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Storskalig gatukonst
Ärendebeskrivning

Kommunerna i Göteborgsregionen (GR) önskar tillsammans genomföra ett
konstprojekt under 2019 där storskalig gatukonst uppförs i den urbana stadsmiljön i
respektive kommun. Temat för GR:s konstprojekt kommer att vara motiv från olika
folksagor.
Gatukonsten kommer att utföras med hjälp av organisationen ”Artscape”. Under
våren 2018 beviljade Göteborgsregionens kultur- och fritidschefsnätverk 300 000 tkr
till en förstudie av projektet med hjälp av medel från Västra Götalandsregionen. I
förstudien ska de tolv deltagande kommunera och Artscape planera, förankra och
identifiera ytor och platser för gatukonsten samt presentera en individuell plan för
varje kommuns deltagande. Med hjälp av denna plan ska Artscape söka extern
finansiering och marknadsföra projektet i respektive kommun och i
Göteborgsregionen. Sammantaget får varje deltagande kommun gå in med en
finansieraring om 200 000 kr. Resterande medel kommer att finansieras med hjälp av
externa bidrag. Partille kommun är projektägare i denna satsning. Kultur- och
fritidsnämnden har nu att ta ställning till om nämnden vill delta i projektet fullt under
2019.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 7 juni angett följande:
Den storskaliga gatukonsten i urban stadsmiljö är en konstform som växer sig
starkare i Sverige och internationellt. Organisationen Artscape har tidigare genomfört
omfattande projekt i Malmö, Göteborg och i Värmland. Som deltagande kommun i
projektet kommer man få ta del av följande:




2 storskaliga muralmålningar
1 konstverk genererat genom en workshop för allmänheten
Publiceringen av en gemensam bok där varje kommun får å 100 exemplar

Vidare kommer projektet gemensamt också att arrangera följande under projektets
genomförande:




Paneldebatt
1 konstnärssamtal
1 invigningsevent

Genom att upprätta en storskalig gatukonst görs konsten till något som är gratis och
öppet för alla. Konsten blir därmed en slags demokratisk konstform. Projektet möter
nämndens åtagande att ”öka utbudet av kulturaktiviteter till fler målgrupper i
kommunen”
(KF mål 9 ”I Alingsås har vi ett rikt och stimulerande kultur- idrotts och föreningsliv”).
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Förvaltningen gör även bedömningen att den storskaliga gatukonsten kan bidra till
turist- och besöksnäringen i kommunen då den unika konstformen utgör ett turistmål i
sig. Vidare anser förvaltningen att det är positivt med ett samarbetsprojekt mellan GR
kommunerna. Under 2019 kommer Alingsås att fira sitt 400-års jubileum. Genom att
delta i konstprojektet bidrar nämnden till att uppmärksamma 400-års jubileet då
projektet kommer stå klart i maj/juni 2019.
Beslut

Arbetsutskottets förlag till beslut i kultur- och fritidsnämnden:
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom ett deltagande i projektet avseende
storskalig gatukonst och bidrar därmed med 200 000 kr till projektet
Expedieras till

Johan Edgren
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