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Yttrande angående Medborgarförslag om lagliga graffitiväggar i
Luleå kommun
Ärendebeskrivning
Graffitiscenen i Luleå är bara sex år gammal. År 2002 tillkom ett lagligt
grafittiplank vid OK i norra infarten till Luleå. Detta efter ett förslag från
grafittimålande ungdomar som inkommit till Kultur- och fritidsförvaltningarna. Placeringen av planket gjordes i ett brett samråd mellan
ungdomarna, förvaltningarna, Stadsbyggnadskontoret och OK. Planket var
länge den enda lagliga grafittiväggen i stan, förutom ett projekt i tunneln
under Bodenvägen/Mjölkuddsvägen. För ca 3 år sedan tilläts ungdomar att
använda även ett mindre anpassat plank vid Coop Arena.
Eftersom grafittiutövarna oftast är pojkar mellan 12-16 år innebär det att vi
vuxna har en väldigt stor möjlighet att delta i utformningen av den offentliga
graffitiscenen. Dessutom har vi ett ansvar att lyssna och möta ungdomars
behov med respekt. Att bejaka ungdomars konstnärliga uttrycksformer är lika
viktigt som ishockeyplaner och fotbollsturneringar.
Förslagsställaren har några kriterier för tillskapande av graffitiplank. Dessa är:
- Rimlig storlek på planket
- Återvinningskärl i anslutning till planket
- Flera plank ger alternativa utställningsplatser för målarna och ökar
synlighet och tillgängligheten för publiken
Förvaltningens svar till medborgarförslaget samt förslag till åtgärd
-

Kommunen respekterar graffitin som en konstform
Kommunen möter ungdomars behov med respekt
Kommunen ska i samråd med ungdomar tillskapa fler graffitiplank.

Kulturförvaltningen bifaller därför medborgarförslaget i enlighet med sitt
yttrande.
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