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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Medborgarförslag - Kontaktperson för nyanlända 

Förslag till beslut 

Förslag till nämnden 
1. Medborgarförslaget anses besvarat

2. Förslaget tas vidare i de fortsatta diskussionerna kring kommunens
integrationsarbete

Beskrivning av ärendet 
Den 20 september 2021 överlämnades ett medborgarförslag om kontaktperson för 
nyanlända över till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden från 
kommunfullmäktige. Av medborgarförslaget framkommer följande:  

För att underlätta integrationen för nyanlända vill jag föreslå att det skapas en möjlighet 
för boende i Enköpings kommun att anmäla sig att bli frivillig kontaktperson till 
nyanlända. Idag finns, så vitt jag kan hitta när jag söker, endast möjlighet att bli det för 
barn som redan hamnat snett. Det jag efterlyser är möjligheten att träffa både vuxna 
och barn i ett tidigare skede för att förebygga problem och ge dessa människor 
möjlighet att prata svenska med någon och få en väg in i samhället. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Utbildningsförvaltningen ställer sig positiv till medborgarförslaget men konstaterar 
att det i nuläget inte finns någon inom kommunen som arbetar med sådana typer 
av uppdrag. Flera delar av kommunen arbetar på olika sätt med integration av 
nyanlända. Till exempel ansvarar integrationsenheten, som är en del av 
utbildningsförvaltningen, för mottagande och bosättning av de nyanlända som har 
blivit anvisade till kommunen av Länsstyrelsen. Det uppdraget inkluderar dock inte 
i nuläget den typ av bredare integrationsuppdrag som medborgarförslaget 
beskriver. Eftersom det inte finns en tydlig mottagare av förslaget inom kommunen 
föreslår därför utbildningsförvaltningen att förslaget tas med i de fortsatta 
dialogerna om kommunens integrationsarbete. 

Tillsvidare kan man som privatperson vända sig till en av flertalet föreningar och 
förbund som på olika sätt arbetar med inkludering av nyanlända. Till exempel finns 
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Studieförbundet vuxenskolan som anordnat språkcafé på kommunens bibliotek 
och RF Sisu som arbetar med Svenska från dag ett och försöker skapa olika typer 
av aktiviteter. Flera av studieförbunden anordnar också olika aktiviteter för att 
inkludera nyanlända. De studieförbund som har verksamhet i Enköping finns 
listade på kommunens webbplats här: https://enkoping.se/underwebbar/forening-i-
enkoping/stod-och-kunskap/studieforbund.html 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-25 
Bilaga 01 – Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 20 september 2021, 
paragraf 107  
Bilaga 02 – Medborgarförslag om kontaktperson för nyanlända  

 
 
 
Linda Lindahl 
Förvaltningschef  
Enköpings kommun 

 
 
 
Malin Kvist 
Utredare 
Enköpings kommun 

 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige, för kännedom  
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Sammanträdesdatum  
2021-09-20  

 

Kommunfullmäktige 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 107 Ärendenummer KS2021/515 

Medborgarförslag - Kontaktperson för nyanlända 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget lämnas över till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för 
beredning och beslut.  

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.  

Ärendet 
Ett medborgarförslag om kontaktperson för nyanlända har inkommit den 30 juli 
2021. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2021-07-30 

__________ 
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-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@sitevision.enkoping.se <noreply@sitevision.enkoping.se>  
Skickat: den 30 juli 2021 09:55 
Till: Kommunledningsförvaltningen <Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se> 
Ämne: Inskickat formulär 

För- och efternamn 
 

Folkbokföringsadress 
 

Postnummer 
 

Postadress 
Enköping 

Telefonnummer 
 

E-postadress 
 

Förslag 
Kontaktperson för nyanlända 

Motivering 
För att underlätta integrationen för nyanlända vill jag föreslå att det skapas en  möjlighet för 
boende i Enköpings kommun att anmäla sig att bli frivillig kontaktperson till nyanlända. Idag 
finns, så vitt jag kan hitta när jag söker, endast möjlighet att bli det för barn som redan hamnat 
snett. Det jag efterlyser är möjligheten att träffa både vuxna och barn i ett tidigare skede för 
att förebygga problem och ge dessa människor möjlighet att prata svenska med någon och få en väg 
in i samhället.  Hör gärna av er om ni har frågor runt hur jag tänker. 
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