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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Malin Englund 
0171–625223 
malin.englund@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Medborgarförslag - Stoppa inflyttning och etablering i 
staden 

Förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås. 

Ärendet 

Bakgrund 
Förslaget inkom den 11 januari 2022 och syftar till att stoppa inflyttning och 
etablering i staden. Motiveringen till förslaget bygger på förlusten av stadens 
identitet som en liten stad, och på en oro för minskad trivsel. 

Ärendet lämnades över till kommunstyrelsen att besvara och besluta om på 
kommunfullmäktiges sammanträde den 14 februari 2022. 

Ärendets beredning 
Medborgarförslaget har beretts inom planavdelningen, 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Förslagsställaren hyser en oro för att Enköpings stad ska förlora sin identitet som 
en trevlig småstad. Det är viktiga frågor men de åtgärder som föreslås i 
medborgarförslaget är inte genomförbara. Kommunen har inte möjlighet att 
påverka vilka som flyttar in i Enköping stads bostäder eller vilka som etablerar sig i 
befintliga lokaler. Kommunen kan på det sättet inte stoppa inflyttning och 
etablering.  

Kommunen kan däremot påverka hur många nya bostäder och verksamhetslokaler 
som byggs. Den planeringen är behovs- och marknadsstyrd, och följer efterfrågan 
på marknaden. Enköping ligger mitt i den expansiva Mälardalsregionen och läget 
gör därför kommunen attraktiv för bostadsbyggande och näringslivsutveckling.  

Kvaliteten i det vi planerar för och det som byggs är väldigt viktig för kommunen.  
Därför jobbar vi med planmonopolet som verktyg för ett hållbart byggande med 
ökad trivsel. Det gör vi genom att både utveckla nya stadsdelar i olika delar av 
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staden samt att komplettera inom den nuvarande stadsstrukturen. Om vi förtätar 
staden är det viktigt att vi inte försämrar miljö eller ökar risker för människors hälsa, 
eller upplevelsen av platsen. Det är också viktigt att vi kompenserar eller skapar 
nya plaster för grönska, service, kultur och fritid. Detta slås fast i våra beslutade 
planer, vilka i sin tur är styrande för alla projekt inom staden. På detta sätt strävar 
vi efter att bevara Enköping stads identitet medan vi samtidigt blir fler 
Enköpingsbor. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inte tillämpbart 

Sociala och miljömässiga konsekvenser 
Inte tillämpbart 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-10 
Medborgarförslag 2022-01-11 
 
 
 
Isabell Lundqvist Eklund 
Enhetschef 
Enköpings kommun 

 
 
 
Malin Englund 
Strategisk samhällsplanerare 
Enköpings kommun 

 
 
 
 
 
 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige 
Förslagsställaren 



-----Ursprungligt meddelande-----
Från: noreply@sitevision.enkoping.se
<noreply@sitevision.enkoping.se> 
Skickat: den 11 januari 2022 18:33
Till: Kommunledningsförvaltningen
<Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se>
Ämne: Inskickat formulär

För- och efternamn
Karlolof Ragnvald Gustafsson

Folkbokföringsadress
ågatan 35

Postnummer
74531

Postadress
enköping

Telefonnummer
+46705202499

E-postadress
ogsvtes@outlook.com

Förslag
stoppa inflyttning,och etablering i staden

Motivering
Många människor i min närhet flyttade till den lilla staden
Enköping,med allt vad det innebar. Personligen tror jag att
växa så det knakar,många gånger har en negativ påverkan på dom
boende. Vem som vill göra avtryck eller slå sej för bröstet är
fullkomligt ovidkommande. Att sitta i en kommun och räkna debet
och kredit,istället för att räkna på trivsel,det är skillnaden.
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