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 Kommunfullmäktige 

 

Färdigställande av Borås öppna vägg för konstnärliga 

uttryck. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kulturnämnden får i uppdrag att avveckla den ”Öppna väggen” på 

Magasinsgatan.             

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige beslutade 2016 att införa lagliga graffitiväggar i Borås. 

Uppdraget gavs till Kulturnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden samt lokala 

utövare.  

En arbetsgrupp tillsattes som utformade förslag på placering och utförande av 

den öppna väggen. I Kulturnämnden och Fritids- och folkhälsonämnden 

beslutades att genomföra installation enligt förslag samt att godkänna 

placeringen till ödetomten vid Magasinsgatan 1, Norrby (sedermera har 

området fått adressen, och tillika namnet, Magasinsgatan 8). Införandet av den 

öppna väggen beslutades att genomföras i två steg. Att färdigställa en del av 

väggen till bruksskick i tid till festivalen No Limit 2017 och att sedan 

färdigställa området och väggen under 2018. Under 2018 beslutade 

Kulturnämnden att skjuta upp färdigställandet av området till dess att Fritids- 

och folkhälsonämnden återrapporterat sin utvärdering av bland annat mängden 

”klotter” i Borås Stad.  

Tidiga indikationer tyder dock på att platsen och den öppna väggen används 

flitigt året om. En medborgardialog har genomförts av Kulturnämnden på 

platsen hösten 2018, med övervägande positiv respons. Inga rapporter om 

skadegörelse eller andra tillbud har delgivits Kulturnämnden. Det kan dock 

konstateras att ytor utanför den angivna platsen tagits i anspråk för graffiti, 

varvid åtgärder inte vidtagits av ansvariga nämnder.  

Kommunstyrelsen anser att det finns tydliga indikationer på att graffitin i Borås 

har ökat, då tillgång av material hos och etablering av den grupp som nyttjat 

väggen har ökat. Utvärderingsrapporten som genomfördes av Fritids- och 

folkhälsonämnden visar att klottret har ökat i Borås och majoriteten av allt 

klotter sker på sedan tidigare kända stråk. Likt situationen i andra jämförbara 

städer som uppför lagliga graffittiväggar går det inte att göra några absoluta 

kopplingar mellan klottret Borås Stad och uppförandet av en laglig graffittivägg. 
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Dock anser Kommunstyrelsen att den framställda rapportens förklaring, ökad 

anmälningsbenägenhet, till den ökande mängden klotter i staden inte är 

tillräcklig. En utveckling, alternativt kvarvarande, av befintligt utrymme ökar 

däremot incitament och skäl hos medborgarna att införskaffa sig material. Detta 

ökar i sin tur risken för klotter i staden, särskilt om konkurrens på befintlig, 

laglig yta uppstår. 

 

Beslutsunderlag 

1. Fullmäktigeskrivelse 

2. Kulturnämndens förslag  

 

Beslutet expedieras till 

1. Fritids- och folkhälsonämnden 

2. Kulturnämnden 

  

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 

Kommunalråd  Ledamot, Kommunstyrelsen 


