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Motion om att upprätta en policy för klottersanering
§ 75

Diarienummer 2021/KS 0075 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
för förslag till kommunfullmäktige
-

Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna i Tyresö genom Johan Carlsson lämnade i januari 2021 in
en motion till kommunfullmäktige om att införa en policy för klottersanering
som en del i arbetet att stävja och göra klotter mindre intressant. Det föreslås
även i motionen att det ska finnas en enkel funktion för allmänheten att anmäla
klotter till kommunen för åtgärd. Svar på motionen skall beredas i
kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige.
Förvaltningen redovisar underlag inför beslut.

Ordförandeutlåtande
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion som syftar till att minska
förekomsten av klotter i Tyresö kommun samt att det lättillgängligt ska finnas
möjligheter för invånare att anmäla klotter.
Klotter bidrar, precis som motionärerna uppger, till otrygghet och förfulning
av våra offentliga miljöer. Att vi kontinuerligt och metodiskt arbetar mot detta
är viktigt för både den upplevda tryggheten och för trivseln.
Tyresö arbetar i dagsläget efter rutiner där invånare, anställda och vaktbolag
rapporterar in klotter. De anställda har en intern kanal via fastighet som de kan
gå igenom och invånare kan kontakta kommunen via hemsida eller
servicecenter. Därefter går ärendet vidare till det upphandlade företag som
sanerar klottret. Vanligtvis tas klottret bort nästkomman vardag.
Klotter som sker på privat egendom och privatägda fastigheter ligger utanför
Tyresö kommuns ansvarsområde. I dagsläget har kommunen en aktiv dialog
med Tyresö bostäder och Vattenfall för att gemensamt minska klotter.
Tillsammans med dessa aktörer har kommunen undertecknat ”Ett handslag för
ett vackrare Tyresö” där kommunen tillsammans med Vattenfall och Tyresö
Bostäder kommer överens om en nolltolerans mot all form av klotter och
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insatser för att förebygga detsamma. Övriga företag, myndigheter,
fastighetsägare med flera inom kommunen, uppmanas enligt riktlinjerna ”att
åtgärda olika typer av skadegörelse skyndsamt”.
Med dessa rutiner har Tyresö en väl uppbyggd rutin för hur vi hanterar klotter.
Med detta får motionen anses besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår
att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen
anses besvarad.

Yrkande
Anders Wickberg (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller
ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet
bifaller Anders Wickbergs (SD) yrkande? Ordföranden finner att
kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2021-01-28 § 3.pdf
Tjänsteskrivelse ang Policy klotter.pdf
Bilaga 1 Rutin vid klotter Servicecenter 2019.pdf
Bilaga 2 Ett handslag för ett vackrare Tyresö.pdf
Bilaga 3 Strategi brottsförebyggande arbete 2020KS 0256 antagen.pdf
Motion om införande av policy för klottersanering (SD).pdf
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2021-05-19

Tid

13:00–15:14

Plats

Sammanträdesrum Bollmora, kommunhuset

Beslutande

Se närvarolista

Övriga deltagare

Se närvarolista

Justeringens plats och tid

Kommunhuset 2021-05-24

Paragrafer

53–76

Sekreterare

Helena Rindborg
Ordförande

Mats Lindblom
Justerande

Anki Svensson
ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.
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Datum då anslaget sätts upp
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Närvarolista
Beslutande
Mats Lindblom (L)
Anki Svensson (M)
Martin Nilsson (S)
Susann Ronström (S), Närvarar §53-§58 samt §60-§76.
Anders Linder (S), Närvarar §53-§56 samt §58-§76.
Marie Åkesdotter (MP)
Dick Bengtson (M), Närvarar §53-§57 samt §59-§76.
Ulrica Riis-Pedersen (C)
Anders Wickberg (SD)

Ersättare
Mats Larsson (L)
Åsa de Mander (L)
Ajda Asgari (MP), Närvarar §53-§57 samt §59-§76. Tjänstgörande ersättare för
Anders Linder (S) §57. Tjänstgörande ersättare för Susann Ronström (S) §59.
Inger Gemicioglu (V)
Fredrik Bergkuist (M), Tjänstgörande ersättare för Dick Bengtson (M) §58.
Ulf Perbo (KD)
Per Carlberg (SD), Närvarar §53-§63.

Övriga
Alice Berg, kommunsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen
Antonios Arvanitidis, it-chef, kommunstyrelseförvaltningen, Närvarande
mellan kl 13-15:03
Stefan Hollmark, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen
Sara Kopparberg Nordemo, chef samhällsbyggnadskontoret,
kommunstyrelseförvaltningen
Torstein Tysklind, ekonomidirektör, kommunstyrelseförvaltningen
Tanja Krsic, kommunsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen, Närvarande
mellan kl 13-15:03
Maria Blom, HR-direktör, kommunstyrelseförvaltningen
Maj Ingels, säkerhetschef, kommunstyrelseförvaltningen
Jenny Linné, avdelningschef mark och exploatering,
stadsbyggnadsförvaltningen
Ingrid Bardh, ekonomistrateg, kommunstyrelseförvaltningen
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Helena Rindborg, nämndsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen
Elin Waltersson, chef stöd- och servicekontoret, kommunstyrelseförvaltningen
Anna Grönblad, Enhetschef, Analys och tillväxt
Elin Stenström, Enhetschef, Projektavdelningen
Sanna Samuelsson, Projektledare, Projektavdelningen
Heléne Hjerdin, Avdelningschef, Projektavdelningen
Joakim Forsell, tf Avdelningschef, Avdelningen för samhällsmiljö och
infrastruktur
My Wistedt, Strategisk Arkitekt, Strategi och Samhällsutveckling

Frånvarande
Anita Mattsson (S), ordförande
Peter Freij (M)
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