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Paragraf 41 Ärendenummer KS2021/436 

Svar på Medborgarförslag - Stoppa all försäljning av 
hela bredsandsområdet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget avslås.  

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag som inkom den 3 juni 2021 föreslås det att all försäljning av 
hela bredsandsområdet stoppas. Förslagsställaren motiverar sitt förslag med att 
sedan 1920 -30 talet har Enköpingsborna badat och trivts i bresse. 

Kommunledningsförvaltningen gör tolkningen att förslagsställaren avser det 
tidigare förslaget om överlåtelse av tomträtt till First Camp för fastighet Bredsand 
1:366 (campingen) och inte alla eventuella fastighetsöverlåtelser i 
Bredsandsområdet.  

Förslag finns till kommunstyrelsen att på grund av Bredsandområdets stora 
betydelse för fritid och rekreation behöver ett helhetsgrepp tas som även inkluderar 
en utredning vilka strategiska markinnehav kommunen bör ha i området. En sådan 
utredning bör vara klar innan slutligt beslut tas om försäljning av tomträtt för 
Bredsand 1:366 (campingen). Förvaltningen föreslår därför att medborgarförslaget 
avslås.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-18 
Medborgarförslag, Karlolof Ragnvald Gustafsson, 2021-06-03 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2021-09-20, § 104 
__________ 
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Kommunledningsförvaltningen 
Magnus Åsman 
0171-62 62 16 
magnus.asman@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Medborgarförslag - Stoppa all försäljning av hela 
bredsandsområdet 

Förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås. 

Ärendet 

Bakgrund 
Ett medborgarförslag inkom den 3 juni 2021 som föreslår att all försäljning av hela 
bredsandsområdet stoppas. Förslagsställaren motiverar sitt förslag med att sedan 
1920 -30 talet har Enköpingsborna badat och trivts i bresse. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av avdelningen för ledningsstöd på 
kommunledningsförvaltningen. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen gör tolkningen att förslagsställaren avser det 
tidigare förslaget om överlåtelse av tomträtt till First Camp för fastighet Bredsand 
1:366 (campingen) och inte alla eventuella fastighetsöverlåtelser i 
Bredsandsområdet.  

Förslag finns till kommunstyrelsen att på grund av Bredsandområdets stora 
betydelse för fritid och rekreation behöver ett helhetsgrepp tas som även inkluderar 
en utredning vilka strategiska markinnehav kommunen bör ha i området. En sådan 
utredning bör vara klar innan slutligt beslut tas om försäljning av tomträtt för 
Bredsand 1:366 (campingen). Förvaltningen föreslår därför att medborgarförslaget 
avslås.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-18 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2021-09-20, § 104 
Medborgarförslag, Karlolof Ragnvald Gustafsson, 2021-06-04 
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Ulrika K Jansson 
Kommundirektör 
Enköpings kommun 

 
 
 
Magnus Åsman 
Strategisk utredare 
Enköpings kommun 

 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren, kommunledningsförvaltningen, för kännedom



-----Ursprungligt meddelande-----
Från: noreply@sitevision.enkoping.se
Skickat: den 3 juni 2021 19:10
Till: Kommunledningsförvaltningen
Ämne: Inskickat formulär

För- och efternamn
Karlolof Ragnvald Gustafsson

Folkbokföringsadress

Postnummer

Postadress

Telefonnummer

E-postadress

Förslag
Stoppa all försäljning av hela bredsandsområdet

Motivering
Som medborgare i vår kommun måste man på något sätt försöka
stoppa alla konstiga affärer.
Det förhåller sej nämligen så,att sedan 1920 -30 talet ar vi
badat och trivts i vårt kära bresse.
Tänk att det skall vara så svårt för poltiker att förstå
vanligt sunt förnuft. Jag lovar, att säljer man ut bredsand som
tänkt,har man gjort årets största tabbe mot enköpingsborna.
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Paragraf 104 Ärendenummer KS2021/436 

Medborgarförslag - Stoppa all försäljning av hela 
bredsandsområdet 

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

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.  

Ärendet 
Ett medborgarförslag om att stoppa all försäljning av hela bredsandsområdet har 
inkommit den 3 juni 2021. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2021-06-03 

__________
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