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Paragraf 108 Ärendenummer KS2020/877 

Svar på medborgarförslag - Fastighets användning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget avslås. 

Sammanfattning 
Ett medborgaförslag angående framtida användning av del av Idrottshus som 
innehållit badhus har inkommit den 27 december 2020. Kommunfullmäktige 
beslutade den 15 februari 2021 att medborgarförslaget överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut. Förslagsställaren önskar att 
byggnaden där badhus tidigare varit i Idrottshuset, kan användas till museum eller 
kommunhus. Förslagsställaren ser möjlighet för kommunen att vara en god förebild 
gällande återvinning av byggnaden samt att det finns goda möjligheter för 
parkeringar. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort teknisk utredning av badhusdelen i 
idrottshuset och bedömning är att byggnadsdelen har nått sin tekniska livslängd, 
se bilaga ”Statusutlåtande Enköpings gamla simhall 2019-10 24”. 
 
En process för upphandling av ett nytt kommunhus pågår för att hyra in lokaler för 
cirka 450 medarbetare. 
 
I upplevelsenämnden (UPN2021/192, §80) den 19 oktober 2021 togs beslut om att 
befintliga muséum ska flyttas till kulturhus Joar. 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag är att medborgarförslag avslås utifrån att 
byggnadsdelen bedöms som utdömd och föreslagna verksamheter hanteras i 
andra lokalprojekt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-17 
Medborgarförslag, daterad 2020-12-27 
Bilaga ”Statusutlåtande Enköpings gamla simhall 2019-10 24” 

__________ 
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Kommunledningsförvaltningen 
Charlotte Bergdahl 
0171-627249 
charlotte.bergdahl@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Medborgarförslag - Fastighets användning 

Förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens beslutar att medborgarförslaget avslås. 

Ärendet 

Bakgrund 
Ett medborgaförslag angående framtida användning av del Idrottshus som 
innehållit badhus har inkommit den 27 december 2020.  

Kommunfullmäktige beslutade den 15 februari 2021 att medborgarförslaget 
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.  

Förslagsställaren önskar att byggnaden där badhus tidigare varit i Idrottshuset, kan 
användas till museum eller kommunhus. Förslagsställaren ser möjlighet för 
kommunen att vara en god förebild gällande återvinning av byggnaden samt att det 
finns goda möjligheter för parkeringar. 

Ärendets beredning 
Svaret på medborgarförslaget har tagits fram av kommunledningsförvaltningen 
tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen.  

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort teknisk utredning av badhusdelen i 
idrottshuset och bedömning är att byggnadsdelen har nått sin tekniska livslängd, 
se bilaga ”Statusutlåtande Enköpings gamla simhall 2019-10 24”. 

En process för upphandling av ett nytt kommunhus pågår för att hyra in lokaler för 
cirka 450 medarbetare. 

I upplevelsenämnden (UPN2021/192, §80) den 19 oktober 2021 togs beslut om att 
befintliga muséum ska flyttas till kulturhus Joar.  
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Kommunledningsförvaltningens förslag är att medborgarförslag avslås utifrån att 
byggnadsdelen bedöms som utdömd och föreslagna verksamheter hanteras i 
andra lokalprojekt. 

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 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-17 
Medborgarförslag, daterad 2020-12-27 
Bilaga ”Statusutlåtande Enköpings gamla simhall 2019-10 24” 
 
 
Hannu Högberg 
T f kommundirektör 
Enköpings kommun 

 
 
Daniel Nilsson 
Ekonomichef 
Enköpings kommun 

 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige för kännedom 
Tekniska nämnden för kännedom 
Upplevelseförvaltningen för kännedom 
Förslagsställaren 
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Paragraf 11 Ärendenummer KS2020/877 

Medborgarförslag - Fastighets användning 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag om fastighets användning har inkommit den 27 december 
2020.  

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen, för åtgärd 
Förslagsställaren, för kännedom 
 



-----Ursprungligt meddelande-----
Från: noreply@sitevision.enkoping.se
<noreply@sitevision.enkoping.se> 
Skickat: den 27 december 2020 06:23
Till: Kommunledningsförvaltningen
<Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se>
Ämne: Inskickat formulär

För- och efternamn
Göran Valdemar Lacksell

Folkbokföringsadress

Postnummer

Postadress

Telefonnummer

E-postadress

Förslag
Fastighets användning

Motivering
Hej!
Enköpings kommun äger den stora, nu snart tomma del av
Idrottshuset som utgör tidigare bad basäng, bastu,
omklädningsrum, gym med tillhörande utrymmen däribland även
bovlinghall.
Låt Enköping bli en kommun som återvinner och på det viset
minskar kostnaderna för nybyggnadtion.
Den stora simhallsdelen kan göras i minst två våningsplan med
källarutrymme.
Enköpings kommun kan bli en förebild för andra kommuner att
återvinna byggnation till annan användning.
Som andra exempel på återanvändning kan jag nämna region
Västmanlands användning av de gamla industri lokaler till ASEA
som nu, med mycket god förebild används som museum och
konsthall med tillhörande kontor. Även Bolinder Munktells gamla
industri lokaler i Eskilstuna bör här nämnas.
Dessa utgör ett kulturcentrum i dag.
Den renoverade byggnaden (gamla badhuset) skulle kunna utgöra
en stor del till nytt kommunhus. Stora parkerings möjlighet
finns och även närhet till övriga Enköping. 
Andra användnings områden skulle kunna vara stora ljusa lokaler
för museets verksamhet med förråd, detta istället för att
betala dyra hyror i framtiden.
Så många år och utredningar utan resultat.

Mvh
Göran Valdemar Lacksell
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