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§ 301 Dnr KS 2019/02099-1.5.2 

Beslut - Svar på motion från (M) om att minska klotter genom att 
synliggöra Västerås historia 
Beslut 
Förslag till kommunfullmäktige:  
1. Motionen bifalls. 
2. Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna att förse stadens 
elskåp med förstorade fotografier ur Västerås stads och konstmuseets arkiv 
samt tillfråga andra aktörer om de är intresserade av att medverka i projektet. 
Ärendebeskrivning 
Eleonore Lundkvist (M) har i en motion med rubriken ”Motion från (M) om 
att minska klotter genom att synliggöra Västerås historia” föreslagit:  
1. Att kommunfullmäktige beslutar att undersöka möjligheten att förse 
stadens elskåp med förstorade fotografier ur Västerås stads och konstmuseets 
arkiv. 
2.Att kommunfullmäktige beslutar att tillfråga andra aktörer om de vill 
samverka i ett sådant projekt.  
Kommunfullmäktige har den 2019-11-07 § 308 remitterat motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
Motionen har remitterats till nämnden för idrott, fritid och förebyggande, 
tekniska nämnden och Mälarenergi.  
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande, tekniska nämnden och 
Mälarenergi har inkommit med remissvar med i huvudsak följande 
synpunkter.  
Teknik- och fastighetsförvaltningen förvaltar ett mindre antal elskåp 
placerade på publika platser i city, till exempel skåp för evenemangsel och 
styrskåp för trafiksignaler. Förvaltningen ser att det skulle vara möjligt att 
genomföra ett sådant här projekt även i Västerås. Det finns gott om bilder 
hos stadsarkivet. Merparten av de elskåp som finns i Västerås tillhör 
emellertid Mälarenergi de har också fått motionen på remiss, där de även 
uttrycker att detta är ett bra förslag och kan provas i projektform. Tekniska 
nämnden har många angelägna frågor att prioritera, och mycket begränsade 
resurser. Förvaltningens bedömning är att det inte är möjligt att genomföra 
en sådan här satsning inom ram, utan att ett genomförande förutsätter ökade 
resurser. 
Stadsledningskontorets bedömning är att tekniska nämnden får i uppdrag att 
utreda möjligheterna att förse stadens elskåp med förstorade fotografier ur 
Västerås stads och konstmuseets arkiv samt tillfråga andra aktörer om de är 
intresserade av att medverka i projektet. Utredningen bör även komma fram 
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med ett kostnadsförslag, resurstillsättning och tidsplan för ett eventuellt 
genomförande av projektet. 
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut: 
Förslag till kommunfullmäktige:  
1. Motionen bifalls. 
2. Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna att förse stadens 
elskåp med förstorade fotografier ur Västerås stads och konstmuseets arkiv 
samt tillfråga andra aktörer om de är intresserade av att medverka i projektet. 
Yrkanden 
Elisabeth Unell (M) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag.  
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Kopia till 

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande, Tekniska 
nämnden och Mälarenergi. 

Kommunstyrelsen 

 

Svar på Motion från (M) om att minska klotter genom att 
synliggöra Västerås historia 

Förslag till beslut  

Förslag till kommunfullmäktige:  

1. Motionen bifalls. 

2. Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna att förse 
stadens elskåp med förstorade fotografier ur Västerås stads och 
konstmuseets arkiv samt tillfråga andra aktörer om de är intresserade 
av att medverka i projektet. 

 

Ärendebeskrivning 

Eleonore Lundkvist (M) har i en motion med rubriken ”Motion från (M) om 
att minska klotter genom att synliggöra Västerås historia” föreslagit:  

1. Att kommunfullmäktige beslutar att undersöka möjligheten att förse 
stadens elskåp med förstorade fotografier ur Västerås stads och konstmuseets 
arkiv. 

2.Att kommunfullmäktige beslutar att tillfråga andra aktörer om de vill 
samverka i ett sådant projekt.  

Kommunfullmäktige har den 2019-11-07 § 308 remitterat motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Motionen har remitterats till nämnden för idrott, fritid och förebyggande, 
tekniska nämnden och Mälarenergi.  

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande, tekniska nämnden och 
Mälarenergi har inkommit med remissvar med i huvudsak följande 
synpunkter.  

Teknik- och fastighetsförvaltningen förvaltar ett mindre antal elskåp 
placerade på publika platser i city, till exempel skåp för evenemangsel och 
styrskåp för trafiksignaler. Förvaltningen ser att det skulle vara möjligt att 
genomföra ett sådant här projekt även i Västerås. Det finns gott om bilder 
hos stadsarkivet. Merparten av de elskåp som finns i Västerås tillhör 
emellertid Mälarenergi de har också fått motionen på remiss, där de även 
uttrycker att detta är ett bra förslag och kan provas i projektform. Tekniska 
nämnden har många angelägna frågor att prioritera, och mycket begränsade 
resurser. Förvaltningens bedömning är att det inte är möjligt att genomföra 
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en sådan här satsning inom ram, utan att ett genomförande förutsätter ökade 
resurser. 

Stadsledningskontorets bedömning är att tekniska nämnden får i uppdrag att 
utreda möjligheterna att förse stadens elskåp med förstorade fotografier ur 
Västerås stads och konstmuseets arkiv samt tillfråga andra aktörer om de är 
intresserade av att medverka i projektet. Utredningen bör även komma fram 
med ett kostnadsförslag, resurstillsättning och tidsplan för ett eventuellt 
genomförande av projektet. 

Juridisk bedömning 

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

Ekonomisk bedömning 

Projektet innebär i sig inga utökade ekonomiska ramar, däremot ska 
utredningen belysa framtida kostnader för att kunna genomföra projektet. 

Hållbar utveckling 

Intentionen i motionen syftar till att belysa Västerås historia. Andra städer 
som har genomfört liknande projekt ser att klottret har minskat samt att det 
har utvecklat samverkansformer och vägar med andra aktörer genom 
projektet. Med minskat klotter samt belysa Västerås historia på elstolpar 
skulle det kunna bidra till trygghetsskapande åtgärd och på så sätt bidra till 
bättre upplevelse för invånarna i Västerås.   

 

Helene Öhrling 

Stadsdirektör 

Christin Tjärnheden 

Direktör strategisk 
samhällsutveckling 
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§ 10 Dnr NIF 2019/00489-1.7.1 

Beslut - Motion från (M) om att minska klotter genom att 
synliggöra Västerås historia 

Beslut 

Yttrande ”Remiss- Motion från (M) om att minska klotter genom att 

synliggöra Västerås historia” daterat 2020-01-02 antas och överlämnas till 

Kommunstyrelsen.  

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har 2019-11-27 uppdragit åt nämnden för idrott fritid och 

förebyggande att avge yttrande över motion om att ”minska klotter genom 

att synliggöra Västerås historia” diarienr KS 2019/02099- 1.5.2 

Yttrandet ska vara Kommunstyrelsen tillhanda senast 2020-02-27 

Motionen  

”Runt om i staden finns en mängd elskåp som sällan är en vacker syn för 

ögat. De är ofta nedklottrade och inte särskilt trevliga. Icke desto mindre är 

de nödvändiga inslag i stadsbilden. 

En rad kommuner, bland annat Helsingborg, Vetlanda och Kristianstad, har 

låtit förstora historiska bilder från respektive kommun. De har plockat ut 

fotografier från städernas arkiv och sedan satt upp dem på elskåpen. Det har 

både varit framgångsrikt för att minsks klotter och initiativen har varit 

väldigt uppskattade bland kommuninvånarna i dessa kommuner. Metoden är 

också ett sätt att lyfta fram Västerås historia-hur byggnader och platser såg ut 

förr, men också berätta om människor som levt och verkat i vår stad. 

I Helsingborg har man kraftigt minskat kostnader för klotter genom denna 

åtgärd. Alternativt så kan finansiering ske genom samarbetspartners. I 

Helsingborg har man drivit projektet tillsammans med deras motsvarighet till 

Citysamverkan och energibolag. Även fastighetsägare kan med fördel 

tillfrågas om de vill delta. 

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta: 

1. Att kommunfullmäktige beslutar att undersöka möjligheten att förse 

stadens elskåp med förstorade fotografier ur Västerås stads och konstmuseets 

arkiv. 

2. Att kommunfullmäktige beslutar att tillfråga andra aktörer om de vill 

samverka i ett sådant projekt”  

Yrkanden 

Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Proposition 

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

beslutar enligt det.  
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Kopia till 

Kommunstyrelsen 

 

 



 

 
 

 
 
Kultur-, idrott- och fritidsförvaltningen 
Torbjörn Berggren 
Epost: torbjorn.berggren@vasteras.se 

YTTRANDE 
Sida 

1 (1) 

Datum 

2020-01-02 
Diarienr 

NIF 2019/00489- 1.7.1  
  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Yttrande Remiss - Motion från (M) om att minska klotter genom 
att synliggöra Västerås historia 

Kultur-, idrotts och fritidsförvaltningen har tagit del av motionen och ser 

möjligheter med den. Eftersom elskåpen runt om staden ägs av Mälarenergi 

menar nämnden för idrott-fritid och förebyggande att det är Mälarenergi som 

behöver äga frågan om lämpligheten av åtgärden och att projekt på 

Mälarenergis egendom bör initieras av ägaren.  

 

Fritidsgårdarna och fritidsklubbarna i Västerås arbetar efter handlingsplan 

2020–2026. Handlingsplanen påpekar vikten av att barn och ungdomar får 

vara med och påverka.  

 

Text utdrag från handlingsplanen  

”Verksamheten har en viktig roll i att stärka ungas inflytande och delaktighet 

i samhället. Delaktighet innebär att vara med och göra något. Inflytande 

består i att vara med och bestämma om något. Unga tränas i att bli delaktiga 

och ta ansvar, inom de ramar som verksamheten sätter upp, samtidigt som de 

får en trygg, avkopplande och rolig paus i vardagen. Besökarna stimuleras 

till att vilja ta ansvar och engagera sig – i frågor som berör dem eller i 

skapandet och genomförandet av verksamheten.” 

 

Om motionen antas kan ansvarigt bolag/förvaltning ta hjälp av kultur-, 

idrotts och fritidsförvaltningen för att möjliggöra så att barn/ungdomar kan 

bidra med sina perspektiv på val av fotografier. 

 

 

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

1 (1) 
Tekniska nämnden 2020-05-14 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

     

 

§ 104 Dnr TN 2020/00225-1.7.1 

Beslut - Yttrande över motion från (M) om att minska klotter 
genom att synliggöra Västerås historia 

Beslut 
1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.  

Ärendebeskrivning 
Moderaterna har i en motion kommit med en idé om att låta dekorera elskåp 
med gamla foton från Västerås historia. Detta har varit framgångsrikt i andra 
städer som testat konceptet, både för att minska klotter på elskåpen och för 
att öka stoltheten och kunskapen hos invånarna. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen förvaltar ett mindre antal elskåp 
placerade på publika platser i city, t ex skåp för evenemangsel och styrskåp 
för trafiksignaler. Förvaltningen ser att det skulle vara möjligt att genomföra 
ett sådant här projekt även i Västerås. Det finns gott om bilder hos 
stadsarkivet. Merparten av de elskåp som finns i Västerås tillhör emellertid 
Mälarenergi, de har också fått motionen på remiss. 

Tekniska nämnden har många angelägna frågor att prioritera, och mycket 
begränsade resurser. Förvaltningens bedömning är att det inte är möjligt att 
genomföra en sådan här satsning inom ram, utan att ett genomförande 
förutsätter ökade resurser. I dagsläget är det mer aktuellt med en översyn av 
ambitionssänkningar än ambitionsökningar inom nämndens verksamheter. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 21 april 
2020, lämnat förslag till beslut: 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.  

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 
beslut.  

Kopia till 
Kommunstyrelsen 
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