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Svar på medborgarförslag - Nytt kommunhus
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning
Ett medborgaförslag angående utseende på ett nytt kommunhus har inkommit den
27 november 2021.
Kommunfullmäktige beslutade den 14 februari 2022 att medborgarförslaget
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Förslagsställaren föreslår en idé på utformning av ett nytt kommunhus med
inspiration av en skiftnyckel.
En process för upphandling av ett nytt kommunhus pågår och ambitionen är att
hyra in lokaler för ca 450 medarbetare. En inhyrning innebär att en extern
fastighetsägare har ansvar för byggnadens utformning.
Kommunledningsförvaltningens förslag är att medborgarförslag avslås utifrån att
kommunen ej kommer hantera lokalens utformning om föreslagen process
verkställs.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-05-17
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2022-02-14, § 7
Medborgarförslag, 2021-11-27
__________
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Kommunledningsförvaltningen
Charlotte Bergdahl
0171-627249
charlotte.bergdahl@enkoping.se

Tjänsteskrivelse

Ärendenummer

2022-05-17

KS2021/848

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag - Nytt kommunhus
Förslag till kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens beslutar att medborgarförslaget avslås.

Ärendet
Bakgrund
Ett medborgaförslag angående utseende på ett nytt kommunhus har inkommit den
27 november 2021.
Kommunfullmäktige beslutade den 14 februari 2022 att medborgarförslaget
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Förslagsställaren föreslår en idé på utformning av ett nytt kommunhus med
inspiration av en skiftnyckel.
Ärendets beredning
Svaret på medborgarförslaget har tagits fram av kommunledningsförvaltningen.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
En process för upphandling av ett nytt kommunhus pågår och ambitionen är att
hyra in lokaler för ca 450 medarbetare. En inhyrning innebär att en extern
fastighetsägare har ansvar för byggnadens utformning.
Kommunledningsförvaltningens förslag är att medborgarförslag avslås utifrån att
kommunen ej kommer hantera lokalens utformning om föreslagen process
verkställs.
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.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-05-17
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2022-02-14, § 7
Medborgarförslag, André Witt, 2021-11-27

Hannu Högberg
T f kommundirektör
Enköpings kommun
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige. för kännedom
Tekniska nämnden, för kännedom
Förslagsställaren, för kännedom

Charlotte Bergdahl
Fastighetsstrateg
Enköpings kommun
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Medborgarförslag - Nytt kommunhus
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag om nytt kommunhus har inkommit.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, André Witt, 2021-11-27
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-----Ursprungligt meddelande----Från: noreply@sitevision.enkoping.se <noreply@sitevision.enkoping.se>
Skickat: den 27 november 2021 10:36
Till: Kommunledningsförvaltningen <Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se>
Ämne: Inskickat formulär
För- och efternamn
André Witt

Förslag
Nytt kommunhus
Motivering
Jag har en idé på ett nytt kommunhus. Bara estetiskt.
Men den är inspirerad av skiftnyckeln och jag har en 3d modell att visa

