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Nya riktlinjer för klotterrelaterad
skadegörelse i Huddinge 2018-2022
Vad innebär de nya riktlinjerna?
Riktlinjerna innebär att kommunen
skapar en strategisk och operativ
administration för hantering av klotterrelaterad skadegörelse. Administrationen ska vila på forskning, beprövad
erfarenhet och evidensbaserade
metoder.

Snabb sanering och
förbyggande arbete
Riktlinjerna innehåller två huvudmål,
ett operativt och ett strategiskt. Å ena
sidan ska det finnas en snabb, tydlig
och evidensbaserad klotterhantering
och saneringsprocess. Å andra sidan
ska kommunen arbeta förebyggande
med hjälp av situationell prevention,
sociala insatser, internutbildning och

samverkan över fastighetsgränserna
tillsammans med polis, väktare och
andra berörda aktörer.

Halverade kostnader
Syftet med de nya riktlinjerna är att
klottersaneringskostnaderna för åren
2018 och 2019 ska minska med minst
50 procent till 2020 och 2021.

De nya riktlinjerna ska leda till att
klottersaneringskostnaderna för
åren 2018 och 2019 ska minska med
minst 50 procent till 2020 och 2021.
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Vad är klotterrelaterad skadegörelse?
Klotterrelaterad skadegörelse betyder placering av budskap på objekt utan
fastighetsägarens tillstånd.
Budskapet kan bestå av exempelvis mönster, ristningar, färgstänk, tags,
signaturer, text, grafitti- och klottermålningar, klistermärken, affischer och
många fler.
Objekten kan bestå av exempelvis väggar, stenar, vägar, trafikskyltar, fönster,
bänkar, papperkorgar, lyktstolpar, elskåp, transformatorshus, tunnlar, byggnader
och många fler.

Vad är problemet med klotterrelaterad skadegörelse?
Huddinge ska vara en av de tre populäraste kommunerna i länet att bo, besöka
och verka i. Den offentliga miljön ska vara trygg, ren och snygg. Klotterrelaterad
skadegörelse leder till omfattande saneringskostnader, en minskad
trygghetskänsla och betraktas av kommunen som ett trygghets- och
säkerhetsproblem.

Var går gränsen mellan konst och skadegörelse?
Om en fastighetsägare gett skriftligt tillstånd för placering av budskap på ett
objekt eller en yta som tillhör respektive fastighet räknas inte detta som klotterrelaterad skadegörelse.
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Vill du felanmäla klotterrelaterad
skadegörelse?
Hör av dig till Huddinge Servicecenter. En väg
in för alla oavsett tid och plats.

All klotterskadegörelse ska
felanmälas till kommunen
En väg in för alla oavsett tid och plats
Alla vi som bor, besöker och verkar i Huddinge kan felanmäla klotterelaterad
skadegörelse till kommunen.
Du kan felanmäla via ett formlär på huddinge.se, via en mobilappen Felanmälan
Huddinge eller genom att kontakta Huddinge servicecenter på telefon 08-535 300
00.
Servicecenter vidarebefordrar inkommen felanmälan till respektive privat
fastighetsägare. Kommunen tar emot alla felanmälningar oavsett var
skadegörelsen ägt rum. Detta gäller alla fastigheter, ytor och objekt oavsett
fastighetsägare, även Vattenfall och Trafikverket.

Pågående klotterrelaterd brottslighet
Vid pågående brott ska du ringa 112 och göra en polisanmälan.
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Klottersanering och polisanmälan
enligt fastighetsregistret
Ansvarsfördelning
En fastighet är ett markområde som är
fast egendom med tillhörande
fastighetstillbehör. Det finns privata,
kommunala och statliga fastigheter i
kommunen.

Kommunens egna
fastigheter
Kommunen klottersanerar och
polisanmäler på sina fastigheter efter
inkommen felanmälan. Kommunen
anlitar ett klottersaneringsföretag.

Privat fastighet där
kommunen har verksamhet
På fastigheter där kommunen bedriver
verksamhet ska respektive
fastighetsägare beställa klottersanering.
Jobbar du på kommunal förskola,
simhall eller idrottsanläggning ska du
göra felanmälan till kommunen.
Kommunen vidare-befodrar alla
inkomna felanmälan till respektive
privat fastighetsägare. Polisanmälan
görs av respektive verksamhetsansvarig.

Privat fastighetsägare
Som privat fastighetsägare ansvarar du
för klottersanering och polisanmälan
på din fastighet. Anmäl gärna eventuell
skada till kommunen. Detta är viktigt
för att statistik och eventuell lagföring.
Kommunen vidarebefodrar alla
inkomna felanmälan till respektive
privata fastighetsägare.

Anmäl all
klotterrelaterad
skadegörelse till
kommunen. Detta
är viktigt för statistik
och eventuell
lagföring.
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Hur snabbt sker klottersanering på
kommunens fastigheter?
Åtgärd inom 48 timmar om vädret tillåter.
Klottersanering ska ske inom 48
timmar efter inkommen felanmälan om
väderomständigheterna så tillåter. Vid
temperaturer under – 3 kan exempelvis
klottersanering inte utföras. För
klottersanering anlitar kommunen ett
saneringsföretag. Rasistiskt,
våldsbejakande och annat känsligt
klotter ska alltid prioriteras.

Klottersanering inte samma
som återställning
Klottersanering betyder att
klotterrelaterad skadegörelse tas bort
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och saneras. Ofta kan skadan
fortfarande synas efter sanering och för
detta krävs en återställning.
Återställning innebär att ytan på vilken
skadegörelsen inträffat återställs till
dess ursprungliga skick. Kommunen
ansvarar för återställning på kommunal
mark. Återställning sker inte samtidigt
som sanering.

Visste du detta?
Klottersanering försvåras av kyla.

Felanmälningar till kommunen är en förutsättning
för klotterförebyggande insatser.

Förebyggande arbete mot
klotterrelaterad skadegörelse
Fysiska brottsförebyggande insatser i utemiljön
Vid regelbunden skadegörelse på sina fastigheter ska kommunen
skyndsamt vidta situationellt brottspreventionsåtgärder. Det kan vara
att att på olika sätt försvåra genom spaljéer, klotterskydd,
fasadbeklädnad, ytbehandling, växtlighet, belysning och bevakning.
Där regelbunden klotterrelaterad skadegörelse inträffat ska kommunen
placera särskild information och informera om befintligt
felanmälanssystem.

Samverkan över fastighetsgränserna
• Kommunen vill samarbeta och teckna avtal med Vattenfall,
Trafikverket och andra större aktörer för att förbättra
klottersaneringen på privat mark.
• Kommunen vill engagera kommuninvånare i att felanmäla klotterelaterad skadegörelse till kommunen.
• Kommunen polisanmäler all klotterrelaterad skadegörelse.
• Tillsammans med Polisen och väktarna verkar kommunen för
lagföring av all klotterrelaterad brottslighet.
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Sammanfattning
• De nya riktlinjerna ska leda till att klottersaneringskostnaderna för åren 2018 och 2019 ska minska med
minst 50 procent till 2020 och 2021.
• En väg in för alla oavsett tid och plats.
• Vid pågående brott ska du ringa 112 och göra en
polisanmälan.
• Anmäl all klotterrelaterad skadegörelse till kommunen.
Detta är viktigt för statistik och eventuell lagföring.
• Klottersanering ska ske inom 48 timmar efter inkommen
felanmälan om väderomständigheterna så tillåter.

När du upptäcker du
klotterrelaterad skadegörelse:
Gör felanmälan via:
• Ett formulär på huddinge.se
• Mobilappen Felanmälan Huddinge
• Kontakta Huddinge servicecenter på telefon 08-535 300 00

