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Paragraf 107 Ärendenummer KS2021/513 

Svar på medborgarförslag - Ta inte in flera 
kulturberikare 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit till Enköpings kommun med följande 
förslag: ”Ta inte in flera Kulturberikare Raketforskare Klaner IS krigare Afrikaner 
mm.” 
 
Förvaltningen bedömer att det inte finns något som Enköpings kommun kan göra 
för att påverka det som förslaget gäller. Den som vill bosätta sig i vår kommun 
avgör detta på egen hand. Att, som det står i förslaget, sträva efter att selektera 
vilka som får flytta hit utifrån yrke eller ursprung går även på tvären mot de 
inriktningar om Hållbarhet och Jämlikhet, som tagits för kommunens utveckling i 
Kommunfullmäktiges långsiktiga plan 2020-2023 (KS2019/47) 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-05-12 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2022-09-20, § 117 
Medborgarförslag, 2022-07-26 

Yrkanden 
Jesper Englundh (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag om avslag.  
 
Peter Book (M) yrkar bifall till Jesper Englundhs (S) yrkande.   

__________ 



Tjänsteskrivelse Ärendenummer 1 (2) 

2022-05-12 KS2021/513 

 

  

 

 

Kommunledningsförvaltningen 
Marcus Wennerström 
0171-62 61 18 
marcus.wennerstrom@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Medborgarförslag - Ta inte in flera kulturberikare 

Förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens avslår medborgarförslaget.  

Ärendet 

Bakgrund 
Ett medborgarförslag har inkommit till Enköpings kommun med följande förslag: 

”Ta inte in flera Kulturberikare Raketforskare Klaner IS krigare Afrikaner mm.”  

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts vid Kommunledningsförvaltningen.  

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att det inte finns något som Enköpings kommun kan göra 
för att påverka det som förslaget gäller. Den som vill bosätta sig i vår kommun 
avgör detta på egen hand.  

Att, som det står i förslaget, sträva efter att selektera vilka som får flytta hit utifrån 
yrke eller ursprung går även på tvären mot de inriktningar om Hållbarhet och 
Jämlikhet, som tagits för kommunens utveckling i Kommunfullmäktiges långsiktiga 
plan 2020-2023 (KS2019/47). 

Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget till beslut får inte några ekonomiska konsekvenser för kommunen 

Sociala och miljömässiga konsekvenser 
Förslaget till beslut får inte några sociala eller miljömässiga konsekvenser för 
kommunen 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-05-12 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2022-09-20, § 117 
Medborgarförslag, Esko Kajava, 2022-07-26  
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Hannu Högberg 
Tf. Kommundirektör 
Enköpings kommun 

 
 
 
Marcus Wennerström 
Trygghets- och säkerhetschef 
Enköpings kommun 

 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige, för kännedom 
Förslagsställaren, för kännedom 



Protokollsutdrag  1 (1) 

Sammanträdesdatum  
2021-09-20  

 

Kommunfullmäktige 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 117 Ärendenummer KS2021/513 

Medborgarförslag - Ta inte in flera kulturberikare 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget lämnas över till kommunstyrelsen för beredning och beslut.  

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.  

Ärendet 
Ett medborgarförslag om att inte ta in fler kulturberikare har inkommit den 26 juli 
2021. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2021-07-26 

__________ 



-----Ursprungligt meddelande-----
Från: noreply@sitevision.enkoping.se
Skickat: den 26 juli 2021 07:03
Till: Kommunledningsförvaltningen
Ämne: Inskickat formulär

För- och efternamn
esko kajava

Folkbokföringsadress

Postnummer

Postadress

Telefonnummer

E-postadress

Förslag
Ta inte in flera Kulturberikare Raketforskare Klaner IS krigare
Afrikaner mm.

Motivering
Min lilla pension kan inte försörja fler kulturberikare .
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