gå till beslut. 
Utskottet bekräftar detta. 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Förslagsställaren 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Karin Komstadius 
0171-62 52 67 
karin.komstadius@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Medborgarförslag – Kommunhus 

Förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås. 

Ärendet 
Bakgrund 
Ett medborgaförslag om att bygga ett nytt kommunhus på Statt-tomten inkom till 
kommunen 1 oktober 2021. I förslaget lyfts betydelsen av ett kommunhus ur ett 
demokratiskt perspektiv. Att det är en fördel med att en central placering genom att 
det bidrar till att fylla centrum med liv och rörelse till gagn för tex handeln lyfts 
också.    

Kommunfullmäktige beslutade 15 november 2021 att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut.  

Ärendets beredning 
Svaret på medborgarförslaget har tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltningen.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen instämmer i att det finns många fördelar med en 
central placering av ett framtida kommunhus. Ett arbete med att utreda framtida 
placering av kommunhuset pågår inom kommunledningsförvaltningen. 

När det gäller Statt-tomten har Kommunen genom beslut i Kommunstyrelsens 
plan-, mark och exploateringsutskott (Plex-utskottet) tecknat ett 
markanvisningsavtal med en extern part med syfte att platsen ska bebyggas med 
ett hotell. Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av Plex-utskottet att ta 
fram ett detaljplaneförslag som ger stöd för hotellverksamhet inom den aktuella 
fastigheten. Planförslaget kommer sedan att genomgå både samråd och 
granskning under vilka medborgarna har möjlighet att komma med synpunkter. 
Samråd kommer preliminärt att genomföras under hösten 2022. 

Utifrån redan fattade beslut om inriktning mot hotellverksamhet inom Statt-tomten 
bedömer Samhällsbyggnadsförvaltningen att medborgarförslaget skall avslås.  
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Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet att avslå medborgarförslaget har inga ekonomiska konsekvenser. 

Sociala och miljömässiga konsekvenser 
Beslutet att avslå medborgarförslaget har i sig inga sociala eller miljömässiga 
konsekvenser.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen, 2022-04-25 
Medborgarförslaget 2021-10-01 
 
 
 
Patrik Holm 
Plan- och exploateringschef 
Enköpings kommun 

 
 
 
Karin Komstadius 
Planarkitekt 
Enköpings kommun 

 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Förslagsställaren 
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Paragraf 157 Ärendenummer KS2021/683 

Medborgarförslag - Kommunhus 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.  

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om kommunhus har inkommit.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2021-10-01 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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