
Gatukonsten och det offentliga rummet.

På Kommunfullmäktigemötet den 31 mars antogs ett förslag om nolltolerans mot klotter. Vi är 
nog alla överens om att skadegörelse bör bekämpas, men det är viktigt att man i denna iver 
inte indirekt eller direkt förbjuder konstarter. 

År 2007 instiftade det dåvarande borgerliga styret i Stockholm en ny klotterpolicy, en 
nolltolerans gentemot alla typer av klotter. Denna policy innebar att klotter över en natt 
innefattade allt ifrån något skrivet med en tuschpenna på en offentlig toalett till högkvalitativ 
gatukonst. Det gick till och med så långt att Stockholms Stad förhindrade en utställning om 
gatukonst eftersom den sågs som uppviglande. Detta är en utveckling vi hoppas att Partille inte
följer. 

I en tid där en av de största konstnärerna är en gatukonstnär, jag syftar på den mytomspunna 
konstnären Banksy, är det viktigt att kommunen har en plan för hur vi skapar ett rum för denna 
konstyttring. Dessutom är gatukonst en konstart som till stor del utövas av ungdomar. 
Kommunen bör ge dessa ungdomar en arena och platser att utöva sin konst på. Det kan 
handla om utsmyckning av gångtunnlar, eller trista grå betongväggar. I både Göteborg, Malmö 
och numera även i Borås har gatukonsten en självklar plats. Vi är säkert flera i denna 
församling som senaste året åkt genom Borås och beundrat de fantastiska muralmålningar 
som pryder ett flertal av stadens väggar. Om man dessutom tittar ut i världen ser 
man hur gatukonst i många städer är en naturlig del av stadsbilden och ett demokratiskt 
verktyg för de vars röster sällan ges utrymme.

Det offentliga rummet bör inte endast tillhöra de med den största plånboken. Vi möts dagligen 
av kommersiella budskap som tar plats på reklampelare, väggar och i busskurer. Men det 
offentliga rummet ska tillhöra alla medborgare. Ur ett demokratiskt perspektiv bör det offentliga 
rummet tillhöra både rik och fattig, ung och gammal.

Därför vill Vänsterpartiet att Kommunfullmäktige ger i uppdrag till Kultur & Fritidsförvaltningen 
att skapa och upplåta platser där medborgare tillåts uppföra olika former av gatukonst. 
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