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Upplevelseförvaltningen 
Johan Linder 
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johan.linder@enkoping.se 

 
 
 
 

Medborgarförslag - Veteranmonument  
 
 

Förslag till beslut 

Upplevelsenämnden avslår förslaget.  

 
Beskrivning av ärendet 

Två medborgarförslag har inkommit om etableringen av ett veteranmonument 

i kommunen.  

Båda förslagsställarna hänvisar till att Enköping har en lång försvarshistoria och 

att många enköpingsbor har deltagit i fredsbevarande insatser i olika delar av 

världen. Regementets närvaro i staden nämns också som en avgörande faktor i 

frågan. 

I ett av förslagen nämns två tänkbara placeringar av ett sådant monument: Stora 

torget och Drömparken. 

 
 

Förvaltningens bedömning 

Upplevelseförvaltningen anser inte att uppdraget omfattas inom det 

nuvarande konstuppdraget. 

Upplevelseförvaltningen har i beredningen av ärendet varit i kontakt med 

ledningsregementet, som förklarat att det inte är försvarsmaktens uppdrag, 

men att de eventuellt kan vara behjälpliga om någon annan aktör initierar ett 

sådant projekt. 
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Förvaltningen anser att två föreslagna platserna är olämpliga för särskilda 

monument eller minnesmärken. Drömparken har redan konstverk som är 

utvalda att harmoniera med landskapsarkitektur och planteringar. Parken är 

välbekant över hela landet och ett av kommunens mest attraktiva besöksmål. 

Stora torget måste per definition ha flera syften och bereda plats för handel 

och olika typer av evenemang. Möjligen kan minnesceremonier vara ett. 

Upplevelseförvaltningen sympatiserar med idén att kunna samlas på en plats 

och minnas veteranernas insats, men ser inte att ett monument eller 

minnesplats är den enda tänkbara platsen för en sådan handling. I kommunen 

finns platser där människor kan samlas för sammankomster, utan att de är 

avsedda för något enskilt syfte. 

Vissa andra kommuner har bytt namn på platser så att dessa har kunnat 

fungera som en minnesplats. Exempelvis finns Uppsalas veteranpark med 

grönytor och sittplatser. En sådan förändring skulle inte heller hanteras under 

upplevelsenämnden. 

Detta ärende har handlagts tillsammans med UPN 2022/62. 

 

Jonas Nyström    Anna Habbe 

förvaltningschef    verksamhetschef 

Enköpings kommun   Enköpings kommun 

 

Kopia till:  

förslagsställaren  

kommunfullmäktige 

 



-----Ursprungligt meddelande-----
Från: noreply@sitevision.enkoping.se
Skickat: den 17 augusti 2021 10:47
Till: Kommunledningsförvaltningen
Ämne: Inskickat formulär

För- och efternamn
Charlotte Lindqvist

Folkbokföringsadress
Löt Tängby 13

Postnummer
74951

Postadress
Grillby

Telefonnummer
0702936127

E-postadress
lotte.lindquist@telia.com

Förslag
Veteranmonument

Motivering
Att någonstans sätta upp ett veteranmonument. Gärna i
Drömparken, eller på stora torget.

Vad är Enköping känt för? Sina parker (en veteranpark finns i
Uppsala), sina idéträdgårdar ex vis. Kanske kan vara något? Det
ska byggas bryggor utefter ån, en veteranbrygga?

För fem(?) år sedan lämnade jag in ett förslag om att en av
broarna över ån skulle få namnet Veteranbron, fick svaret att
det inte går att byta namn på någon bro. Tre år senare gjordes
det.

Det är lite av en skam att Enköping som har Ledningsregementet
inte har ett veteranmonument av något slag. Tänk om det gick
att få regementschefen att inviga.
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Sammanträdesdatum  
2021-09-20  

 

Kommunfullmäktige 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Paragraf 113 Ärendenummer KS2021/539 

Medborgarförslag - Veteranmonument 

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

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.  

Ärendet 
Ett medborgarförslag om veteranmonument inkommit den 17 augusti 2021. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2021-08-17 

__________
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