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§ 42 Dnr KS 2021/01148-1.3.6 

Beslut - Motion från (M) om att inrätta ett byggnadsvårdspris i 
Västerås 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Motionen bifalls. 

Ärendebeskrivning 

En motion har inkommit från Eleonore Lundkvist (M) om att det är viktigt 

att vårda Västerås kulturarv, historiska byggnader och kulturmiljöer. I 

motionen framgår att genom att känna vår historia kan vi peka ut riktningen 

mot framtidens Västerås. Byggnadsvård är därför något som borde uppmärk-

sammas mer i kommunen. Det skulle också innebära ett ökat fokus på håll-

barhet när det gäller byggnation.  

Exempel på god byggnadsvård kan vara en ombyggnad där det kultur-

historiska värdet har tagits tillvara eller en kontinuerligt väl och varsamt 

underhållen byggnad. Det kan också vara en ny, väl anpassad byggnad i 

kulturhistorisk miljö eller ett kunskapshöjande initiativ för att främja 

byggnadsvård. Allmänheten bör ges möjlighet att inkomma med nominer-

ingar. Av motionen framgår också att många andra kommuner idag har ett 

årligt pris för byggnadsvård, men inte Västerås.  

Motionären yrkar att: 

- Kommunfullmäktige inrättar ett årligt byggnadsvårdspris 

- Allmänheten ges möjlighet att varje år inkomma med nomineringar 

- Beslut om pristagare fattas av kommunstyrelsen efter förslag från en 

nomineringskommitté med representanter från både kommun, näringsliv och 

civilsamhälle  

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till byggnadsnämnden och kultur-

nämnden med önskan om svar senast 31 oktober 2021. 

Beslut från byggnadsnämnden togs 2021-09-23 där de delar motionärens syn 

på att kulturmiljön är viktig i Västerås nu och i framtiden. Byggnadsnämnd-

en ställer sig positiva till motionens samtliga att-satser och förtydligar att 

priset bör gälla både byggnader och platser.  

Beslut från kulturnämnden togs 2021-10-27 där de ställer sig positiva till 

motionens samtliga att-satser. Kulturnämnden poängterar också att det är 

minst lika viktigt att inom ramen för priset kunna premiera olika kunskaps-

höjande insatser om Västerås byggda kulturarv. 

Kulturnämnden upplyser om att det är viktigt att kommunens kulturmiljö-

kompetens finns med i nomineringsgruppen.  
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Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Motionen bifalls. 

Yrkanden 

Elisabeth Unell (M), Vicki Skure Eriksson (C) och Amanda Grönlund (KD) 

yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag. 

Kopia till 

Byggnadsnämnden 

Kulturnämnden 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsen 
Camilla Goliath 
Epost: camilla.goliath@vasteras.se 
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Kopia till 

Byggnadsnämnden 
Kulturnämnden 
 

Kommunstyrelsen 

 

Tjänsteutlåtande - Motion från (M) om att inrätta ett 
byggnadsvårdspris i Västerås 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Motionen bifalls. 

 

Ärendebeskrivning 

En motion har inkommit från Eleonore Lundkvist (M) om att det är viktigt 
att vårda Västerås kulturarv, historiska byggnader och kulturmiljöer. I 
motionen framgår att genom att känna vår historia kan vi peka ut riktningen 
mot framtidens Västerås. Byggnadsvård är därför något som borde 
uppmärksammas mer i kommunen. Det skulle också innebära ett ökat fokus 
på hållbarhet när det gäller byggnation.  

Exempel på god byggnadsvård kan vara en ombyggnad där det 
kulturhistoriska värdet har tagits tillvara eller en kontinuerligt väl och 
varsamt underhållen byggnad. Det kan också vara en ny, väl anpassad 
byggnad i kulturhistorisk miljö eller ett kunskapshöjande initiativ för att 
främja byggnadsvård. Allmänheten bör ges möjlighet att inkomma med 
nomineringar. Av motionen framgår också att många andra kommuner idag 
har ett årligt pris för byggnadsvård, men inte Västerås.  

Motionären yrkar att: 
 

o Kommunfullmäktige inrättar ett årligt byggnadsvårdspris 
 

o Allmänheten ges möjlighet att varje år inkomma med nomineringar 
 

o Beslut om pristagare fattas av kommunstyrelsen efter förslag från en 
nomineringskommitté med representanter från både kommun, 
näringsliv och civilsamhälle  

 

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till byggnadsnämnden och 
kulturnämnden med önskan om svar senast 31 oktober 2021. 

Beslut från byggnadsnämnden togs 2021-09-23 där de delar motionärens syn 
på att kulturmiljön är viktig i Västerås nu och i framtiden. 
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Byggnadsnämnden ställer sig positiva till motionens samtliga att-satser och 
förtydligar att priset bör gälla både byggnader och platser.  

Beslut från kulturnämnden togs 2021-10-27 där de ställer sig positiva till 
motionens samtliga att-satser. Kulturnämnden poängterar också att det är 
minst lika viktigt att inom ramen för priset kunna premiera olika 
kunskapshöjande insatser om Västerås byggda kulturarv. 

Kulturnämnden upplyser om att det är viktigt att kommunens 
kulturmiljökompetens finns med i nomineringsgruppen.  

Beslutsmotivering 

Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att bifalla 
motionens samtliga tre att-satser.  

Stadsledningen vill förtydliga att ett byggnadsvårdspris kan omfatta både 
byggnader och platser. 

Juridisk bedömning 

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

Ekonomisk bedömning 

Ett byggnadsvårdspris bedöms inte utgöra någon ny större utgiftspost för 
staden. 

Hållbar utveckling 

Att bevara och att använda kulturmiljön faller väl inom de olika 
hållbarhetsmålen, vilka blir allt viktigare inför framtiden.  

 

 

Helene Öhrling 

Stadsdirektör 

Christin Tjärnheden 

Direktör strategisk 
samhällsutveckling 
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§ 240 Dnr BN 2021/00709-1.7.1 

Remiss - Motion från (M) om att inrätta ett byggnadsvårdspris i 
Västerås 

Beslut 

Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande daterad 2021-09-06 

godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Moderaterna har inkommit med en motion till kommunfullmäktige om att 

inrätta ett byggnadsvårdspris i Västerås. Byggnadsnämnden ges via remissen 

möjlighet att yttra sig över motionen. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 

förslag till beslut: 

Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande daterad 2021-09-06 

godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 



 

 
 

 
 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
Linda Wångdahl 
Epost: linda.wangdahl@vasteras.se 
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 Kommunstyrelsen 

 

Yttrande Remiss - Motion från (M) om att inrätta ett 
byggnadsvårdspris i Västerås 

Byggnadsnämnden har mottagit en remiss om att inrätta ett byggnadsvårdspris i 

Västerås enlig motion från Eleonore Lundkvist (M).  
 

Motionen lyder ”Att vårda Västerås kulturarv, historiska byggnader och 

kulturmiljöer är viktigt. Genom att känna vår historia kan vi peka ut 

riktningen mot framtidens Västerås. Byggnadsvård är därför något som 

borde uppmärksammas mer i kommunen. Det skulle också innebära ett ökat 

fokus på hållbarhet när det gäller byggnation.   

 

Därför bör kommunen instifta ett årligt pris i syfte att uppmärksamma goda 

exempel på byggnadsvård.  Det kan handla om att uppmärksamma en 

ombyggnad, där det kulturhistoriska värdet har tagits tillvara eller en 

kontinuerligt väl och varsamt underhållen byggnad.  Det kan också vara en 

ny, väl anpassad byggnad i kulturhistorisk miljö eller ett kunskapshöjande 

initiativ för att främja byggnadsvård.  Allmänheten bör ges möjlighet att 

inkomma med nomineringar.  Många andra kommuner har idag ett årligt pris 

för byggnadsvård, men inte Västerås. Det är dags att ändra på detta.   

 

Med anledning av ovanstående yrkas   

Att kommunfullmäktige inrättar ett årligt byggnadsvårdspris   

Att allmänheten ges möjlighet att varje år inkomma med nomineringar   

Att beslut om pristagare fattas av kommunstyrelsen efter förslag från en 

nomineringskommitté med representanter från både kommun, näringsliv och 

civilsamhälle.” 
 

Byggnadsnämndens svar på remissen 

Kulturmiljön i Västerås, i detta fall miljöer, byggnader och platser, är viktig 

nu och i framtiden.  Den redan byggda kulturmiljön är en resurs att ta vara 

på. Att bevara och använda kulturmiljön som en resurs faller väl inom de 

olika hållbarhetsmålen som är viktiga för framtiden. Att arbeta för att värna 

och förädla våra Västerås-unika kulturmiljöer och även uppmuntra till en 

berättelse om det är viktigt att uppmärksamma.  
 

Precis som det framgår av remissen så har flera andra kommuner redan 

instiftat byggnadsvårdspris, både små och stora kommuner.  Det är ett bra 

sätt att uppmärksamma kulturmiljön och att visa att den är viktig.  
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Byggnadsnämnden ser därför positivt på motionen eftersom ett 

byggnadsvårdspris kan höja statusen för vårt redan byggda kulturarv och 

samtidigt skapa ett intresse för Västerås mångfald av kulturmiljöer.  
 

Byggnadsnämnden har inget emot att priset delas ut årligen och att 

allmänheten har möjlighet att komma in med nomineringar. 

Byggnadsnämnden har inget emot att kommunstyrelsen är de som formellt 

fattar beslutet om priset. 
 

Det är positivt att nomineringskommittén består av olika grupper, det kan 

skapa en förankring och djupare förståelse för frågorna i samhället. 

Kommunens tjänstepersoner med antikvarisk kompetens bör finnas med i 

gruppen.  

 

Byggnadsnämnden delar uppfattningen om att priset också bör kunna gå 

både till en varsam underhållsåtgärd alternativt ombyggnad eller en varsam 

nybyggnad i kulturmiljö. Byggnadsnämnden ser också positivt på att priset 

bör kunna premiera kunskapshöjande insatser om Västerås byggda kulturarv 

eller byggnadsvård. 
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§ 198 Dnr KUN 2021/00253-1.7.1 

Beslut - Remiss om motion från (M) om att inrätta ett 
byggnadsvårdspris i Västerås 

Beslut 

”Yttrande - Motion från (M) om att inrätta ett byggnadsvårdspris i Västerås” 

daterat 2021-08-30 antas översänds till Kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har skickat ärendet, förslag att instifta ett 

byggnadsvårdspris, på remiss till kulturnämnden.  

Remissen bygger på en motion från Moderaterna om att instifta ett årligt 

byggnadsvårdspris i Västerås. Syftet med motionen är i stora drag att lyfta 

fram byggnadsvård och kulturmiljö som en viktig del i en hållbart framtida 

samhällsbyggnad och ett sätt att sätta fokus ett varsamt omhändertagande av 

Västerås kulturarv.  

Motionären föreslå att priset kan lyfta fram t ex en ombyggnad, där det 

kulturhistoriska värdet har tagits tillvara eller en kontinuerligt väl och 

varsamt underhållen byggnad. Det kan också vara en ny, väl anpassad 

byggnad i kulturhistorisk miljö eller ett kunskapshöjande initiativ för att 

främja byggnadsvård. Allmänheten bör ges möjlighet att inkomma med 

nomineringar.  

Motionären yrkar på följande: Att kommunfullmäktige inrättar ett årligt 

byggnadsvårdspris. Att allmänheten ges möjlighet att varje år inkomma med 

nomineringar.  Att beslut om pristagare fattas av kommunstyrelsen efter 

förslag från en nomineringskommitté med representanter från både kommun, 

näringsliv och civilsamhälle.  

Förvaltningen föreslår nämnden att besluta att: 

”Yttrande - Motion från (M) om att inrätta ett byggnadsvårdspris i Västerås” 

daterat 2021-08-30 antas översänds till Kommunstyrelsen. 

Yrkanden 

Markus Lindgren (MP), Jenny Setterholm (S) yrkar bifall till förvaltningens 

förslag till beslut.  

Proposition 

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

beslutar enligt detta.  

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

 



 

 
 

 
 
Kultur-, idrott- och fritidsförvaltningen 
Karin Ulrika Nordström 
Epost: karin.ulrika.nordstrom@vasteras.se 
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Kopia till 

Kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsen  

 

Tjänsteutlåtande - Remiss - Motion från (M) om att inrätta ett 
byggnadsvårdspris i Västerås 

Förslag till beslut 

”Yttrande - Motion från (M) om att inrätta ett byggnadsvårdspris i Västerås” 

daterat 2021-08-30 antas översänds till Kommunstyrelsen.  

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har skickat ärendet, förslag att instifta ett 

byggnadsvårdspris, på remiss till kulturnämnden.  

Remissen bygger på en motion från moderaterna om att instifta ett årligt 

byggnadsvårdspris i Västerås. Syftet med motionen är i stora drag att lyfta 

fram byggnadsvård och kulturmiljö som en viktig del i ett hållbart framtida 

samhällsbyggnad och ett sätt att sätta fokus ett varsamt omhändertagande av 

Västerås kulturarv.  

Motionären föreslå att priset kan lyfta fram t ex en ombyggnad, där det 

kulturhistoriska värdet har tagits tillvara eller en kontinuerligt väl och 

varsamt underhållen byggnad. Det kan också vara en ny, väl anpassad 

byggnad i kulturhistorisk miljö eller ett kunskapshöjande initiativ för att 

främja byggnadsvård. Allmänheten bör ges möjlighet att inkomma med 

nomineringar.  

Motionären yrkar på följande: Att kommunfullmäktige inrättar ett årligt 

byggnadsvårdspris. Att allmänheten ges möjlighet att varje år inkomma med 

nomineringar.  Att beslut om pristagare fattas av kommunstyrelsen efter 

förslag från en nomineringskommitté med representanter från både kommun, 

näringsliv och civilsamhälle.  

Förvaltningen föreslår nämnden att besluta att: 

”Yttrande - Motion från (M) om att inrätta ett byggnadsvårdspris i Västerås” 

daterat 2021-08-30 antas översänds till Kommunstyrelsen.  

 



 

 
 

 
 
Kultur-, idrott- och fritidsförvaltningen 
Karin Ulrika Nordström 
Epost: karin.ulrika.nordstrom@vasteras.se 
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 Kommunstyrelsen 

 

Yttrande - Motion från (M) om att inrätta ett byggnadsvårdspris i 
Västerås 

En remiss om att inrätta ett byggnadsvårdspris i Västerås har inkommit till 

kulturnämnden.   

 

Förvaltningen ställer sig positiva till motionen. Att värna Västerås kommuns 

kulturmiljö ligger väl inom ramen för kulturnämndens uppdrag.  

Kulturmiljön i Västerås, i detta fall miljöer, byggnader och platser, är viktig 

idag och i framtiden.  Den redan byggda kulturmiljön är en ändlig resurs att 

ta vara på inför framtiden.   

 

Väl vårdade kulturmiljöer eller varsamt omhändertagna byggnader är 

trivsamma att vistas i och kan skapa mervärden för en stad och dess 

invånare. Att utgå från en plats kulturvärden i t ex stadsomvandling ger 

möjlighet till tidsdjup, förståelse och en förankring av det Västerås-unika. 

Det kan skapa medborgarnas intresse.   

 

Att bevara och att använda kulturmiljön faller väl inom de olika 

hållbarhetsmålen som blir allt viktigare inför framtiden. Att arbeta för att 

värna och förädla våra Västerås-unika redan byggda kulturmiljöer och även 

uppmuntra till en berättelse om dem är mycket önskvärt.   

 

Precis som påtalas i remissen så har flera andra kommuner redan instiftat 

byggnadsvårdspris, både små och stora kommuner.  Förvaltningen bedömer 

att om man instiftar ett byggnadsvårdspris i Västerås skulle det kunna vara 

ett bra sätt att uppmärksamma kulturmiljön och att visa att kulturarvet är 

viktig del i kommunens utveckling. Det kan bidra till stolthet, skapa ett 

intresse och ge möjlighet att lyfta fram olika miljöer och byggnader. Det är 

också positivt att få möjlighet att premiera fastighetsägare, förvaltare och 

andra som arbetar med kulturmiljö på olika nivåer och som gör insatser för 

vårt gemensamma lokala kulturarv.   

 

Förvaltningen har inget emot att priset delas ut årligen och ser positivt på att 

allmänheten har möjlighet att komma in med nomineringar. Förvaltningen 

bedömer också att nomineringskommittén kan bestå av flera olika grupper. 

Det kan skapa en förankring och djupare förståelse och intresse för frågorna i 

samhället. Av största vikt är dock att kommunens kulturmiljökompetens 

finns med i nomineringsgruppen. Hur sammansättningen i övrigt ska se ut 

bör studeras vidare.  
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Förvaltningen delar uppfattningen om att priset både skulle kunna gå både 

till en varsam underhållsåtgärd/ombyggnad eller en varsam nybyggnad i en 

befintlig kulturmiljö.  

Men förvaltningen vill också lyfta fram att det är minst lika viktigt att inom 

ramen för priset kunna premiera olika kunskapshöjande insatser om Västerås 

byggda kulturarv.     

 

I ärendet har stadsantikvarien på kultur-idrotts-och fritidsförvaltningen haft 

samråd med stadsbyggnadsantikvarien på stadsbyggnadsförvaltningen. Den 

sammantagna antikvariska bedömningen är att motionen om att inrätta ett 

byggnadsvårdspris bör bifallas.  



   
Motion 

 

Inrätta ett byggnadsvårdspris i Västerås 

 

Att vårda Västerås kulturarv, historiska byggnader och kulturmiljöer är viktigt. 
Genom att känna vår historia kan vi peka ut riktningen mot framtidens Västerås. 
Byggnadsvård är därför något som borde uppmärksammas mer i kommunen. Det 
skulle också innebära ett ökat fokus på hållbarhet när det gäller byggnation.  

Därför bör kommunen instifta ett årligt pris i syfte att uppmärksamma goda 
exempel på byggnadsvård. Det kan handla om att uppmärksamma en 
ombyggnad, där det kulturhistoriska värdet har tagits tillvara eller en kontinuerligt 
väl och varsamt underhållen byggnad. Det kan också vara en ny, väl anpassad 
byggnad i kulturhistorisk miljö eller ett kunskapshöjande initiativ för att främja 
byggnadsvård. Allmänheten bör ges möjlighet att inkomma med nomineringar. 

Många andra kommuner har idag ett årligt pris för byggnadsvård, men inte 
Västerås. Det är dags att ändra på detta. 

 

Med anledning av ovanstående yrkas 

 

Att kommunfullmäktige inrättar ett årligt byggnadsvårdspris 

 

Att allmänheten ges möjlighet att varje år inkomma med nomineringar 

 

Att beslut om pristagare fattas av kommunstyrelsen efter förslag från en 
nomineringskommitté med representanter från både kommun, näringsliv och civilsamhälle  

 

 

Eleonore Lundkvist (M) 
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