KULTURNÄMNDEN

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
2012-10-25, § 4

Tid

Torsdagen den 25 oktober 2012, kl 15.00 – 15.50

Plats

Bråvallasalen, Stadshuset

Justerat

Måndagen den 5 november 2012.

Madeleine Sjöstedt

Ann Mari Engel

Närvarande

Beslutande ledamöter:
Madeleine Sjöstedt, ordföranden (FP)
Ann Mari Engel, vice ordföranden (V)
Ariane Bucquet Pousette (M)
Birgitta Holm (M)
Maria Braun (M)
Arba Kokalari (M)
Anna-Greta Leijon (S)
Salar Rashid (S)
Monika Lindh (S)
Mats Berglund (MP)
Tjänstgörande ersättare:
Mathias Laitila Kälvemark (FP)

för Rasmus Jonlund (FP)

Ersättare:
Manne Bergström (M)
Johan Nilsson (M)
Ann Burgess (M)
Tony Nilsson (S)
Adnan Bozkurt (S)
Marja Sandin-Wester (MP)
Tjänstemän:
Förvaltningschefen Berit Svedberg och stadsarkivarien Lennart Ploom, Lotta
Backlund, Mårten Castenfors, Åse Geschwind, Patrik Liljegren, Inga Lundén, Lena
Mittal, personalföreträdarna Marie Egnell (TCO) och Gunilla Söderlund (SACO) samt
biträdande borgarrådssekreteraren Anders Gustafsson från roteln.

§4
Remissvar på motion om en mer positiv syn på gatukonst och graffiti
Dnr 1.1/3259/2012
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:
1

Kulturnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det
svar på remissen.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande från den 15 oktober 2012.
Sammanfattning

Mats Berglund argumenterar i motionen för en mer positiv attityd till gatukonst och
graffiti och föreslår kommunfullmäktige att ompröva den så kallade nolltoleransen
mot graffiti, stryka eller omformulera §9 i stadens policy mot klotter och liknande
skadegörelse i Stockholm samt omarbeta eller stryka övriga paragrafer utifrån vad som
anförs i motionen, införa lagliga väggar för graffitikonstnärer och att staden intar en
allmänt positiv attityd till ung konst och unga konstnärer.
Kulturförvaltningen bedömer i sitt svar att det även fortsatt behövs regler för att
motverka klotter och illegal gatukonst men också möjligheter att stödja ett legalt
utövande som ger positiva bidrag till stadens offentliga miljöer och ger utlopp för
unga stockholmares konstnärliga kreativitet. Motionens förslag om förändringar av
policyn mot klotter och liknande skadegörelse har så många politiska bottnar att
förvaltningen avstår från att ta ställning till de konkreta förslagen. Mot bakgrund av
den pågående debatten förutser förvaltningen dock förbättrade möjligheter för de
utövare och arrangörer som verkar för en laglig, kreativ och förskönande gatukonst.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Ariane Bucquet Pousette m.fl. (M)
föreslår (se beslutet).
2) Vice ordföranden Ann Mari Engel (V), Anna Greta Leijon m.fl. (S) och Mats
Berglund (MP) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt följande:
Att kulturnämnden tillstyrker motionen.
Att kulturförvaltningen tar aktiv del i tillkomsten och utformningen av de nya
öppna väggarna för graffitikonstnärer.
Att därutöver anföra:
Graffiti är en konstform och ska betraktas som en konstform. Frågan om graffiti
ska därmed inte beblandas med frågor om skadegörelse. Det torde vara uppenbart
för alla att staden inte kan bibehålla en nolltolerant policy mot en konstform.
Policyn måste således skrivas om eller helt utgå.
En förändrad inställning, där staden intar en positiv attityd till ung konst och unga
konstnärer, innebär en viktig riktningsförändring mot ett tolerant Stockholm som
bejakar och vill stärka den kreativa tillväxten.

Kulturförvaltningen bör genom sin kompetens inom konstområdet och
kulturmiljöområdet, samt vad gäller ung kreativitet, vara en självklar part när
staden inför öppna och lagliga väggar för graffiti och gatukonst.
Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och
finner att nämnden beslutar enligt förslag från Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och
Ariane Bucquet Pousette m.fl. (M).
Reservation

Vice ordföranden Ann Mari Engel (V), Anna Greta Leijon m.fl. (S) och Mats
Berglund (MP) reserverar sig med hänvisning till sitt förslag.

Vid protokollet
Åse Geschwind

Rätt utdraget intygar:
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