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SAM MANTRÄDESP ROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2021-11-10 

Dnr 2021/80 

Svar på motion om att klä Sala stads elskåp med fotografier 

INLEDNING 
Magnus Edman (SD) och Joel Lilj ekvist (SD) inkom den 22 januari 2021 m ed 
rubricerad motion . Motionärerna föreslår att berö rda n ämnder och bolag får i 
uppdrag att inventera s tad ens och bygdens elskåp för att se var det är lämpligt a tt 
klä med fotografi er. Vidare föreslår de att_kommunen utreder kring om lokala 
kreativa förmågor kan involveras i proj ekte t via exempelvis fototävlingar elle r 
intressea nmälninga r samt_finansiering sker genom berörd nä mnds elle r bolags 
driftsbudget. 

Beslutsunderlag 
Bilaga KS 2021.4751, svar på motionen från kommunstyrelse ns ordföra nde, 2021-
10-20 

Bilaga KS 2021.2153, protokollsutdrag från kultur· och fritid s nämnden,§ 58, 2021-
05-20 
Bilaga KS 2021 .1597, yttrande frå n Sala-Heby Energi AB, 2021-04-22 
Bilaga KS 2021.246, motion frå n Sverigedemokraterna, 2021-01-22 

Led ningsutskottets beslut§ 232, 2021-10-28 

Yrkanden 
Erik Hamrin (M) yrkar 

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige bes lutar 
att bifall a motionen, samt 
att Sala Heby Energi AB, Salabos täder AB, näringslivskontoret och kultur- och 
fri tidskontoret samverkar för a tt förverkli ga motionens intentioner. 

Magnus Edman (SD) och Hanna Wes tman (SBÄ) yrkar bifall till ledningsutsko ttet 
förs lag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på s itt eget yrkande mot avslag och finn er yrkandet 
bifall et. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställe r att kommunfullm äktige beslutar 

a tt bifalla motionen, samt 

att Sala Heby Energi AB, Salabostäder AB, nä rings livskontoret och kultur- och 
fri tidskontoret samverkar för a tt förverkliga motionens intention er. 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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DIMIENR: 2021/80 

KOMMUNSTYRELSEN 
Anders Wigelsbo 

Svar på motion om att klä Sala stads elskåp med fotografier 

Magnus Edman (SD) och Joel Liljekvist (SD) inkom den med rubricerad motion. 

Motionärerna föreslår 

att ge berörda nämnder och bolag i uppdrag att inventera stadens och bygdens 
elskåp för att se var det är lämpligt att klä med fotografier, 

att kommunen utreder kring om lokala kreativa förmågor kan involveras i projektet 
via exempelvis fototävlingar eller intresseanmälningar 

att finansiering sker genom berörd nämnds eller bolags driftsbudget 

Motionärerna skriver att flera kommuner runt om i landet har dekorerat sina elskåp 
med fotografier med exempelvis byggnader och historiska bilder från platser i 
respektive kommun, och att det vore ett trevligt inslag i stadsmiljön om samma sak 
kunde göras i Sala kommun. 

Motionärerna menar också att dekorerade elskåp förhoppningsvis kan motverka 
klotter. 

Kabelskåpen i Sala kommun tillhör elnätet, och ägs därför av det kommunala bolaget 
Sala-Heby Energi AB, varför ärendet remitterats dit. 

Sala-Heby Energi AB (SHE AB) skriver i sitt remissvar att det finns cirka 800 
kabelskåp i Sala kommun, varav cirka 200 i stadskärnan. Vidare skriver bolaget att 
ett försök redan genomförts där femteklassarna på Lärkbacksskolan deltog i en 
teckningstävling, och fyra vinnande bidrag valdes ut för att dekorera fyra kabelskåp 
runt Lärkan. 

Bolaget har beräknat att det kostar cirka 1500 kronor att klottersanera ett 
kabelskåp, och cirka 1000 - 1500 kronor per skåp att ta fram en printad vinyl och få 
den uppsatt, beroende på storlek. Erfarenheten från de uppsatta bilderna visar att 
klottret förvisso minskade, men att en av teckningarna tyvärr utsatts för vandalism 
och behövt ersättas flera gånger. 

Slutsatsen som bolaget drar är att klottret förvisso minskar, men det utgör inte 
någon ekonomisk besparing. Dock blir de dekorerade elskåpen ett uppskattat och 
trevligt inslag i närmiljön. 

Bolaget anser att förslaget i motionen är bra, och ser en marknadsföringspotential i 
dekorerade kabelskåp. Man påpekar dock att hänsyn måste ta till bolagets ekonomi 
och i slutändan kundernas taxor när man väljer ut i vilken omfattning och vilket 
syfte kabelskåpen ska dekoreras. 

2021-10-20 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 

www.sala.se 

Anders Wigelsbo 
Kommunstyrelsens ordförande 

anders.wigelsbo@sala.se 
Direkt: 0224-74 7100 
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Kommunstyrelsen 

Motionen har även remitterats till Kultur- och fritidsnämnden. I sitt remissvar pekar 
nämnden på att "elskåpskonst" redan införts på prov av Sala-Heby Energi, och att 
denna kan bidra till en mer välkomnande kommun men också ha en allvarligare 
funktion genom att minska klotter och bidra till ökad känsla av trygghet. 

Kultur- och fritidsnämnden belyser också att viktiga medaktörer i arbetet med att 
dekorera kabelskåp är företagare, Näringslivskontoret, turistinformationen och 
Sala-Heby Energi AB 

Nämnden föreslår att motionen ska bifallas, och att Sala-Heby Energi AB, 
Salabostäder AB, näringslivskontoret samt kultur- och fritidskontoret ska samverka 
för att förverkliga motionens intentioner. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen, samt 

att Sala-Heby Energi AB, Salabostäder AB, näringslivskontoret och kultur- och 
fritidskontoret samverkar för att förverkliga motionens intentioner. 

Anders Wigelsbo (C) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Kommunstyrelsens förval_tQlng 

lnk. 2021 -01- 2 2 
Dlartenr Aklllllaga 

Motion om att klä Sala stads elskåp med fotografier 

Flera kommuner runt om i landet har dekorerat sina elskåp med fotografier med exempelvis 
byggnader och historiska bilder från platser i respektive kommun. Elskåp som visar fotografier på 
platser i kommunen med omnejd hade varit ett trevligt inslag i stadsmiljön och kan premiera vår 
stads vackra arkitektur, natur samt historia. Vidare kan detta förhoppningsvis även motverka klotter 
och olaglig affischering på våra elskåp. 

Kring frågan om vilka fotografier som bör användas till detta ändamål kan det vara en möjlighet att 
utreda om lokala förmågor kan lyftas fram exempelvis via fototävling eller dylikt. 

Med ovanstående yrkar Sverigedemokraterna Sala: 
- att ge berörda nämnder och bolag i uppdrag att inventera stadens och bygdens elskåp för att 

se var det är lämpligt att klä med fotografier 
- att kommunen utreder kring om lokala kreativa förmågor kan involveras i projektet via 

exempelvis fototävlingar eller intresseanmälningar 
- att finansiering sker genom berörd nämnd eller bolags driftsbudget 

För Sverigedemokraterna Sala 

f/rtc111'1' ~ 
Maf~~dman, Gruppledare (SD) 

~~(M/~ 
Joel Liljekvist (SD) 

2~/01-21 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

§ 58 

Sammanträdesdatum 

2021-05-20 

Dnr KS 2021/80 

Remissvar på motion om att klä Sala stads elskåp med fotografier 

INLEDNING 
Sverigedemokraternas, Sala motion önskar man genom ett trevligt inslag i 
stadsmiljön lyfta Sala stads vackra arkitektur, natur samt historia genom att elskåp 
som visar fotografier på platser i kommunen med omnejd. Förhoppningsvis kan 
detta även motverka klotter och olaglig affischering på elskåpen. Man hänvisar 
också till att dylika har skett runt om i landet. 

Elskåp kan upplevas som gråa och tråkiga i en annars trevlig och inspirerande miljö. 
Det har tagits initiativ i många kommuner att förändra den bilden genom sk 
"Elskåpskonst" 

Alternativa utsmyckningar förekommer för att skapa en miljö som kan bidra till en 
positiv upplevelse av staden och dess närmiljö. 

Till exempel 

• Elskåp försedda med målningar av olika lokala konstnärer 

• Gamla fotografier på elskåpen som föreställer platsen där elskåpen står för 
att öka intresset och kunskapen om kommunen. 

• Fototävlingen där både en jury och röstning från allmänheten väljer ut 
motiv. 

Detta har skett i samarbete med olika energibolag som ansvarar för elskåpen. SHE 
AB har på prov genomfört projekt riktade mot skolorna som utmynnade i fyra 
teckningar som förgyller fyra kabelskåp runt Lärkan. Förutom att bidra till en ännu 
mer välkomnande kommun så kan "Elskåpskonst" också ha en mer allvarligare 
funktion. 

Förhoppning är att elskåpen inte utsätts för klotter på samma sätt som grå oklädda 
elskåp. På så sätt kan vi också jobba med att öka tryggheten i kommunen, för vi vet 
sedan tidigare att klotter minskar känslan av trygghet i ett område, så därför 
behöver vi jobba för att få bort det. Viktiga medaktörer är företagare via 
Näringslivskontoret och Sala Turistinformation och givetvis SHE AB. 

Beslutsunderlag 
Bilaga KS 2021.246 Motion om att klä Sala stads elskåp med fotografier 
Bilaga KS 2021.1597 Yttrande över motion om att klä Sala stads elskåp med 
fotografier 
Kultur- och fri tidschef Roger Nilsson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Anders Westin (C) yrkar 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar, 
att föreslå kommunstyrelsen att föresl å kommunfullmäktige att bifalla motionen, 

samt 

Utdragsbestyrkande 
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SAM MANTRÄDESP ROTOKOLL 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2021-05-20 

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att Sala-Heby 
Energi AB, Salabostäder AB, näringslivskontoret samt kultur- och fritids kontoret 
samverkar för att förverkliga motionens intentioner. 

Beslutsgång 
Ordföranden redogör för förslaget och frågar om någon är däremot eller om 
nämnden kan besluta i enlighet med ordförandes förslag. 

BESLUT 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar, 

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen, 
samt 

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att Sala-Heby 
Energi AB, Salabostäder AB, näringslivskontoret samt kultur- och fri tidskontoret 
samverkar för att förverkliga motionens intentioner. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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From: 

Sent: 

To: 

Cc: 
Subject: 

fotografier 

Maria Karwonen 
Wed, 21 Apr 2021 08:05:17 +0200 
Kommun Info 
Per-Erik Johansson; Håkan Carefall 
Svar: Internremiss; [2021/80] Motion om att klä Sala stads elskåp med 

Svar på internremiss 2021/80 
Vi har cirka 800 kabelskåp i Sala Kommun varav ca 200 stycken i stadskärnan. 
Det kostar ca 1500 kr/st att sanera ett skåp. 
Kostnaden att ta fram en printad vinyl och få den uppsatt är ca 1000-1500 kr/st beroende på storlek. 
Färgen på vinylplasten håller ca 3-5 år om den inte utsätts för extremt mycket sol. 

KS 2021/80 
2021.1597 

2021-04-21 

Förra våren gjorde vi en förfrågan till 5:e klassare i tre skolor om de ville vara med i en teckningstävling. 
Det var ett prov vi gjorde och Lärkans skola ville vara med. 
Det mynnade ut i fyra teckningar som förgyller fyra kabelskåp runt Lärkan. Tyvärr så har en av dessa 
teckningar utsatts för vandalism ett par gånger och vi har fått beställt nya vinyler och uppsättningar. 
I höstas bjöd vi in samtliga 5:e klassare i Sala och Heby kommuner att vara med och måla något på temat 
miljö och energi. Det var fem klasser som nappade och av dem har vi tagit ut 6 teckningar som kommer 
att pryda kabelskåp på olika platser i våra kommuner till våren (de går inte att klistra upp när det är kallt 
ute). 
De vinnande bidragen har utnämnts genom vernissage för medarbetare och styrelser. 

Förslaget är bra. Vi hade tanken att det skulle minska klottret. Det gjorde det, men tyvärr vill en del 
förstöra. Av den ringa erfarenhet vi skaffat ser vi ingen kostnadsbesparing, men väl ett trevligt 
uppskattat inslag i närmiljön. Vi använder delar av vår marknadsföringsbudget och vi kan i framtiden 
komma att öka marknadsföringen via kabelskåpen om vi ser att det är ett effektivt sätt att nå våra 
kunder. Vår verksamhet finansieras av våra kunder, vilka inte bara kommer från Sala kommun. Om 
kommunen vill använda våra skåp i föreslaget syfte är vi positiva och kan hjälpa till, men det innebär 
även att medel behöver skjutas till. 

Med vänlig hälsning 
Maria Karwonen 

Kommunikatör 
Sala-Heby Energi AB 

Tel: 0224-57649 
maria.karwonen@sheab.se 
Hemsida: sheab.se 
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