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Vägledning för gatukonst på kommunens ytor 
 

 
Syfte 
Syftet med denna vägledning är att ge fastighetsägare och markförvaltare ett stöd inför beslut om 
upplåtande av kommunens ytor för målningar eller annan gatukonst samt utfärdande av tillstånd till 
evenemang med inslag av gatukonst. Från Trygg, vacker stad kom 2007 dokumentet ”Policy för 
arbete för en trivsam stad – fri från klotter och annan skadegörelse”. Det här dokumentet bör ses 
som ett stöd till tillståndsgivare utformade utifrån den kunskap som genererats under de år som 
Staden jobbat med frågan sedan dess och är ett komplement till rådande policy. 

 

Definitioner 

Gatukonst 
Begreppet gatukonst kommer från engelskans streetart. Streetart är gatans konst, den konst som 
finns i det urbana rummet och som lagligt eller olagligt smyckar staden. Gatukonst kan vara allt 
från (sprej-) målningar, klistermärken, rondellhundar och stickningar på en lyktstolpe till skulpturer 
och installationer eller andra ingrepp i stadsmiljön. Gatukonst skiljs från annan offentlig konst 
genom att den inte är beställd och är tillfällig, det vill säga kan antas bara finnas kvar under en 
begränsad tidsperiod.  
 
Initiativtagare 
Initiativtagare kan exempelvis vara en privatperson, projektgrupp, förening eller konstnär. Dock 
krävs alltid att minst en myndig person står som ansvarig för projektet eftersom denne måste kunna 
ingå juridiskt bindande avtal.  
 
Tillståndsgivare 
Det är alltid fastighetsägaren, som i samråd med fastighetsförvaltare och markförvaltare (i de fall 
dessa är skilda parter), som fattar beslut om upplåtande av ytor för gatukonst på kommunens ytor.  
 

Dokumentets tillämpning 
Vägledningens syfte är att vara ett stöd i beslutsfattandet vid förfrågningar om tillstånd för 
gatukonst på kommunens ytor. Den skall dock endast ses som just en vägledning och det är alltid 
upp till fastighetsägaren och fastighets-/markförvaltaren att fatta beslutet. 
 
 
Att göra innan projektet startar: 
 
Tillståndsgivaren bör: 

- Upprätta ett avtal mellan tillståndsgivare och initiativtagare angående ansvarsfrågorna. Där 
bör det tydligt framgå vem som är ansvarig för gatukonstens uppförande, underhåll och 
borttagande. Även ansvarsfrågor som rör oförutsägbara händelser, exempelvis olyckor i 
samband med uppförandet, bör redas ut på förhand. Det bör i huvudsak vara initiativtagaren 
som är ansvarig för gatukonsten under en överenskommen tidsperiod.  

- Informera intiativtagaren om att gatukonsten kan komma att tas bort vid underhållsåtgärder 
samt om gatukonsten förstörs eller inte går att underhålla. 

- Eventuellt inhämta tillstånd från hyresgäster i byggnaden som ska vara föremål för 
gatukonsten. 
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- Informera initiativtagaren om att gatukonstens motiv inte får vara kränkande och att 
fastighetsägaren/markförvaltaren har rätt att ta bort målningen om de så önskar, exempelvis 
på grund av klagomål. 

- Ha läst igenom ”Policy för arbete för en trivsam stad - fri från klotter och annan 
skadegörelse”. 

 
 
Initiativtagaren bör: 

- Ha utarbetat en detaljerad projektplan med beskrivning av projektet, kontaktpersoner, 
tidsplan, finansiering och gärna en beskrivning eller skiss över motivet.  

- Ha läst igenom ”Policy för arbete för en trivsam stad - fri från klotter och annan 
skadegörelse”. 

- Ha informerat och gärna samverkat med polisen. 
- Ha informerat och gärna samverkat med berörd stadsdelsförvaltning.  
- Ha informerat och gärna samverkat med kulturverksamheter som finns i området. 
- Ha informerat trafikkontorets byggledare för de samordnade klotterentreprenaderna. 
- Se till att materialet som ska användas är i enlighet med Göteborgs Stads miljökrav. Mer 

information gällande miljökraven finns på: www.goteborg.se, sökord ”Miljö, etik och 
sociala krav”. 

- Rådgöra med byggavdelningen på stadsbyggnadskontoret för att eventuellt ansöka om 
bygglov, vilket behövs om byggnadens karaktär förändras väsentligt av gatukonsten. 

- Vid gatukonst i vägmiljö ska tillstånd för trafikavstängningar inhämtas hos trafikkontoret. 
 
 
Att göra under projektets gång 

- Ansvarig initiativtagare bör finnas tillgänglig för att svara på frågor och informera 
allmänheten om projektets begränsningar. 

- Tillståndsgivare och initiativtagare bör fortlöpande stämma av under projektets gång och se 
till att upprättat avtal följs. 

- Initiativtagaren bör stå för underhåll och det kan vara gynnsamt att klotterskydda den 
färdiga gatukonsten, kontakta i så fall trafikkontoret för rådgivning.  

 
 
Att göra när projektet avslutas 
Om överenskommet, återställa ytan.  
 
 
För ytterligare information 
 
För frågor gällande fastighetsägare, markförvaltare eller markägare för en specifik yta kontakta: 
Göteborgs Stads kontaktcenter 
Telefon: 031 – 365 00 00 
E-post: goteborg@goteborg.se 
 
För frågor gällande detta dokument kontakta: 
Trygg, vacker stad 
Hemsida och kontaktuppgifter: www.goteborg.se/tryggvackerstad.   
 

http://www.goteborg.se/tryggvackerstad

