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Policy för arbete för en trivsam stad – fri från klotter och annan skadegörelse

Göteborgare och besökare skall kunna röra sig i en välskött och trivsam stad som
erbjuder många mötesplatser. Staden skall vara fri från nedskräpning, klotter och
annan skadegörelse. Det offentliga rummet skall vara inbjudande, vårdat och
omhändertaget och människorna skall känna sig trygga i stadsmiljön och i
kollektivtrafiken.

STRATEGI
Frågor om trygghet och trivsel, klotter och annan skadegörelse är komplexa och
måste därför hanteras med flera olika och parallella insatser.
Det är angeläget att informera alla medborgare om såväl ekonomiska som sociala
konsekvenser av skadegörelse. Klotter och otillåten affischering skall inte
accepteras. Barns och ungdomars kreativitet och behov av att synas och uttrycka
sig skall kanaliseras via positiva och konstruktiva verksamheter.
För att undvika kontraproduktivitet skall stor försiktighet och ett genomtänkt
förhållningssätt iakttas vid prövning av förslag om upplåtande av ytor till
utsmyckning.
Göteborg Stads förvaltningar och bolag skall i samverkan och med ömsesidigt
kunskapsutbyte arbeta målmedvetet och långsiktigt genom följande områden:
•
•
•
•
•
•

via dialog informera och påverka
erbjuda gott om anslagstavlor och papperskorgar i det offentliga rummet
förebygga och försvåra skadegörelse
snabbt sanera och reparera
bekräfta ansvarsfullt agerande och polisanmäla skadegörelse
öka våra kunskaper om såväl ungdomskulturer som klotterskydd och
klottersanering

HANDLINGSPLAN
Via dialog informera och påverka
Barn och ungdomar skall i skolan och på fritiden ges kunskaper och insikter som
främjar engagemang och ansvar för sin närmiljö. Detta arbete sker på många sätt
och genom en rad olika aktörer. Syftet är å ena sidan att väsentligt minska
kostnaderna för klotter, annan skadegörelse samt nedskräpning och å andra sidan
leda in ungdomars kreativitet i mer produktiva banor som gagnar både samhället
och den enskilda ungdomens vuxenblivande.
Kommunens förvaltningar och bolag skall var och en för sig och i samverkan
arbeta med metodutveckling genom dialog. Denna samverkan skall även ske med
regionala instanser och andra organisationer. Det är även viktigt att barns och
ungdomars unika kunskap tas på allvar och vägs in i de åtgärder som genomförs
och de beslut som fattas om stadsmiljön.
Vuxna skall också medvetandegöras om sitt ansvar för det offentliga rummet samt
informeras om effekter av skadegörelse och nedskräpning.
Anslagstavlor och papperskorgar
För att komma till rätta med illegal affischering och nedskräpning skall Göteborgs
Stad erbjuda lagliga affischeringsplatser. De olika försöken med tillfälliga
anslagstavlor på olika platser i centrala stan skall utvecklas.
Målet är att se anslagstavlor som en naturlig del på strategiska platser i
stadsmiljön, till exempel att integrera affischtavlor i fasader vid ny- och
ombyggnation samt som tillägg på befintliga fasader, där så är lämpligt.
Företag, föreningar och institutioner som affischerar på otillåtna ställen skall
uppmärksammas på detta. Om affischeringen gäller evenemang i samverkan med
kommunen eller i kommunens lokaler skall kommunen överväga att avbryta
samarbetet.
Papperskorgar och avfallskärl skall utformas och placeras så att bästa
tillgänglighet och estetik i stadsmiljön uppnås.
Förebygga och försvåra skadegörelse
Aktuell kunskap om skalskydd, byggande och teknik för att skydda byggnader,
andra anläggningar och kollektivtrafikfordon mot skadegörelse skall tas tillvara.
Det kan också gälla klotterskydd, fasadbeklädnad, ytbehandling, plantering,
belysning och kameraövervakning.
I det fall förslag om att bygga väggar, upplåta ytor, plank o dyl för graffiti eller
annan utsmyckning läggs fram skall stor försiktighet iakttagas. Det finns stor risk
att fria väggar för utsmyckning blir kontraproduktiva genom spridningseffekt till
omgivande områden med olagliga målningar. I Göteborg tillåts inte upplåtande av
ytor för graffiti eller annan utsmyckning om det inte åtföljs av erforderliga och
samverkande resurser från samhälle och myndigheter såsom exempelvis fritid och
kultur, skola, socialtjänst och polis.
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Kommunen skall även tillägna sig materialet ”BoTryggtO5” (www.botryggt.se)
med råd om skalskydd samt hur man kan bygga för att förhindra och/eller minska
skador av brott.
Det bästa skyddet mot skadegörelse är närvaron av människor som rör sig i
området. Detta kan bland annat främjas genom att strategiska byggnader och
anläggningar har närliggande gångbanor, cykelbanor, joggingslingor etc.
Snabbt sanera och reparera
Sanering av och reparation efter klotter och annan skadegörelse skall ske så snart
det är möjligt. Det är viktigt med tidig upptäckt, varför kontinuerlig inspektion är
särskilt betydelsefull. Snabb sanering bygger också mycket på allmänhetens
intresse, varför det är viktigt att informera om hur man enklast anmäler klotter.
Klotter och annan skadegörelse som inte åtgärdas kan leda till otrygghet. Även
andra organ, såsom Vägverket, Banverket och SJ uppmanas att sanera skyndsamt.
I områden där det är lämpligt skall kommunala förvaltningar och bolag samverka
om gemensam saneringsentreprenad och helst också komma överens med övriga
fastighetsägare, på samma sätt som sedan flera år sker i Haga.
Kommunens personal som rör sig ute i staden bör rapportera om skadegörelse
samt bidra med idéer om hur staden kan bli ännu trivsammare.
Bekräfta ansvarsfullt agerande och polisanmäla skadegörelse
Barn, ungdomar och vuxna som engagerar sig i omsorg om sin närmiljö bör
uppmärksammas och bekräftas. Detta kan ske på olika sätt. Enskilda initiativ eller
organiserade ”värdskap” för en plats bör aktivt lyftas fram som goda exempel.
All skadegörelse skall polisanmälas så snart det upptäcks. Polisen har ett
internetbaserat system för att enkelt och snabbt göra anmälan. Anmälda skador
skall kostnadsberäknas och skadeståndskrav ställas.
Kunskapsbildning och kunskapsspridning
Göteborg Stad har satsat på en rad olika insatser mot klotter och annan
skadegörelse under senare år. Det är viktigt att dessa erfarenheter dokumenteras
och sprids. Det kan ske via rapporter, föredrag, utvärderingar och forskning samt
via media. Detta avser kunskap såväl om ungdomskulturer som klotterskydd,
skalskydd och sanering.
Göteborgs Stad bör tillägna sig och ta initiativ till forskning inom området och
bidra till att egna erfarenheter diskuteras, dokumenteras och sprids i ett brett
sammanhang.
Varje förvaltning och bolag uppmanas att fördjupa ovanstående i egna
riktlinjer och åtgärdsplaner!
För mer information – kontakta:
•
•
•

Trygg, vacker stad
Ung Kultur 116
Tryggare, mänskligare Göteborg
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