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Svar på remiss om motion om att utreda
möjligheterna för att arrangera konstutställning
på elskåp
Svar på remiss 2020/599 från kommunstyrelsen Stockholms
stad

Förslag till beslut
1. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att överlämna
förvaltningens utlåtande till stadsledningskontoret som svar
på remissen.
2. Ärendet justeras omedelbart.
Sammanfattning
Stadsdelsförvaltningen har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att
svara på en remiss angående ett förslag om att arrangera en
konstutställning på elskåp i Stockholms stad.
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Bakgrund
I Stockholm stad finns det ca 18 000 teknikskåp (i folkmun så
kallade elskåp). Bolaget Fortum i Stockholms stad anordnade år
2010 tävlingen ”Konst på elskåp”. Alla som ville fick delta, och
laddade upp sina bidrag på fortum.se. Omröstningen skedde sedan
på facebook.
Kampanjen spred sig i bloggar, på twitter, i tidningsartiklar, TV och
radio. 1 210 bidrag kom in och 179 000 personer röstade fram 30
vinnande bilder som sattes upp på elskåp runt om i Stockholm.
Vernissagen hölls på Stockholms Centralstation, och därefter kunde
stockholmarna gå på världens första ”elskåpsvandring”. ”Konst på
elskåp” vann år 2011 Guldägget inom kategorin media.
Satsningen engagerade och involverade många stockholmare som
upplevde den som positiv. Arrangemanget skulle därför kunna vara
en del av Stockholms stads trygghetssatsning, samtidigt som det
bidrar till stadsmiljön. Forskning visar att om stadsmiljön är
inbjudande och trivsam så ökar tryggheten och skadegörelse
minskar.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för förskola.
Ärendet
Förslaget innebär att undersöka möjligheterna att i samarbete med
Stockholm Energi arrangera en konstutställning på elskåp i staden.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget, och föreslår att en
analys görs av behov, kostnader och förutsättningar för att arrangera
en konstutställning på stadens elskåp.
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Bilagor
1. Följebrev motion om konstutställning på Elskåp
2. Motion om konstutställning på Elskåp
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