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Sammanfattning
Projektet sträcker sig över två år, 2012-2013 och berör alla mellan 13 – 19 år i
hela kommunen. Satsningen är generell men når särskilt till de unga som
vill/uppmuntras att utveckla sin kreativitet, delaktighet och skapandelust där
ofta vuxnas värderingar och utformning präglar dagens offentliga miljö.
Geografiska områden utgår till största del utifrån prioriteringar i
välfärdsbokslutet.

Bakgrund
Delaktighet och inflytande i det offentliga rummet är en folkhälsosatsning
som drivs av Luleå kommun, fritidsförvaltningen i samarbete med Luleå
lokaltrafik och Tekniska förvaltningen. Ytterligare aktörer i projektet är AMF,
sommarjobbare BUF, Skolor i prioriterade områden, estetisk inriktning mm
och Sunderby folkhögskola.
För att få ett öppet och inkluderande samhälle bör vi i större grad ta tillvara
på barn och ungas förmågor och uttryckssätt. En vanlig flyttorsak i
Norrbotten är avsaknad av personlig utveckling/vilja att ha utmaningar.
Återvandringsbenägenheten bland unga påverkas av bl a känsla av
utanförskap och hemkänsla1.
Projektet är kopplat till Vision 2050:
”Vi tror på framtiden och lever ett utvecklande liv i en ständigt växande
region full av omtalad drivkraft och naturliga nytänkare. Vår region
präglas av mångfald och valmöjligheter där de ungas influenser är en
källa till förändring.”
”Vi har ett samhällsklimat som både unga och äldre trivs i.”
”Där finns inspirerande och trygga uppväxtmiljöer som formar bilden av
Luleå för framtidens invånare.”
I ungdomspropositionerna från 1999 (1998/99:115), 2004 (pro 2004/05:2) och
1 Utflyttning och återvandring bland Norrbottningar, Annika Johansson och Emelie Sandberg, C/D-uppsats vid LTU 2004
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2009 (rskr 2009/10:53) betonas vikten av verklig tillgång till inflytande. Det är
till stor del kommunens ansvar att utforma fritidsverksamhet för unga och
därmed också deras möjligheter till inflytande.
Liknande projekt i landet.
I Norrköping har vi främst riktat våra insatser mot dem som sätter sina tags
på privata och offentliga ytor och de som önskar försköna omgivningen med
graffitimålningar.
I verksamheten ingår flera delar:
Möjlighet att delta i organiserad aktivitet med graffitimålning
En träffpunkt speciellt inriktad på hip-hop-kulturen
Olika arrangemang som bejakar hip-hopen
Den legala väggen vid hamnens kollager
Möjlighet att måla vissa tunnlar och väggar (tekniska kontoret ska
ha godkänt motiven och färgerna)
Information om Norrköpings inställning till graffitikonsten
Upprätthålla kontaktnätet med graffitiföreningar i kommunen
Utforma bebyggelse och stadsplanering så att den inte inbjuder till
klotter 2
I Norrköpings kommun har man sett förändringar genom att främja graffiti.
Det har visats i minskat klotter och även i mindre saneringskostnader för
kommunen och privata aktörer.3
Mora kommun startade under 2002 ett arbete med en Graffitivägg för att
öppna upp det offentliga rummet och möta de ungas önskemål om vad de
ville att kommunen skulle satsa på. Året efter satsningen minskade den
anmälda skadegörelsen i kommunen ( se exakta siffror under referenser på
sista sidan i dokumentet).
Mölndal kommun har arbetat med ett projekt för unga tjejer men utländsk
bakgrund, ”Strenghts of the future”. Projektet har drivits i kommunen sedan
2008. Syftet med projektet var att tillvara ta dessa unga tjejers resurser och
relatera deras erfarenhetsbaserade kunskaper till aktörer alltifrån
pensionärer till offentliga myndigheter, men framför allt visa att de kan vara
en nytta för samhället. Projektledaren Delaram Esmaeili berättar även att de
tjejer som varit med under en längre tid i projektet så är det idag 11 av 12
som studerar vid universitet och läser ämnen med anknytning till stort
2
3

Uppgifterna hämtade från sidan: http://www.norrkoping.se/bo-miljo/sakerhet/brott/klotter/ 2012-08-31
Läs mer om detta projekt i bilaga 2
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samhällsengagemang såsom hälsovetare, psykolog, fritidsledare och
internationella konflikter. En av dem är idag krönikör på en lokal tidning där
hon skriver om aktuella samhällsfrågor.
Prioriterar barn och ungas hälsa
Projektet utgör en generell insats för unga mellan 13 – 19 år i hela
kommunen. Men speciella åtgärder kommer att göras för unga i eller med
risk att hamna i utanförskap. För individen och för samhället medför ett
utanförskap stora påfrestningar och kostnader. Enligt socioekonomisk
uträkning kostar ett utanförskap samhället 17 miljoner kronor.
Projektet har koppling till följande folkhälsomål:
Delaktighet och inflytande i samhället
Barns och ungas uppväxtvillkor
Miljöer och produkter (En attraktiv och säker fysisk omgivning)
Fysisk aktivitet (inbjudande miljöer för spontana och organiserade
besök)
Bygger på utvärderad metod eller beprövad praxis
Luleå kommun har genom sina fritidsgårdar, PeKA (pengar till kreativa
arrangemang) och Ung Arrangör stöttat och uppmuntrat till ungas
delaktighet och kreativitet. Under 2010 och 2011 har det genomförts
mätningar av idéer som unga genomfört. Utfallet visar att när unga vågar
prova sina idéer (allt från baka chokladbollar till turneringar och större
arrangemang) så provar de gärna igen, samtidigt som de rekommenderar
andra unga att också ta chansen.
Delaktighet och inflytande handlar ofta i uppföljning om demokrati och
valdeltagande. Mätningar av unga ej myndigas möjlighet till inflytande är
under utveckling.
Barns delaktighet i det fysiska rummet har varit ett samarbetsprojekt mellan
Svenska OMEP4 och Allmänna arvsfonden. I slutrapporten framgår bl a att
vuxna ska fokusera på samtalet och lyssnandet i mötet med barn. Vuxna
måste också vara mer tillåtande för att ge barn möjlighet att utforska miljön,
sig själva och sina egna förmågor i förhållande till material och miljö.

4 OMEP är en världsorganisation verksam i 65 länder till stöd för förskolebarns rätt till lek, utbildning och bästa möjliga uppväxtvillkor. OMEP, en förkortning av det franska Organisation Mondiale

pour l´Éducation Préscolaire, bildades 1948 i Europa.
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Projektet kommer därför att arbeta med en metod för lyssnande dialog som
bl a använts i Västerås, Kristianstad, Södertälje och inom
multimiljonprojektet SuMo där industri och forskning samarbetar, bl a ingår
Chalmers, AstraZeneca, Lantmännen, Mölnlycke Health Care och Tetrapak
som partners.

Syfte
Luleå kommun har avsatt medel för särskilda folkhälsosatsningar. Syftet är
att prioritera barn och ungas hälsa och att satsningarna kan inrikta sig både
på livsvillkor och på levnadsvanor. Satsningarna ska bl a genomföras med ett
nämndövergripande perspektiv och utgå från hälsofrämjande- och
förebyggande arbete samt tidiga insatser för grupper av kommuninvånare.
Fritidsförvaltningen har i samverkan med Luleå lokaltrafik och tekniska
förvaltningen tagit fram ett förslag på projekt som ligger i linje med de
kriterier som fastslagits.
Projektet syftar till att stärka barn och ungas möjlighet till social och kulturell
delaktighet i det offentliga rummet. Idag sker utformning och utsmyckning
till största delen av vuxna. Vi vill att barn och unga ska trivas och stanna
kvar i Luleå. Staden ska attrahera till besök och inflyttning. Genom att aktivt
involvera unga i utformning och utsmyckning av det offentliga rummet
skapar vi känsla av personlig utveckling, tillhörighet, stolthet och
nytänkande. En attraktiv miljö bidrar även till minskad skadegörelse och
klotter.
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Förväntat resultat
Genom projektet vill vi skapa en tryggare miljö för ungdomar i Luleå.
Projektet ska även stärka ungdomarnas inflytande i vad som händer i deras
närmiljö, genom det bygga upp ungas känsla av samhörighet och stolthet för
sitt närområde och Luleå som stad.
Projektet förväntas även minska den skadegörelse och klotter som finns i
kommunen, detta genom att göra ungdomarna mer involverade i vad som
finns i det offentliga rummet.
Utformning och utsmyckning av de prioriterade offentliga
miljöerna/områdena ska:
Locka till vistelse och möten, särskilt attrahera barn och unga
Präglas av ungas influenser och kreativt skapande
Visa på att ungas idéer kan bli verklighet
Förmedla positiva budskap inom bl a kreativt skapande, integration,
jämställdhet och främjande av hälsosamt livsval.
Syftar till långsiktigt hållbara och mätbara resultat
De prioriterade områdena kommer att följas upp utifrån:
• Ungas upplevelse av delaktighet och inflytande
• Ungas upplevelse av möjlighet till kreativa processer
• Ungas känsla för trygghet och attraktivitet
• Minskat klotter och skadegörelse
Innehåller bedömning av socioekonomiska vinster
Om unga är delaktiga och har verkligt tillgång till inflytande i det offentliga
rummet förväntas följande inträffa:
• Ökad känsla av personlig utveckling, tillhörighet och framtidstro
• Minskat utanförskap
• Minskad utflyttning av unga
• Ökad inflyttning och återvändande
• Fler besökare
• Högre attraktionskraft i staden
• Minskade kostnader för klotter och skadegörelse
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Projektet kommer att delta i utbildning under hösten 2012 för att bättre
kunna göra socioekonomiska beräkningar.

Krav och avgränsningar
Målgruppen är 13 – 19 år i hela kommunen. Projektet startar upp på
Örnäsområdet i samverkan med Örnäsetsfritidsgård. Detta för att projektet
ska kunna arbeta koncentrerat på ett område till en början och bygga en
grund för hur arbetet ska fortgå. Tanken är att projektet sedan ska växa ut
från Örnäset till andra delar av kommunen. Örnäset är även valt som
uppstartsområde utifrån välfärdsbokslutet.
Utformad så att satsningen når dem med störst behov
Satsningen är generell, men når särskilt till de unga som vill/uppmuntras att
utveckla sin kreativitet, delaktighet och skapandelust där ofta vuxnas
värderingar och utformning präglar dagens offentliga miljö.
Samverkan med ideella organisationer
Under projektet första fas kommer samarbetet med studieförbund,
föreningsliv mfl att utvecklas.
Samverkan med ytterligare aktörer
AMF, sommarjobbare
BUF, Skolor i prioriterade områden, estetisk inriktning mm
Sunderby folkhögskola
Riktar sig till barn och ungas livsvillkor
Oavsett bakgrund och förutsättningar har alla unga möjlighet att delta.
Riktar sig till barn och ungas levnadsvanor
Projektet ska särskilt betona utformning och utsmyckning utifrån positiva
budskap inom bl a kreativt skapande, integration och främjande av ett
hälsosamt livsval.

Projektorganisation
Projektägare: Fritidsförvaltningen
Uppdragsgivare: Fritidsförvaltningen, tekniska
förvaltningen och LLT.
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Projektet sträcker sig över två år, 2012-2013.
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Utförandedel – Projektplan:
Metoder och arbetssätt
Projektet startas upp med ett samarbete med AMF, Arbetsmarknads
förvaltningen, där vi tar in ett antal feriearbetande gymnasieungdomar i
projektet under två perioder sommaren 2012. Första gruppens uppgifter blir
att i samråd med projektledaren och ansvarig för Aronsbadet ta fram förslag
och utföra utsmyckningar av miljön på Aronsbadet. Beroende på utfall av
arbete och idéer kan projektet även växa ut till närmiljön runt Aronsbadet.
Det vill säga parkområdet runt om Aronsbadet. Då arbetsgruppen tar fram
nya förslag i samråd med projektledare och parkförvaltningen.
Den andra gruppen kommer att arbeta i ett samarbete med LLT. Där de ska
ta fram och utföra utsmyckningar på en eller flera av LLTs gymnasiebussar.
Projektet fortsätter med utgång från Örnäsets fritidsgård. Då vi med
fritidsgårdens ungdomar arbetar fram förslag till bestämda platser på
Örnäset tillsammans med park- och tekniskaförvaltningen. Utifrån förslagen
väljs projekt ut tillsammans med alla aktörer som sedan utförs av
ungdomarna.
Ungdomarna kommer att arbeta med platser som tillsammans med berörda
aktörer tagits fram. Ungdomarna får sedan lägga fram väl planerade förslag
till de berörda om hur de tycker att man kan utsmycka den bestämda
platsen. Förslaget ska innehålla en bild där man kan se hur det färdiga verket
ser ut på den tänkta platsen, vilket material det ska vara av och hur det ska
utföras. Det ska även finnas med tankar om hur det ska underhållas under
åren ifall det är en utsmyckning som ska vara kvar mer än under en viss tid.
När projektet växer kommer vi även att arbeta för ett samarbete med
boenden för ensam kommande flyktingbarn. När projektet verkar i ett
område där ett boende finns, till exempel Björksgatan, ska projektet kontakta
boendet.

Aktivitetsplan
Feriearbetande ungdomar på Aronsbadet och LLT.
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Utvärdering på hur D.I.O.R har samarbetat med Sommarstek och hur
vi kan jobba nästa år för att göra det bättre.
Utvärdering av feriearbetandeunga av de tre veckor de har arbetat,
hur har det fungerat? Vad ska vi tänka på till nästa år?
Grupp 2, LLT. Kontakta media.
Projektet fortsätter i samverkan med Örnäsets fritidsgård.
Kontakta Tekniska och Park för platser.
Träffa Kult för att diskutera sammarbete.
Kontakta Markus om samarbete med rostlådan, Kulturnatten.
Gymnasieskolorna samarbete
Örnässkolan för samarbete med fritidsgården.
Helgaktivitet med unga för att utsmycka toaletter i skärgårdsstugor.
Planera aktiviteter för lov, först och främst höstlovet.
Få fram statistik och projektresultat från liknande projekt i andra
kommuner för tipps och resultat.
Presentera projektet för beredningsgruppen för motverka klotter.
Ta fram en avslutningsenkät.
Utsmycka Fritidsgårdarnas entréer.
Utsmycka rullväggen på Gammelstans badhus.
Presentation om utvecklingen i projektet för Fritidsnämnden.
Presentation/uppföljning av projektet för Medel för Folkhälsoprojekt.
Kontakta Luleå Energi om elskåpen.
Hitta ett samarbete med Tekniska berörande deras pumpstationer.
Har praktikanter från Media programmet, får starta ett eget mini
projekt.
Knyta kontakt med Park om samarbete under ljusfestivalen och en
snöskulptur workshop/festival för unga.
Börjat samarbete med Drakens fritids + liknande verksamheter.
Träffa ABF.
Träffa Röda korsets ungdomsförbund
Träffar ”tjejgruppen” för att informera och starta upp samarbete med
dem.
Presenterar projektet på Välkomsten på gymnasiebyn.
Gå utbildning i utvärdering på LTU.
Delta i ett ungdoms radio program.
I vår börja måla busskur på ederforsgatan.
Måla tunnel och busskur på Hertsön
Februari kontakta Feriejobb för text till utskick till unga.
Planera feriejobb
Tre perioder med Feriearbetande ungdomar
Presentation för folkhälsorådets beredningsgrupp

11 (34)

LULEÅ KOMMUN
Fritidsförvaltningen
Ung i Luleå

Version
2013-08-16

1.0-1

Projektet fortsätter på Hertsön och Tuna
Nya kontakter med Estetiskaprogrammen
Luleå i ljus
Utveckla vår hemsida med info om vad vi gör och gjort
Presentation för fritidsnämnden
Snöskulptursfestival 2014
Feriearbetande ungdomar sommaren 2014

Tidsplan
Projektet sträcker sig över två år, 2012-2013.
Tillsatt projektledare, 2012-04-25
Enkätundersökning, gjord på Örnässetsfritidsgård, Bergnäsetsfritidsgård och
på festivalen On Board Enkätundersökningen kommer att fortgå under
projektets gång.
Detaljanalys av prioriterade områden
Ta fram stödmaterial, struktur idébank, kontinuerliga uppföljningar mm
Snabba ryck = Från ax till limpa på tre veckor
Skapa idébank
Kick off Sommarstek5 2012
juni 2012
Feriearbete inriktat på projektet
juni – aug 2012
2012-06-11 till och med 2012-06-29 Första feriegruppen startar upp projektet
på Aronsbadet.
2012-06-18 möte med tekniska förvaltningen om hur vi kan samarbeta.
2012-07-23 till och med 2012-08-10 Andra feriegruppen arbetar i samarbete
med LLT. Ta kontakt med media igen.
I Augusti tar jag kontakt med tekniska- och park- förvaltningen för att
bestämma mer exakt vart de unga kan ge förslag på utsmyckningar. Lägga
upp en aktivitetsplan för vad vi kan arbeta med under skolloven. Små
utsmyckningsprojekt för ungdomarna som vi kan köra på
2012-08-10 och framåt Projektet samverkar och utgår från Örnäsets
fritidsgård. Då vi med fritidsgårdens ungdomar arbetar fram förslag till
bestämda platser på Örnäset tillsammans med park- och
tekniskaförvaltningen. Utifrån förslagen väljs projekt ut tillsammans med
alla aktörer som sedan utförs av ungdomarna.
Knyta kontakt med gymnasieskolor för samarbete, när skolorna drar igång.
5

Sommarstek är att likna med en fritidsgård utomhus, som organiseras av och tillsammans med unga

under de första veckorna på sommarlovet. Utgångspunkten är de möjligheter till spontana och
organiserade aktiviteter som finns på Örnäset området, ex utescen, utebad, sporthall, grönytor och
allaktivitetspark.
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2012-08-24 möte med kultur, Mariane Bröms.
Hitta andra samarbetspartners så som estetiskaprogram i Luleå och
Sunderby folkhögskola.
Har kontaktat Vatten och Avlopp på tekniska förvaltningen om samarbete
med utsmyckning av pumpstationer.
November 2012 möte med Park för att presentera projektet och diskutera
framtida samarbete.
Årlig rapport
dec 2012
Januari-Februari 2013 projektet växer från Örnäset till närliggande område,
exempelvis Hertsön.
Utvärderingar
maj 2013
Sommarstek 2013
juni 2013
Feriearbete inriktat på projektet
juni – aug 2013
Utvärdering av projektet dec, 2013
Feriearbete 2014
Logg
Drakens fritids har tagit del av projektet och kommer att använda sig av
D.I.O.R för att få göra utsmyckningar i närheten av deras verksamhet.
Kontakt med liknande verksamhetet i kommunen kommer även att knytas
under november månad.
Vi har träffat ABF och informerat om projektet. Vi pratade om hur vi skulle
kunna samarbeta och de kommer att sprida info om D.I.O.R till
studiegrupper som kan arbeta med projektet. Planen är att ta kontakt med
flera studieförbund innan jul för att informera om projektet.
Projektet har nu fått godkänt på ett busskursförslag av tekniska
förvaltningen som ungdomarna på Örnäsets fritidsgård har tagit fram.
Projektet har även tagit kontakt med Örnässkolans bildlärare som deltagit i
busskursprojektet. (Vi ska fortsätta hålla kontakt under projektet.) En
busskur på Ederforsgatan kommer att utsmyckas till våren.
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Vi har även knutigt kontakt med lärare på estetiskaprogrammet bild och
presenterat projektet för elever som förhoppningsvis kommer att arbeta mot
projektet i skolarbetet. Vi har även diskuterat med lärarna om att erbjuda
projektet som en del i avgångselevernas projektarbete.
Vi kommer även under ett par tillfällen i november vara i gymnasiebyn för
att informera om D.I.O.R och göra enkätundersökningen. Vi besöker
kommunala gymnasiet och NTI gymnasiet.
Ett förslag har även skickats till Tekniska förvaltningen på en
upphängningskonstruktion som ska sitta till höger om ingången på Örnäsets
sporthall. Konstruktionen ska hålla tre skivor som Fritidsgården ska använda
för att visa upp sina besökarens kreativitet.

Vi har varit i kontakt med Luleå energi för att få med dem i projektet.
Förslaget var att de tar emot ungdomars förslag till utsmyckning av elskåp
och att de som väljs ut av förslagen utförs av de ungdomar som gjort
förslaget. Kostnads förslag togs fram av projektet med hjälp av personal på
colorama. Ett cirkapris på grundfärg, färg och tillkommande material var 100
kr per kvadrat meter. Luleå energi valde att inte samarbeta med projektet.
Nu växer projektet ut mot Hertsön och Mjölkudden/Tuna. På Hertsön
kommer vi att arbeta med fritidsgården och med ungdomarna ta fram en
skylt till fritidsgården. Så att besökare men även andra förbipasserande i
området vet vilken aktivitet som bedrivs. En busskur och en tunnel i området
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kommer även att arbetas med. För att starta upp tunnelarbetet har vi tagit in
en ungdom som har varit med vid två tillfällen för att starta upp projektet på
Hertsön och kommer även att vara en av de drivande i framtagandet av
förslaget till tunneln på Hertsön. Vi har kontaktat bildläraren på Hertsön och
kort informerat om projektet.
På Mjölkudden/Tuna kommer vi arbeta även här med insidan av gården för
att knyta kontakt med ungdomarna på fritidsgården och genom det nå dem
med projektet. Vi kommer även att knyta kontakt med bildläraren på Tuna
skolan för ett framtida samarbete. Under uppstarten kommer projektet att ha
med praktikanter från gymnasiet som kommer att hålla i en utsmyckning på
fritidsgården i samverkan med besökarna.

2013-08-13
Under våren har vi fått nej av tekniska i både förslaget om en konstruktion
på utsidan av byggnaden och den väggmålning som en ungdom skissat upp
för entrén till sporthallen på Örnäset.

Målningen var tänkt att spegla verksamheterna i sporthallen så som
Hökensbasket och fritidsgården på övervåningen. Färgerna var tänkt att gåt i
orange och rosa vid basketbollen och överkant av målningen. Texten
fritidsgård gå i färgen blå och sen höken i en så realistisk kulör som möjligt.
Det som vi har arbetat med på Örnäset istället är en målning på en skiva som
kommer att monteras på övervåningen vid fritidsgården. Feriearbetande
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ungdomar har även målat om schallusinen i cafét på fritidsgården.
Busskuren som ungdomarna på Örnäser tog fram har under våren målats.

Under vintern arbetade vi på med busskursförslag på Tuna och Hertsöns
fritidsgårdar. Ett förslag till varje område är framtaget och planeras utföras i
höst 2013.
I början av mars anordnade projektet en snöskulpturfestival i gymnasiebyn.
Men hjälp från tekniska förvaltningen som gjorde snöblock fick ungdomar
prova på och skulptera i snö. Temat var rymden och det korades en vinnare
efter fyra timmars skulpterande. Ungdomarna som deltog var från
fritidsgårdar runt om i kommunen men även från gymnasiet. De som
tackade ja att var med i juryn var ordföranden från fritidsnämnden,
konsthallschefen, viceordförande i kulturnämnden och en kulturskribent
från en av dagstidningarna i Luleå. Deras uppdrag var att kora en vinnare,
en två och trea. Kriterierna var de som utifrån sin förmåga bäst gestaltat
ordet rymden. Genom att vara på en centralplats hade vi många besökare till
eventet men även många förbipasserande som stannade till köpte en
hamburgare eller en kaffe.
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D.I.O.R har blivit inbjudet till projektgruppen för Luleå i Ljus. Det har varit
två möten hittills som vi deltagit i men inget är bestämt vad våran roll i
eventet kommer vara. Vi har hört av oss innan midsommar i ett mail till
projektledaren och föreslagit att vi ska bli tilldelad en plats. Så att vi med en
grupp kan utgå från platsen och arbeta med den när det närmar sig.
Vi blev kontaktade av ekonomikontoret på stadshuset som renoverat sina
lokaler och var på jakt efter en målning i graffiti stil. Genom projektets
kontakter gavs uppdraget till en ungdom som fick träffa den ansvarige på
kontoret, diskutera deras önskemål med sina idéer. D.I.O.R hjälpte till med
materialinköp, lokal för utförandet av målningen och konstruktion av ram
och ställning. Målning finns nu vid ingången till ekonomikontoret.
Efter det påbörjade samarbete med Drakensfritids har de nu under våren och
sommaren arbetat med en busskur på Björksgatan. Vi har hjälpt till med
kontakterna med ansvariga på tekniska förvaltningen och köpt in färg till
busskuren som planeras vara klar till hösten.
I slutet på vårterminen åkte projektet upp till Råneå för att tillsammans med
fritidsgården låta ungdomar prova på att måla med sprayfärg. Det är tänkt
att detta under hösten ska resultera i en målning till skolans nyrenoverade
café. Under samtal med ungdomar så framkom en efterfrågan av ett
graffitiplank i byn. Under hösten kommer vi ta upp samarbetet med
Råneåfritidsgård för att färdigställa målningen.
Feriearbetande ungdomar 2013
Under sommaren har 30 ungdomar arbetat med projektet. Två gångtunnlar
på området Hertsön har utsmyckats. Ungdomarna fick i grupp komma på en
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idé för en utsmyckning av en tunnel, presentera idén för en grupp från
tekniska förvaltningen och få ett godkännande. Med godkännande började
det praktiska arbetet.

En grupp av ungdomarna arbetade med att utsmycka lokaltrafikens
ledbussar. Processen var den samma vid detta arbete.
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Utvärderingarna från de ungdomar som arbetade med D.I.O.R under
sommaren ar inte samanställda än.

Resurser
Projektledare har tillsats.
Ekonomi

Projektledare 100 %
Enkätundersökning/utvärdering
Detaljanalys och stödmaterial
Sommarstek
Arbete med unga via bl a tio
fritidsgårdar
Feriearbete
Transporter LLT
Åtgärder, mtrl, färg
Konsultationer, arvoden

2012
370
tkr
50
tkr
30
tkr
10
tkr
250
tkr
90
tkr
50
tkr
400
tkr
250
tkr

2013
370
tkr
50
tkr
10
tkr
10
tkr
250
tkr
90
tkr
50
tkr
400
tkr
250
tkr
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Summa:

1500
tkr

1480
tkr

Finansiering
Fritidsförvaltningen
Finansiering
Kulturförvaltningen
Finansiering Tekniska
förvaltningen
Finansiering LLT

250
tkr
250
tkr
50
tkr
50
tkr
90
tkr

250
tkr
250
tkr
100
tkr
50
tkr
90
tkr

Finansiering AMF

Summa egenfinansiering:

690 tkr

Max belopp från folkhälsofond

85 % = 1275 tkr

Ansökt belopp från
folkhälsofond

810 tkr

740 tkr
50 %
=
740
tkr

740 tkr

Informationsinsatser
I projektets uppstart gjordes en enkätundersökning på berörda områden för
projektet. Under undersökningen informerades också ungdomar kort om
projektet. Flera undersökningar kommer att göras nu under skolstarten för
att samla in material men även för att sprida info om projektet.
Projektledaren ska även kontakta rektor och estetlärare vid den kommunala
gymnasieskolan för att få komma dit och informera och för hoppningsvis
starta ett sammarbete med lärare och elever. Skolor på berörda
uppstartsområden, så som Örnässkolan ska också kontaktas.
Projektet ska synas där de unga verkar. Vi ska möta dem och berätta om
projektet på fritidsgårdar och skolor där unga spenderar största delen av
deras tid. Men även delta i andra ungdoms arrangemang där vi kan visa oss
och sprida information. Detta för att bli så synliga som möjligt för de unga
och minska sökvägen till projektet.
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Utvärdering
Plan för utvärdering
Under våren 2012 kommer undersökningar att genomföras på/inom de
prioriterade områdena, se avsnitt avgränsningar.
Uppföljning sker under maj månad 2013 och 2014
Samtidigt kommer vi att arbeta med en enkätundersökning hos ungdomarna
i Luleå där vi i förstasteget undersöker hur de upplever sin närmiljö och hur
samt vad de tycker man ska göra för att förbättra miljön. När projektet
avslutas i ett område för att fortsätta i nästa område, gör vi en ny
enkätundersökning bland de unga som ska undersöka hur de unga upplever
projektet. Om de tycker att närmiljön har förändrats till det bättre efter
projektet.
Utvärdeting av D.I.O.R under sammarbetet med Sommarstek
Vi skulle ha arbetat mer med sommarstek. Från att ha deltagit i
Sommarsteks arrangemang 1 gång i veckan under en två
veckorsperiod borde vi satsa på minst 2 gånger i veckan för att
komma närmare ungdomarna och kunna berätta om projektet.
Fler unga har sett och mött projektet när vi samarbetat.
Det har varit roligt att möta unga och de har gett inspiration.
Måste bli bättre på att få de unga involverade i projektet, har varit
svårt att få med dem att göra förslag med mera.
Ta fram en bra presentation av projektet så att de unga vet vad
D.I.O.R är.
Hitta bättre aktiviteter, pärlplattor var för tidskrävande.
Utvärdering av det första projekter på Aronsdadet, av ferieungdomar.
Dessa var de tre förslag som ungdomarna la fram till de berörda parterna
och fick godkända att arbeta med på plasten. Det övergripande temat var
vatten och hav.
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Förslag 2, stickningar som ska klä in lycktstolpar och träd.

Förslag 3, till en tillfällig (flyttbar) målning på planket.

Slutresultat:
Förslag 1
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Förslag 3 blev förstört under en natt och togs ner innan den han slutföras.
Ungdomarnas utvärdering av hela projektet.
Bra;
Aronsbadet var en bra plats att arbeta på förutom ljudnivån när badet var
öppet. Kul att arbeta på en offentlig plats. Mycket positivt från besökarna på
badet.
Bra att börja arbetsperioden med sommarstek så att ungdomarna ser att det
händer något.
Vi uppnådde våra förslag och genomförde dem.
Bättra till nästa gång;
Bemötandet från personalen på platsen var inte så bra, inte så välkomnande
eller sammarbetsvilliga.
Till nästagång arbeta mer med idéerna kanske lägga mer tid på dem.
Målningen på planket skulle varit en tjockare träskiva eller liknande istället
för plastmatta. Kanske den blivit svårare att riva ner.
Tråkigt att vi inte fick sätta upp alla tickningar och att de inte hamnade där
de var tänkt.
Att ta med sig i projektet;
Fortsätta projektet med att låta unga göra mindre tavlor som visas
någonstans.
Skulle skjutit in andra unga i projektet tillexempel under sommarstek och
arbetat mer med att få dem att delta.
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Större skulptur projekt.
Till nästa sommar få andra i kommunen mer engagerade!! Att de som arbetar
på de förbestämda platserna är informerade och engagerade i projektet.
Utvärdering av projekter på LLT, av ferieungdomar.
Före

Efter
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Bra sommarjobb.
Mycket bra bemötta av personalen på kontoret.
Gruppen har fungerat bra, bra sammarbete.
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Tycker att vår åsikt har gått fram och att vi har fått varit med och
påverkat/bestämt.
Kanske att projektet skulle varit mer förankrat i verkstaden för att slippa
missförstånd.
Efter detta har vi tagit fram en utvärdering för de ungdomar som arbetar
med D.I.O.R. Resultatet av den har inte hunnit komma in här ännu.

Referenser
Bilaga 1
Siffrorna kommer från polisen i Mora, tillhanda hållna av
ungdomssamordnade Åke Nyström på Mora kommun.

Bilaga 2

GRAFFITI eller KLOTTER
Nedtecknat av Håkan Karlsson

Bakgrund

2012-05-04
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För 16 år sedan var klottret mycket utbrett i Norrköping. Speciellt
irriterande var kladdet på de kulturmärkta putsade ”galoscherna”
till S:t Olai kyrka. Vårt nyrenoverade industrilandskap hade också
fått sig en släng av sprayburkarna.
Kommunens fastighetskontor, polisen och privata fastighetsägare
förberedde sig för ett krig mot alla klottrare. Jag har aldrig trott på
krigsidén så jag tog kontakt med Bobban, en av
förgrundsgestalterna i graffitisvängen och en förebild för
småkillarna i branschen. Vi diskuterade möjligheten att samla ihop
så många som möjligt av dom som höll på att klottra och sätta sina
taggar till höger och vänster. Istället skulle de få chansen att lära sig
måla snyggt och planera sina målningar både motivmässigt och
med färgsättning. - Jodå, Bobban trodde det skulle gå.
Graffitiskola
Fastighetskontoret ställde upp med en lokal i kvarteren
Knäppingen som var kulturskyddat och som var nyputsat. En
utmaning för oss. Lokalen var perfekt; rymlig och med höga fönster
där bara ljuset fick konstnärsblodet att svalla i pojkarnas fingrar.
Pengar till den direkta verksamheten kom via
fastighetsägarföreningen, men det mesta, liksom administration
och moraliskt stöd från kdn City, som hela tiden varit positiv till
nya vinklingar och vågat testa och stå för nya verksamheter.
Tanken var att den s k Graffitiskolan skulle få besök av polis,
socialens fältare, fastighetsägare och andra som pratade etik och
moral, kostnader, lag och rätt mm.
Företrädare för de nyss nämnda ställde sig positiva till idén och
själv kände jag trycket på mig att lyckas.
Arbetsmarknadskontoret ordnade ALU-tjänster åt fyra grabbar
som var väl förtrogna med aktiviteten, och som var lite förebilder
för de som sedan blev deltagare.
Jag lärde mig under den här första tiden att det finns olika typer av
uttrycksformer som pryder och misspryder våra fasader;
1) Klotter - taggar från unga människor som vill ha uppmärksamhet och visa
att dom finns till.
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2) Könsord och annat blaj - kanske ett tecken på att jag är tillräckligt tuff för
att våga skriva det här ordet
3) Förmedla ett budskap, typ Stoppa Rasismen, Stoppa plågsamma
djurförsök, AFA osv - Den diskussionen bör tas upp med ev föreningar och
grupper som står bakom dessa ideologier.
4) Graffiti-målningar - konst - även om vi alla har olika uppfattning om det
konstnärliga värdet så finns det en spirande kraft i den kreativitet som tar
sig uttryck i dessa målningar
Vi måste alltså hålla isär de här typerna av det som vi allmänt
kallar klotter och inse att speciellt graffitikonsten är en del av
hiphop-kulturen och att det genom tiderna inte har gått att stoppa
en sjudande ungdomskultur. Visst reagerade vuxenvärlden med
avsky på både Elvis och Beatles och våra egna långhåriga popband
när det begav sig och visst var raggarna ett plågoris liksom
skateåkarna och i vissa fall inlinesåkarna är det idag.
Var tid har sin kultur, sin musik, sin klädstil, sina filmer, sina
droger och sina uttrycksformer. Problemet är väl måhända att den
som klottrar förstör annans egendom. ( men jämfört med
drogproblem …)
Nåväl, parallellt med Graffitiskolan stred grabbarna för att hitta en
vägg eller mur där de kunde praktisera sina kunskaper och se sina
alster fullt färdiga i färg och form. En av väggarna runt kollagret i
hamnen var sedan tidigare i ett fruktansvärt skick - där hade
många kladdat. Och nu fick dom hamnstyrelsens tillstånd att ha
den som legal vägg.
Övriga aktiviteter
Eftersom vi hade kontakt med fastighetsägare och därmed även
köpmannaföreningen i City blev vår graffitiskola erbjuden att
medverka på en sk marknadsafton i juni -95. Mitt i stan, på
Drottninggatan, placerades 4-5 stora spånskivor och våra klottrare
fick stå där hela eftermiddagen och kvällen och göra den ena
målningen efter den andra. Även allmänheten som passerade fick
prova på.
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Jag har ju även kontakter med gatuchefen i stan och vi började
diskutera våra tunnlar. En del ser bedrövliga ut. Efter att ha kollat
att betongen tålde färgerna och grabbarna presenterat en skiss på
hur tunneln skulle se ut fick de två uppdrag.
Numera är flera av våra tidigare nerklottrade tunnlar målade i
glada färger med motiv som anknyter till omgivningen och med
utbytt belysning.
Dessutom har gatukontoret klotterskyddat graffitimålningarna,
som på det här viset får vara ifred för ”vanliga klottrare”.
Ni kanske har sett tunneln vid centralbadet eller den tidigare grå
betongväggen vid däckverksta´n på Garvaregatan, också det på
uppdrag av kommunen, som står för färgen och en stimulanspeng
till verksamheten.
1996 drog sig kommunens fastighetsbolag ur projektet p g a
påtryckningar från ”den seriösa näringsverksamheten” i huset.
Man ville inte att kunderna skulle möta dessa långhåriga och
konstigt klädda ungdomar i trappan.
Vi lyckades dock hitta en anan lokal som ändå snart skulle rivas
och här ägnade sig killarna på heltid och mer därtill åt att ställa i
ordning ett hiphop-café med dansgolv och ”målarverkstad”. Här
förekom sedan under nära två år olika aktiviteter utan att hela stan
blev nerkladdad, däremot var insidan på planket runt den lilla
gården utanför lokalens entré ganska intressant att studera.
Tyvärr har staden drabbats av ett par klotternätter. Under den här
tidsperioden men på det hela taget har vi lyckats bättre än många
andra kommuner med att hålla innersta´n klotterfri.
I samband med Hiphop-festivaler och Rap-tävlingar har vi fått
besök av folk från andra orter, bl a Stockholm, som passat på att
kladda ner våra hus.

Förutom kommunen så har ett par privata fastighetsbolag och
andra företag beställt graffitimålningar och fasaden på en av de
centralt belägna byggnaderna, Centric-husets baksida mot
Strömparken är fortfarande klotterfri sedan 10 graffitikonstnärer

30 (34)

LULEÅ KOMMUN
Fritidsförvaltningen
Ung i Luleå

Version
2013-08-16

1.0-1

fick chans att göra var sin målning i samband med en Hiphopfestival i juni 1998.
Slutsats
Vi inte kan se klotter som ett enskilt problem. Det hänger ihop med
allt det arbete som görs och inte görs för och med våra ungdomar.
Vårt förhållningssätt mot ungdomar måste bygga på ett ömsesidigt
förtroende. Klotter kan vara ett uttryck för att man inte blir
bekräftad och sedd. Vissa söker sig till grupper med rasistiska
förtecken och andra blir upptagna i drogernas gemenskap eller
begår andra brott. Åter andra väljer att påvisa att de finns genom
att sätta sin tag på fasaden.
I Norrköping har vi fått behålla fritidsgårdarna och haft möjlighet
att jobba aktivt med ungdomsverksamheten i ett främjande syfte.
Nu satsar vi en hel del kraft på att utveckla dialogen med
ungdomarna för att få in mera ungdomliga synpunkter på hur
skola, fritid, kollektivtrafik osv ska drivas. Vi får inte underskatta
tonåringarnas idéer och synpunkter även om de inte är lika drivna
och kanske har ett annat språk än de politiker och tjänstemän som
varit med ett tag.
De grabbar som ledde vår graffitiskola och ansvarade för Canslit
under nära fem år har nu flyttat till Stockholm, där de fått fart på
ett eget företag och försörjer sig på Wall-design - att måla väggar på
caféer och på arbetsplatser.
Detta visar bl a att SL och Stockholmspolisen inte hade helt rätt när
de påstod att alla klottrare blir narkomaner eller kriminella på
annat sätt.
I Norrköping försöker vi arbeta med ett ömsesidigt förtroende. Vi
från kommunens sida måste acceptera hiphopkulturen, likaväl som
vi accepterar andra ungdomskulturer. Vi måste sträcka ut en hand
och bidra till förutsättningar för att göra något positivt av
ungdomars kreativitet. Givetvis kan vi inte acceptera kriminell
verksamhet och att man kladdar ner och förstör andras egendom.
Men parallellt med anmälningar och att rättsmaskineriet har sin
gång behövs aktiviteter och verksamheter som visar ungdomar att
samhället inte bara är motståndare och något man ska hata. Det
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måste komma något gott ut ur kommunhusen om vi någon gång
ska kunna motivera flera unga att vara med och påverka samhället
och sin egen situation.
Vem ska bestämma hur det offentliga rummet ska se ut?
Vi får studiebesök från andra kommuner som undrar hur vi jobbar
för att hålla nere kostnaden för sanering. Städledare från Gamla
Stan och Södermalm, vakter och polis, ungdomar och tjänstemän
från Gävle, Östersund, Karlstad, Västerås, Nyköping, osv har varit
här och förvånats över att infarterna till Norrköping är så rena och
trevliga. Dessutom jämför de saneringskostnader och förvånas över
Norrköpings låga kostnad.
Men det är svårt att jämföra Stockholm med landsorten.
Här kan vi hålla kontakt med målarna men i Sthlm finns så många
flera ungdomar, många ditflyttade på senare tid utan någon
förankring i stan osv.
Vi har varit på besök i bl a Uppsala, Örebro, Eskilstuna för att
berätta om vår syn på graffiti och möts stundtals av en oförstående
vuxenpublik medan ungdomarna förstår vad vi menar. Många
kommuner har sett klottret som en fråga för tekniska nämnden
men vi menar att det är en kultur- och fritidsaktivitet med lite
sociala förtecken. Många unga börjar klottra för att bli bekräftade –
med en speciell tag blir de någon och syns. Andra kanske hamnar i
ett droggäng eller i en nynazistisk organisation där de accepterade
och upptagna i gemenskapen.
För några år sedan hade vi via en då 22-årig kille kontakt med
Norrköpings 5-6 största klottrare och försökte få dem att inse
problemen med deras framfart. De har som ett led i arbetet fått
dekorera tunneln vid Hällristningsmuséet med bronsåldersmotiv
med graffiti-stuk. De höll annars till på Slakthuset där vi började
köra en ny upplaga av graffitiskolan i syfte att ge ungdomarna
möjlighet att nyttja sin kreativitet och sina konstnärliga anlag på ett
positivt sätt.
Vår länk Conny fick förresten kulturstipendiet av kommunen år
2001 för sina insatser just som graffitimålare och även som ledare
för olika break-dans-grupper.
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Dialogen med ungdomarna är viktig. Den legala väggen är bara en
del av jobbet.
Utställningen om graffitins utveckling i Norrköping bidrog till att
skapa en positiv syn på aktiviteten. Under tiden den fanns på
Stadsmuseet fick dels museet en ny kategori besökare och äldre
personer fick intresse av att veta mera om graffiti
Idag är Conny lite äldre, men Norrköping är, liksom tidigare, positivt inställd
till att ungdomar målar graffiti och upplåter väggar och tunnlar för våra
målare. Hamnförvaltningen undrar t ex hur vi kan kompensera de många
meter murar som blivit oåtkomliga nu när hamnområdet till viss del
stängslats in och vissa fastighetsägare har idéer om att öppna konsthall för
just graffitimålningar i f d förrådslokaler.
Ungdomars kreativitet är värd att stödja oavsett om det handlar om musik,
teater, idrott eller målande konstnärsämnen.
Tanken att lägga ett uppdrag på en av citys fritidsgårdar att jobba
extra mycket med denna fråga har gått i stå. Istället har en
fritidsledare (stan´s graffiti-guru och med i den första
graffitiskolan) fått i uppdrag att på sin egen fritid återskapa en
mötesplats för målare och göra positiva aktiviteter för att få flera att
ansluta sig till kommunens linje.
Just nu…
Eftersom vi märkt att klottret i stan har minskat under de perioder
vi haft möjlighet att ha en länk mellan kommunen och målarna
anställd som projektledare har vi nu tillsammans med Tekniska
kontoret, Fastighetskontoret och Hyresbostäder startat ett nytt
projekt där de nämnda intressenterna flyttar saneringspengar till en
förebyggande pott så vi kan avsätta en fritidsledare med förflutet i
graffitibranschen på 15 tim/vecka som kontaktperson samt hålla en
mötesplats för målarna öppen, särskilt under lörd-sönd.
Verksamheten som först hanterats av Brottsförebyggande rådet flyttades 2007
över till kultur- och fritidskontoret för att just visa att vi ser målandet som en
kultur- och fritidsaktivitet. Verksamheten som samlar 10-15 målare får även
uppdrag av Tekniska kontoret att bland annat måla en del tunnlar i
kommunen.
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Ett par av de privata fastighetsägarna i kommunen har också intresserats av
verksamheten och ser fördelar med att delta som finansiärer.
För något år sedan arrangerade Konstmuseet en utställning som lyfte upp
graffitin som en del av den offentliga konsten bland statyer och andra
installationer. Två av våra målare har då fått i uppdrag att göra en stor
målning på en av väggarna i museets cafélokal.
På kulturnatt och nyårspromenader är graffitimålning live numera stående
inslag.
Vi försöker nu att kontakta eon för att få deras elskåp och transformatorstationer sanerade. Det har inte hänt på länge så det är gammalt klotter som
sitter där. I sammanhanget har vi även haft samtal med de största
klottersanerarna på orten för att ta fram någon typ av försäkring där
kommunen och eon kan vara draghjälp åt mindre fastighetsägare.
Fastighetsägarföreningens vd på orten har börjat delta i vår styrgrupp för
graff-projektet, men tycker inte att klottret är ngt större problem fn. De bidrar
med lite pengar för att vi ska kunna hålla mötesplats och ”länken” flytande.

Håkan Karlsson

