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Förslag till kommunstyrelsen
Medborgarförslaget avslås

Beskrivning av ärendet
Den 22 april inkom ett medborgarförslag om att måla ett landmärke på Silon i
Grillby. Förslagsställaren konstaterar att silon skulle ge möjlighet för kommunen att
exempelvis exponera sin logga, landskapsblomma eller på annat sätt
kommunicera ett positivt budskap på en plats som syns på långt håll.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Förvaltningen uppskattar förslaget och instämmer i att en exponering på Silon i
Grillby skulle ses på långt håll. Förvaltningen har därför undersökt vilka möjligheter
kommunen har att förverkliga iden. De skäl Enköpings kommun har för att bevilja
och finansiera förslaget skulle vara för att stärka platsvarumärket eller som en del
av konstnärlig utsmyckning av det offentliga rummet. Det senare finansieras
genom att en procent av byggkostnaden avsetts för konstnärligutsmyckning på
investeringar i nybyggnation och vid ombyggnader i kommunens
fastighetsbestånd. Utöver detta finns inga avsatta medel för konstnärlig
utsmyckning i det offentliga rummet. Då kommunen inte är ägare till silon är detta
inte en möjlig finansieringskälla.
Kommunstyrelsen har tidigare antagit en varumärkesplattform för den geografiska
platsen Enköpings kommun. Tanken med ett platsvarumärke är att det ger
kommunen en gemensam plattform att stå på. Den ska användas som
utgångpunkt i arbetet med att skapa en attraktiv och konkurrenskraftig plats där
människor vill bo, leva och verka. Strategin ska användas som en grund till
marknads- och kommunikationsplaner för att kommunicera platsvarumärket till
prioriterade målgrupper. En målning på silon skulle kunna vara en del av arbetet
med platsvarumärket men förvaltningen har förnärvarande prioriterat nya digitala
infartsskyltar till Enköping. Där kommer vi att ha möjlighet att berätta om vad som
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händer i Enköping och lyfta platsvarumärket. Med digitala skyltar kan vi vara mer
flexibla i marknadsföringen av platsen Enköping samt snabbt kommunicera annan
information.
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att medborgarförslaget avslås då
förvaltningen istället har prioriterat digitala infartskyltar.
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