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Kultur- Fritid- och Utbildningsförvaltningen
Kultur- och fritidsnämnden

Medborgarförslag -Graffittivägg
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen gällande en
graffitivägg exempelvis vid Aktivitetshuset för minskat klotter på övriga
platser i kommunen. Förslagsställaren menar bland annat att ungdomar
och övriga medborgare i Hörby lagligt vid graffitiväggen skulle kunna
uttrycka kreativitet och ge utlopp för sina känslor
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2019-01-28 att
medborgarförslaget fick ställas och överlämnade medborgarförslaget till
Kultur- och fritidsnämnden för beredning och beslut

Beskrivning av ärendet
Ett förslag om att anordna en fri graffitivägg vid Aktivitetshuset har
inkommit.
Kultur- och fritidsförvaltningen uppmuntrar och stöttar kreativitet och
skaparlust hos Hörbyborna men just en graffitivägg, så som i förslaget, är
inte förenligt med säkerhet och miljöpåverkan
Det finns olika typer av sprayfärg och den som är bäst lämpad för barn
och unga är den som är vattenbaserad (för att minimera riskerna att
utsättas för lösningsmedel). Även vattenbaserad sprayfärg innehåller
drivgas och bildar alltid färgdamm, vilket betyder att munskydd eller
gasmask bör användas. Detta innebär att en eventuell graffitivägg bör
bemannas av personal som kan ansvara för säkerhet och handhavande
hos deltagarna.
I sprayburkar finns aerosoler som kan innehålla hundratals olika ämnen
som kan vara väldigt irriterande för personer med allergier som astma
eller andra andningsbesvär. Dessutom är sprayburkarna brandfarliga och
bör förvaras på säkert ställe. Sprayburkarna är svåra att hantera när de
förbrukats och ska slängas. De innehåller metall men kan inte sorteras
som metallföremål då de även innehåller rester av sprayfärg och
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munstycket är av plast. Av miljö-, säkerhets- och hälsoskäl vill Kultur- och
fritidsförvaltningen inte uppmuntra till att konsumera sprayburkar med
färg.
Kultur- och fritidsförvaltningen gör vidare en tydlig åtskillnad mellan dels
graffiti som konstform och dels olagligt klotter som kommit till i en
destruktiv anda. Att en fri vägg för graffiti skulle minska den olagliga
förekomsten av klotter stöds inte i någon forskning.
Skulle efterfrågan av eget graffitimåleri visa sig vara stort bland
Hörbyborna, är en bättre lösning att ordna workshopar med
graffitikonstnärer och kunnig personal som på ett säkert och miljövänligt
sätt lär ut hur graffiti kan skapas under de bästa förutsättningarna för alla
inblandade.

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget med
följande motivering:
Kultur- och fritidsnämnden uppmuntrar och stöttar kreativitet och
skaparlust hos Hörbyborna men just en graffitivägg, så som i förslaget, är
inte förenligt med säkerhet och miljöpåverkan
Skulle efterfrågan av eget graffitimåleri visa sig vara stort bland
Hörbyborna, är en bättre lösning att ordna workshopar med
graffitikonstnärer och kunnig personal som på ett säkert och miljövänligt
sätt lär ut hur graffiti kan skapas under de bästa förutsättningarna för alla
inblandade.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2019-01-28
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