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Till
stadsdelsnämnden

Ungdomar, konst och det offentliga rummet - rapport från
kulturförvaltningen.
Remiss från kommunstyrelsen.

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Göran Månsson
Stadsdelsdirektör

Birgitta Dahlin
Verksamhetschef

Sammanfattning
Kulturförvaltningen fick i april 2004 i uppdrag av kulturnämnden att
utforma ett projekt med målsättningen att kunna erbjuda ungdomar
alternativ till det illegala målandet och klottret. Mål och syfte med nu
framtaget förslag till projekt är dels att erbjuda ungdomar lagliga
sammanhang att utöva och utveckla sitt konstintresse, dels att skapa en
bred bas för dialog och förtroende mellan staden och ungdomar inom
graffitikulturen. Stadsdelförvaltningen ser positivt på delar av projektet i
den mening att ungdomar ska få möjlighet att utveckla sin konst, men att
det måste ske på ett sätt som inte ger stimulans till ökat allmänt klotter.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom enheten för Barn och Ungdom i samråd med
enheten för Gemensam Service.
Bakgrund
Kulturförvaltningen fick i april 2004 i uppdrag av kulturnämnden att
utforma ett projekt med målsättningen att kunna erbjuda ungdomar
alternativ till det illegala målandet och klottret.
Som grund för projektet gällde följande
• Fokus skulle ligga på en verksamhet med professionell och kunnig
ledning som erbjuder ungdomar möjlighet att utveckla det egna
konstskapandet och synas i det offentliga rummet oavsett
konstform.
• Projektet skulle omfatta möjlighet för ungdomar att vara delaktiga
i utformningen och ta ansvar för verksamheten.
• Lokalbeståndet skulle ses över för att finna en lämplig lokal där
utövare ges möjligheten att skapa och uttrycka sig.
• Skapa infrastruktur för att möjliggöra för denna konst att synas i
och få tillgång till det offentliga rummet.
Kulturförvaltningen har i sitt förslag till projekt utgått från ett konst- och
kulturpedagogiskt perspektiv och inte fördjupat sig i aspekter rörande
graffiti ur ett illegalt perspektiv. I uppdraget ingick även att ta fram
kostnadsberäkningar
Projektförslag
Kulturförvaltningen bygger sitt förslag i huvudsak på dels den egna
förvaltningens kunskap och erfarenhet dels på erfarenheter av liknande
projekt i Malmö, Norrköping och Umeå. Även klotterkommissionens
slutsatser med sin rapport 2002-11-01 har vägts in i sammanhanget.
•

Projektet föreslås bygga på en differentierad verksamhet med olika
aktiviteter på olika platser. Projektet kan då erbjuda en större
mångfald av aktiviteter och förhoppningsvis tilltala ungdomars
olika intressen inom den graffitirelaterade kulturen.
• Plattformen föreslås vara en konst- och kulturpedagogisk
verksamhet i samarbete med Kulturskolan. En öppnare attityd till
graffitirelaterade projekt uppnås inom stödformer som En Snabb
Slant och Cred samt verksamheter som Ung 08 och LAVA.
• Försöksverksamhet planeras i områden som Farsta, Bredäng och
Bromma.
• Projektet föreslås löpa som ett försök över två år, 2005 0ch 2006,
med löpande utvärdering. En delrapport ska vara klar i augusti
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2006. En sammanfattande rapport presenteras efter utvärdering
vid avslutat projekt.
Förvaltningen tillsätter en projektgrupp med ansvar för
uppföljning och utvärdering med representanter från medverkande
verksamheter och ungdomar inom graffitikulturen. En
projektansvarig utses som kontaktperson mot övriga fackområden
inom staden.

Mål för projektet är
att erbjuda ungdomar lagliga sammanhang att utöva och utveckla sitt
konstintresse
Syftet med projektet är
att skapa en bred bas för dialog och förtroende mellan staden och
ungdomar inom graffitikulturen
Kostnadskalkyl
Framtagen kostnadsberäkning är relaterade till investeringar och drift
baserade på två år. För den konstpedagogiska verksamheten måste viss
ombyggnad och anpassning ske av tänkta lokaler och gårdar. Kostnader
för personal utöver ordinarie personal inom Kulturskolan, material,
arrangemang, dokumentation samt mark- och lokalhyra tillkommer. Även
kostnader för en uppbyggnad av en webbsajt anpassad för ett virtuellt
galleri är inräknad. Kostnaden föreslås fördelad på två år, första året
uppgår den till 1 950 000 kr och det andra året till 1 015 000 kr.
Sammantaget blir den beräknade kostnaden för projektet 2 965 000 kr.
Kulturförvaltningen anser sig inte ha möjlighet att inom egen ordinarie
budget kunna genomföra projektet. Kan erforderliga medel ställas till
förfogande är kulturförvaltningen beredd att genomföra hela eller delar av
projektet.
Stadsdelsförvaltningens synpunkter
Utifrån egen erfarenhet och efter kontakter med närpolis och förfrågan till
berörda personer i Norrköping ställer sig förvaltningen tveksam till
föreslagen legalisering av graffiti i det offentliga rummet. Det finns en
betydande risk att en sådan utsmyckning, om än så genomarbetad och
styrd av en kunnig och erfaren ledning, genererar en smittoeffekt med ett
ökat klottrande som också ”kräver sin legalitet”. Det stora flertalet
ungdomar som står för klottrandet inom staden kommer sannolikt inte
tillhöra den grupp som blir delaktiga i projektet.
Vid kontakt med stadsdelsområdets närpolis framkommer att de hyser en
stor tveksamhet inför föreslaget projekt. De befarar att även välgjorda
graffitimålningar kommer att ”stimulera” till ett ökat klotter generellt sett.
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Vid besök hos försäljare av sprayburkar m.m på Kungsholmen har polisen
påtalat risken att sålda färger hamnar i fel händer. Butiksinnehavarna
menar dock att de endast säljer till ”legala köpare”.
Erfarenheter från Norrköping, där delar av hamnområdet tillhandahålls för
ett liknande projekt, har visat att det allmänna klottret inte minskat i den
grad man hoppats på, snarare tvärtom. I stället funderar man kring en
ökad satsning på ungdomsgårdar o dyl. Då med en verksamhet som är
utformad på ett sätt som förhoppningsvis kan kanalisera ungdomars
konstintresse.
Inom vårt eget stadsdelsområde sker en fortlöpande sanering av klotter till
stora kostnader. För 2005 beräknas kostnaden uppgå till storleksordningen
120 000 kr, vilket motsvarar tidigare år med undantag för 2004, då en
särskild satsning genomfördes till en kostnad av 280 000 kr.
Positivt är dock att projektet söker finna former för att kanalisera
intresserade ungdomars önskan att utveckla graffiti som konstart. En sådan
satsning bör i första hand ske i för ändamålet anpassade lokaler och under
kunnig ledning.
Om projektet kommer att genomföras i de tänkta försöksområdena är det
av stor vikt att en noggrann utvärdering sker. En kartläggning av befintligt
klotter bör t.ex. dokumenteras och jämföras med effekterna av försökets
utfall.
Sammantaget ställer sig förvaltningen bakom delar av projektet i den
mening att ungdomar ska få möjlighet att utveckla sin konst, men tar
avstånd från ett sätt som kan ge stimulans till ett ökat klottrande i form av
sk tags o dyl.
Förvaltningens förslag
Förvaltningen föreslår att nämnden lämnar detta tjänsteutlåtande som svar
på remissen.
Bilagor
Stockholm kulturförvaltningens tjänsteutlåtande, 2004-10-08.
Utdrag ur kulturnämndens protokoll nr 9/2004
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