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Dnr KS 2019/468

§ 125 Svar på motion från William Friström (V) om
öppna väggar
Sammanfattning

William Friström (V) yrkar i en motion att kommunen bör
uppmuntra gatukonst och öppna upp offentliga ytor för fritt
skapande i form av “Öppna väggar”, vertikala ytor där folk får
måla fritt i det offentliga rummet. I motionen föreslås:
- att kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utreda för var
vi kan ha dessa ”öppna väggar”. Detta bör undersökas på befintliga
platser såväl som på planerade nybyggen.
- att väggarna i fråga därefter blir lagliga att måla på. Att de blir så
kallade “öppna väggar”.
Motionen har remitterats till kultur- och demokratinämnden som i
sitt yttrande anger att det inte bedöms finnas några möjligheter att
uppföra lagliga väggar på olika platser i kommunen med allt vad
det innebär. Fysisk plats, utformning av den specifika platsen och
väggen, tillstånd och regler hur väggen ska användas samt säkerhet
och avfallshantering av sprayflaskor är frågor som måste beaktas.
Nämnden anser utöver detta att frågan om gatukonst är intressant
och hänvisar bland annat till det kulturpolitiska programmet, hur
kultur- och fritidsförvaltningen arbetar med beställning av offentlig
konst och de tunnelprojekt som har utförts inom ramen för
konstnärlig gestaltning i Haninge kommun.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av kultur- och
demokratinämndens yttrande och föreslår att motionen avslås.
Underlag för beslut

- Motionen
- Kultur- och demokratinämndens yttrande 2020-02-11, § 15

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

2 (2)

Sammanträdesdatum

2020-09-14

Överläggningar i kommunstyrelsen

Samuel Skånberg (V) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag samt Vänsterpartiets yrkande
om bifall till motionen. Ordföranden ställer de två förslagen mot
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
Reservationer

Samuel Skånberg (V) reserverar sig mot beslutet.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Samuel Skånberg (V) yrkar att ärendet bordläggs.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut bordläggning - och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med
förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Ärendet bordläggs.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: KOFN, motionären
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