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§ 280 Dnr KS 2020/01014-7.3.3 

Beslut - Svar på motion från (L) om uppförande av staty över 
Anders Yngve Pers 

Beslut 
Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Motionen bifalls. 

2. Motionens intentioner hanteras vidare inom ramen för Kulturnämndens 
arbete och enligt gällande styrdokument för konst ”Handlingsplanen för 
offentlig konst”. Arbetet ska ske i samråd med initiativtagaren Nathan 
Shachar samt Anders Yngve Pers levande barn. 

Reservation 
Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Marcus Jacobson (M), 
Samuel Stendgård (KD) och Emil Thessén (-) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Elisabeth Unells (M) med fleras förslag enligt följande: 

"Det är ett bra att uppmärksamma en betydelsefull västeråsare. Det saknas 
dock vissa uppgifter i svaret på motionen. Den tilläggsattsats som också 
föreslås är märklig. Ärendet behöver därför återremitteras för att 
kompletteras. En staty kan vara kostsam, därför behöver förslaget 
kompletteras med en finansiering. I ekonomiska konsekvenser sägs att det 
inte ryms inom kulturnämndens ordinarie budget. Det beskrivs inte något om 
det kan rymmas inom ramen för offentlig utsmyckning eller kulturfonden. 
Motionären beskriver också att kommunfullmäktige ska anslå medel och när 
motionen bifalls behöver kommunfullmäktige ha kunskap och  besluta om 
finansiering. I tilläggsattsatsen skrivs att det ska ske i samråd med bland 
annat initiativtagare vilket inte är med i motionen. När staden namnger eller 
upprättar något efter betydelsefulla västeråsare är det självklart att det ska 
ske så att efterlevande godkänner förslaget och behöver därför inte vara en 
särskild attsats." 

Ärendebeskrivning 
Jesper Brandberg (L) inkom med en motion 2020-07-08 om att uppföra en 
staty över Anders Yngve Pers (1902-1985). I motionen framgår att en 
ledartext i Dagens Nyheter 6 juli 2020 tar upp det faktum att Västerås saknar 
en staty över Anders Yngve Pers (1902-1985) som var en liberal 
förtroendevald och tidningsutgivare. Anders Yngve Pers arbetade under 
andra världskriget med att motarbeta eftergiftspolitiken och anpassningen till 
Nazityskland. Pers insatser finns historiskt väldokumenterade. 

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till kulturnämnden med önskan 
om svar senast 2020-12-31. 

Ett beslut togs i kulturnämnden den 17 december 2020 där de hänvisar till att 
samtliga initiativ till konstprojekt, oavsett upprinnelse och finansiering, alltid 
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ska hanteras i enlighet med handlingsplan för offentlig konst och med 
beaktande av dess kriterier och utgångspunkter. 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Motionen bifalls. 

2. Motionens intentioner hanteras vidare inom ramen för Kulturnämndens 
arbete och enligt gällande styrdokument för konst ”Handlingsplanen för 
offentlig konst”. Arbetet ska ske i samråd med initiativtagaren Nathan 
Shachar samt Anders Yngve Pers levande barn. 

Yrkanden 
Elisabeth Unell (M), Samuel Stengård (KD) och Emil Thessén (-) yrkar att 
ärendet ska återremitteras för att kompletteras. 

Anna Lundberg (L) yrkar att ärendet ska avgöras idag och bifall till 
stadsledningskontorets förslag.  

Proposition 
Ordföranden finner inledningsvis att det finns två förslag till beslut avseende 
återremiss, dels att ärende ska återremitteras från Elisabeth Unell (M) med 
flera, dels att ärendet ska avgöras idag. från Anna Lundberg (L). 
Ordföranden föreslår en propositionsordning där de två förslagen ställs mot 
varandra. Kommunstyrelsen godkänner föreslagen propositionsordning 
varvid den genomförs. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att 
ärendet ska avgöras idag. 

Ordföranden finner därefter att det endast finns ett förslag avseende 
stadsledningskontorets förslag och att kommunstyrelsen därmed beslutar i 
enlighet med detta.  

Kopia till 
Kulturnämnden 
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Tjänsteutlåtande – Svar på motion från (L) om uppförande av 
staty över Anders Yngve Pers 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Motionen bifalls. 

2. Motionens intentioner hanteras vidare inom ramen för 
Kulturnämndens arbete och enligt gällande styrdokument för konst 
”Handlingsplanen för offentlig konst”. Arbetet ska ske i samråd med 
initiativtagaren Nathan Shachar samt Anders Yngve Pers levande 
barn. 

Ärendebeskrivning 

Jesper Brandberg (L) inkom med en motion 2020-07-08 om att uppföra en 
staty över Anders Yngve Pers (1902-1985). I motionen framgår att en 
ledartext i Dagens Nyheter 6 juli 2020 tar upp det faktum att Västerås saknar 
en staty över Anders Yngve Pers (1902-1985) som var en liberal 
förtroendevald och tidningsutgivare. Anders Yngve Pers arbetade under 
andra världskriget med att motarbeta eftergiftspolitiken och anpassningen till 
Nazityskland. Pers insatser finns historiskt väldokumenterade. 

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till kulturnämnden med önskan 
om svar senast 2020-12-31. 

Ett beslut togs i kulturnämnden den 17 december 2020 där de hänvisar till att 
samtliga initiativ till konstprojekt, oavsett upprinnelse och finansiering, alltid 
ska hanteras i enlighet med handlingsplan för offentlig konst och med 
beaktande av dess kriterier och utgångspunkter. 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Motionen bifalls. 

2. Motionens intentioner hanteras vidare inom ramen för Kulturnämndens 
arbete och enligt gällande styrdokument för konst ”Handlingsplanen för 
offentlig konst”. Arbetet ska ske i samråd med initiativtagaren Nathan 
Shachar samt Anders Yngve Pers levande barn. 
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Beslutsmotivering 

Kulturnämnden är den nämnd som ansvar för konstnärlig gestaltning av 
kommunens byggnader samt offentliga miljöer. Till stöd för arbetet har 
kulturnämnden antagit en handlingsplan för offentlig konst. Handlingsplanen 
ska skapa förutsättningar för att arbeta systematiskt och konsekvent med den 
offentliga konsten i Västerås stad samt ge underlag för beslutshanteringen av 
nya offentliga konstverk. Initiativ till nya konstverk kan komma från kultur-, 
idrotts- och fritidsförvaltningen, från andra förvaltningar eller organ inom 
kommunen, men också från allmänheten. 

Stadsledningskontoret föreslår att motionen beviljas och att motionens 
intentioner tas om hand inom ramen för kulturnämndens arbete och enligt 
det gällande styrdokumentet ”Handlingsplanen för offentlig konst”. 

Juridisk bedömning 

Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslutet i enlighet med 
kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen. 

Ekonomisk bedömning 

Finansiering kan inte ske genom kulturnämndens ordinarie budgetram. Efter 
tydligare precisering kring verkets läge och utformning kan kostnaden 
fastställas. Därefter kan finansiering av åtgärden klarläggas. 

Hållbar utveckling 

Perspektivet ej relevant med anledning av ärendets karaktär och innehåll. 

 

Helene Öhrling      

Stadsdirektör          

Christin Tjärnheden 

Direktör strategisk 
samhällsutveckling 
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§ 212 Dnr KUN 2020/00339-1.7.1 

Beslut- Remiss, Motion från (L) om uppförande av staty över 
Anders Yngve Pers 

Beslut 

Nämnden antar Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen yttrande daterat 

2020-11-24 som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen.  

Ärendebeskrivning 

Liberalerna har lämnat en motion med förslag att hedra Anders Yngve Pers, 

med bakgrund av hans gärningar som publicist i relation till Sveriges 

eftergiftspolitik under andra världskriget. Motionen yrkar att medel avsätts 

för ändamålet. 

 

Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut:  

Nämnden antar Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen yttrande daterat 

2020-11-24 som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen.  

Yrkanden 

Jacob Axelsson (L) yrkar bifall till förvaltningen förslag till beslut.  

Proposition 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden 

beslutar enligt det.  

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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Tjänsteutlåtande - Remiss - Motion från (L) om uppförande av 
staty över Anders Yngve Pers 

Förslag till beslut 

Nämnden antar Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningens yttrande daterat 

2020-11-24 som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen.  

 

Ärendebeskrivning 

Liberalerna har lämnat en motion med förslag att hedra Anders Yngve Pers, 

med bakgrund av hans gärningar som publicist i relation till Sveriges 

eftergiftspolitik under andra världskriget. Motionen yrkar att medel avsätts 

för ändamålet. 

 

Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut:  

Nämnden antar Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningens yttrande daterat 

2020-11-24 som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen.  

 

Beslutsmotivering 

Kulturnämnden är den nämnd som ansvar för Konstnärlig gestaltning av 

kommunens byggnader samt offentliga miljöer. Till stöd för arbetet har 

Kulturnämnden antagit en handlingsplan för offentlig konst. 

Handlingsplanen ska skapa förutsättningar för att arbeta systematiskt och 

konsekvent med den offentliga konsten i Västerås stad samt ge underlag för 

beslutshanteringen av nya offentliga konstverk. Initiativ till nya konstverk 

kan komma från kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen, från andra 

förvaltningar eller organ inom kommunen, men också från allmänheten. 

Kulturnämnden ser i grunden positivt på donationer och anslag som 

kompletterar de investeringsmedel som sedan 2019 avsätts för offentlig 

konst. Kulturnämndens hållning är att ett initiativ till konstprojekt, oavsett 

upprinnelse och finansiering, alltid ska hanteras i enlighet med handlingsplan 

för offentlig konst och med beaktande av dess kriterier och utgångspunkter.  
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Yttrande Remiss - Motion från (L) om uppförande av staty över 
Anders Yngve Pers 

Inledningsvis kan konstateras att Kulturnämnden i grunden ser positivt på 

initiativ, donationer och anslag som kompletterar den offentliga konsten och 

de investeringsmedel som sedan 2019 avsätts för offentlig konst. 

 

Detta utifrån att Kulturnämnden är den nämnd som ansvar för konstnärlig 

gestaltning av kommunens byggnader samt offentliga miljöer och har 

uppdraget att realisera stadens ambitioner med den offentliga konsten inom 

de ramar kommunfullmäktige beslutar.    

 

Till stöd för sitt arbete har Kulturnämnden antagit en handlingsplan för 

offentlig konst som beskriver hur Kulturnämnden arbetar för att fullgöra sitt 

uppdrag. I handlingsplanen anger Kulturnämnden att man har som 

utgångspunkt att den offentlig konsten i staden ska:  

- spegla olika konstuttryck  

- vara väl lämpad till en stadsdel, mark, plats eller byggnad  

- ha en variation och mångfald i material, uttryck och utförande 

- spegla utvecklingen i den samtida konsten   

- tillföra upplevelsen av stadsrummet nya värden 

 

Ett viktigt planeringsverktyg för att avgöra vilka platser som ska förses med 

ny offentlig konst är den så kallade prioritetsplanen. Inför ett beslut i 

Kulturnämnden om planen bereds frågan i en arbetsgrupp för offentlig konst. 

I arbetsgruppen ingår representanter för KIFF, TFF och SBF. Västerås 

konstmuseum är sammankallande. Syftet är att ta fram ett underlag för att 

prioritera vilka platser som bör göras aktuella för ny offentlig konst.  

 

När platser aktuella för ny offentlig konst tas fram beaktas följande: 

 Nybyggnadsområden med utgångspunkt i översiktsplaner och 

kommande detaljplaner beaktas. 

 Mångfaldsperspektiv 

Spridning, såväl geografisk som social spridning samt social 

hållbarhet beaktas. 

 Tillgänglighetsperspektiv 

Tillgänglighet såsom placering på allmän plats med stor 

genomströmning beaktas. 

 Mervärdeperspektiv 
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Platser där olika intressen sammanfaller som till exempel 

generationsöverskridande mötesplatser beaktas. 

 

 Fokus skola 

Skolor och miljöer i anslutning till skola beaktas i linje med 

kraftsamlingen Skola först, och mot bakgrund av Västerås 

omfattande investeringar i om- och nybyggnation av skolor de 

närmaste åren. Fokus skola beaktar särskilt ett barnperspektiv. 

 

I prioritetsplanen ska också tas med bedömning av vilka platser som är 

aktuella för de donationer, initiativ och uppdrag nämnden fått, t ex från 

kommunfullmäktige. För varje enskilt konstprojekt i prioritetsplanen antar 

Kulturnämnden ett konstprogram. Konstprogrammet är ett övergripande 

dokument som bland annat beskriver bakgrund och utgångspunkter, 

förutsättningar, plats, inriktning, förvärvstyp, tidplan och budget för 

projektet. När kulturnämnden tagit ett beslut om genomförande formeras en 

projektgrupp.  

 

Projektgruppens uppgifter  

- tar fram kriterier för projektet 

- tar fram förslag på konstnärer  

- tar in synpunkter från andra berörda  

- bedömer skisser och lägger fram förslag till kulturnämnden 

- leder genomförandet av projektet 

 

I projektgruppen engageras externa sakkunniga, exempelvis konstnärer. 

Inför inköp av konstverk kan även representanter för andra verksamheter 

som direkt berörs av konstprojektet bjudas in till projektgruppen. Detta kan 

vara företag, bostadsrättsföreningar eller andra organisationer som kan ha ett 

intresse av att ett konstverk placeras på en plats. Det är möjligt att involvera 

olika intressegrupper såsom boende, elever, byggherrar m fl i processen.  

 

Den vidare arbetsgången för ett för offentligt konstprojekt ser i typfallet 

följande:  

  

1. Projektgruppen tar, utifrån konstprogrammet, fram förslag på 

konstnärer  

2. Kulturnämnden beslutar vilka konstnärer som ska delta  

3. Konstnärerna tar fram skissförslag på hur man avser fullfölja 

uppdraget 

4. Projektgruppen bedömer skisserna och tar fram ett förslag till 

Kulturnämnden  

5. Kulturnämnden beslutar om vilket förslag som ska genomföras 
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