Nämndsinitiativ

Stadsbyggnadsnämnden 2020-10-22
ENKLARE REGLER FÖR GATUKONST
På stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 17/6 2020 behandlades ett Malmöinitiativ om
att underlätta för gatukonst. Då initiativets att-satser kunde misstolkas valde nämnden att
ställa sig bakom ett svar med innebörden att förslaget inte var möjligt att genomföra.
Vid sammanträdet ställde sig en majoritet av nämnden bakom ett tilläggsyrkande från
Centerpartiet med lydelsen:
Stadsbyggnadsnämnden ställer sig positiva till initiativets intentioner och ämnar utreda vilka
möjligheter som finns för att, inom lagliga ramar, förenkla för gatukonst på t. ex jalusier, med
avsikt att pröva och utvärdera om förslaget får avsett resultat
Då svaret på ett Malmöinitativ ej är att betrakta som ett uppdrag åt förvaltningen, väcker vi
därför frågan i form av ett nämndsinitiativ. Målet med initiativet är att uppmuntra till initiativ som
gör att mängden gatukonst i Malmö ökar på ett sätt som bidrar positivt till stadsmiljön. Detta
ska ske genom att sänka trösklarna för de konstnärer som ägnar sig åt gatukonst och de
fastighetsägare som vill bidra till att utsmycka staden.
Förhoppningen är att detta initiativ kan mynna ut i ett antal typexempel där gatukonst kan
undantas från bygglov, alternativt kräva en väsentligt förenklad tillståndsprocess gentemot
dagsläget, så länge det sker i samförstånd mellan konstnär och fastighetsägare och inte
missbrukas för att nyttjas för att uppföra till exempel reklam eller konstverk som allmänheten
kan uppfatta som osmakliga.
Exempel på tillfällen där detta undantag skulle kunna vara aktuellt är konstverk på jalusier och
andra byggnadsdelar som endast syns delar av dygnet, konstverk på byggnader i vissa
utpekade områden i Malmö (t.ex industri- och verksamhetsområden) eller konstverk på icke
bevaransvärda byggnader i omvandlingsområden som snart kommer rivas.
Undertecknade yrkar därför att:
Stadsbyggnadsnämnden ger i uppdrag åt stadsbyggnadskontoret att utreda hur
tillståndsprocessen för den som vill utöva gatukonst kan förenklas genom att identifiera vissa
typfall där kraven på bygglov kan undantas, alternativt ske på ett förenklat sätt.
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