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Medborgarförslag – Inrättande av ett Veteranmonument i Enköping 
 
 

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 2022/63. 

 

Jonas Nyström    Anna Habbe 

förvaltningschef    verksamhetschef 

Enköpings kommun   Enköpings kommun 

 

Kopia till:  

förslagsställaren  

kommunfullmäktige 

 



-----Ursprungligt meddelande-----
Från: noreply@sitevision.enkoping.se
Skickat: den 31 maj 2021 10:23
Till: Kommunledningsförvaltningen
Ämne: Inskickat formulär

För- och efternamn
Stefan Engström

Folkbokföringsadress
Galeonsvägen 2G

Postnummer
74948

Postadress
Enköping

Telefonnummer
0733631681

E-postadress
stefan@se-design.se

Förslag
Inrättandet av ett Veteranmonument i Enköping

Motivering
Det finns i Enköping en historia och ett väldigt gammalt regemente, där ett
stort antal kvinnor och män som tjänstgör och tjänstgjort och precis som jag
betraktas som veteraner.

Det vi har gemensamt är att vi gjort internationell tjänst eller beredskap med
uppgifter som har sanktionerats av världssamfund och/eller av svenska staten.

De flesta har bra minnen med sig med det finns också de som har traumatiska
upplevelser.
Det finns också de som fått betala med sitt liv för att andra skall kunna leva
i fred och frihet. Gemensamt för de flesta är att man vill ha en plats i sin
närhet dit man kan gå för en stunds eftertanke, kanske lägga ner en blomma för
en kamrat som betalt det högsta priset i fredens tjänst. Alla känner vi att vi
vill ha en speciell plats som är till för oss så även här i Enköping.

Sverige har en lång tradition av att delta i fredsbevarande uppdrag runt om i
världen. Tyvärr har inte omhändertagandet av de som kommit hem varit lika bra.
Detta är en komplex fråga som inte löses med ett
monument/minnessten/minnesplats, men det kommer definitivt att göra skillnad
för våra veteraner och deras anhöriga, vi kommer att synas och få erkännande
för att vi ställt upp när Sverige kallat.

I Enköping hyllar vi andra framgånsrika personer vilket är rätt och riktigt
men jag anser att nu bör vi också hylla våra utlandsveteraner. Speciellt med
den historik Enköping och S1, Ledningsregementet har där man löpande skickar
kvinnor och män utomlands.



Det finns information om veteraner att hämta på internet bl.a. på:
www.sverigesveteranforbund.se
Där man bland annat satt kommunalt mål:
Etablera minnesplatser: Idag finns det minnesplatser och veteranmonument
kopplade till internationella insatser i ett antal svenska kommuner. Dessa är
ofta finstämda, lågmälda och gripande symboler över den enskilda människans
möjligheter att bidra till fred och minskat lidande i en våldsam och
oförutsägbar värld. Minnesplatserna fyller flera viktiga funktioner och
möjliggör samvaro och gemenskap, reflektion kring saknade kamrater,
bearbetning av upplevelser och erfarenheter, ceremonier och högtider samt ett
meningsfullt och förskönande inslag i det offentliga rummet. De utgör en del
av kommunens historia och fönster mot världen. De representerar värden och
principer som det ligger i varje modern kommuns intresse att förknippas med.
Kommuner kan med fördel sondera intresset för nya minnesplatser och monument
med lokala veteranföreningar i kommunen eller länet.

Den finns i sin helhet att läsa här:
https://www.sverigesveteranforbund.se/files/691d4ac910e18d37abe1f1ad4607efbe.pdf

Sen givetvis: www.forsvarsmakten.se

Jag hoppas naturligtvis att ni som ansvariga politiker ser positivt på detta
och kommer att verka för ett monument/minnessten/minnesplats i Enköping för
utlandsveteraner, det är också ytterligare en chans för Enköping att ligga på
framkant och synas ute i Sverige för mer än bara "Sveriges närmaste stad" och
för alla parker.

Vi ser nämligen runt omkring i Sveriges kommuner hur man nu upprättar fler och
fler av dessa veteranmonument. Det saknas i Enköping, speciellt med sin
koppling också till Regementet.

Vi i Föreningen Veteranerna Uppland och Ordförande Stefan Engström önskar
därför att ni ser lika positivt på detta och arbetar fram ett förslag på
upprättande av ett monument.
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Sammanträdesdatum  
2021-06-14  

 

Kommunfullmäktige 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Paragraf 85 Ärendenummer KS2021/420 

Medborgarförslag - Inrättandet av ett 
Veteranmonument i Enköping 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet. 

Ärendet 
Ett medborgarförslag om inrättandet av ett Veteranmonument i Enköping har 
inkommit den 31 maj 2021. 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen, för åtgärd 
Förslagsställaren, för kännedom


	Tjansteskrivelse.inratt.veteran.docx
	Förslag till beslut
	Beskrivning av ärendet
	Förvaltningens bedömning

	KS2021420_Medborgarförslag - Inrättandet av ett Veteranmonument i Enköping (1)
	1.meddelandetext.html
	2.Kommunfullmäktige (2021-06-14 KF §85).docx
	Medborgarförslag - Inrättandet av ett Veteranmonument i Enköping
	Kommunfullmäktiges beslut
	Ärendet




