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Förslag till policy mot klotter och liknande skadegörelse i
Stockholm
Svar på remiss från stadsledningskontoret
Förslag till beslut
1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.
2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

Dag Helin

Eddie Friberg

Sammanfattning
I februari 2005 gav kommunstyrelsen stadsledningskontoret (SLK) i uppdrag
att starta en samverkansgrupp mot klotter. Ett förslag till policy mot klotter och
liknande skadegörelse har nu tagits fram. Förvaltningen delar uppfattningen att
det är angeläget att staden arbetar aktivt för att förhindra klotter och liknande
skadegörelse. Det framtagna förslaget till policy bör kunna ge ett bra stöd i detta arbete.
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Bakgrund
Stadsledningskontoret har till socialtjänstnämnden för yttrande överlämnat förslag till policy mot klotter och annan skadegörelse i Stockholm se bilaga. Remisstiden går ut den 6 november 2006.
Ärendet har remitterats till stadsdelsnämnderna Bromma, Farsta, Hägersten,
Hässelby-Vällingby, Katarina- Sofia, Maria-Gamla stan, Norrmalm och Skärholmen. Det har även remitterats till följande facknämnder och bolag: fastighets- och saluhallsnämnden, idrottsnämnden, kulturnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, renhållningsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, Svenska Bostäder, Familjebostäder, Micasa Fastigheter, Centrumkompaniet, Stockholmshem, Stockholm hamn, Sisab och Stockholm Parkering.
Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom kansliavdelningen i samarbete med
Preventionscentrum Stockholm (Precens) och staben för utredning/projekt.
Remissen i sammanfattning
I februari 2005 gav kommunstyrelsen stadsledningskontoret (SLK) i uppdrag
att starta en samverkansgrupp mot klotter. Samverkansgruppen består av ett
40-tal representanter för olika offentliga offentliga och privata huvudmän i
Storstockholm. Ordförande är stadsdelsdirektören vid Kungsholmens stadsdelsförvaltning. Samverkansgruppen ingår numera som en del i projektet
Stockholm – ren och vacker.
En följd av samverkansgruppens arbete är att en samsyn om hur man ska hantera klotter börjar växa fram. Som ett resultat av detta har en policy mot klotter
och liknande skadegörelse tagits fram. För att man ska kunna gå vidare och använda policyn som underlag för överenskommelser med t.ex. Banverket, Vägverket, SL, kranskommuner, privata företag och fastighetsägare är det önskvärt
att kommunfullmäktige godkänner policyn.
I policyn föreslås bland annat att sanering av klotter och liknande skadegörelse
ska ske inom en vecka. För prioriterade objekt som daghem, skolor, idrottsoch centrumanläggningar och frekventerade parkanläggningar ska sanering ske
inom 48 timmar. Vidare föreslås kontinuerlig utbildning för att öka medvetenheten hos skol- och fritidspersonal, socialsekreterare m.fl. om subkulturen runt
klotter och dess riskfaktorer. Staden föreslås förebygga klotter vid förändringar
av stadsmiljön.
Förvaltningens synpunkter
Klotter har länge varit ett uppmärksammat problem i samhället och såväl staden som andra aktörer har under många år arbetat med problematiken. Förvaltningen instämmer i den ståndpunkt som framförs i förslaget till policy mot
klotter, att ingen form av klotter eller liknande skadegörelse ska accepteras i
staden. Det är angeläget att den samverkan som pågår får konkret resultat i

DNR 106-0469/2006
SID 3 (4)

form av en ren och trygg stad. Den policy som tagits fram bör ha förutsättningar att utgöra ett stöd i arbetet att förebygga och sanera klotter och liknande skadegörelse.
Socialtjänstförvaltningen deltar i samverkan mot klotter genom en representant
från Precens som även ingår i en av flera arbetsgrupper knutna till samverkansgruppen. Den arbetsgrupp socialtjänstförvaltningen deltar i arbetar med information och stöd till föräldrar.
Förvaltningen instämmer i förslaget i punkt 2 i förslaget till policy mot klotter
och liknande skadegörelse, att ange en tidsram inom vilken sanering ska ske.
Det är av yttersta vikt att ange en begränsad tid inom vilken sanering ska utföras. Det är självfallet viktigt att verksamheter som staden ansvarar för såsom
förskolor och skolor bedrivs i fastigheter fria från klotter. Förvaltningen menar
dock att även upprepat utsatta platser borde ingå i uppräkningen av prioriterade
objekt i punkt 2. Om klotter inte tas bort på upprepat utsatta platser är det en
signal om uppgivenhet från samhället.
Förvaltningen föreslår att punkt 7 i förslaget till policy omformuleras så att staden inte ska invänta förändringar av stadsmiljön för att bedriva arbete med att
försvåra genomförandet av klotter vid platser som är upprepat utsatta.
Förvaltningen föreslår att punkten 7 i förslaget till policy omforumleras enligt
följande:
Stockholm ska förebygga klotter och liknande skadegörelse i stadsmiljön genom att försvåra genomförandet av brotten och öka den sociala kontrollen av
platser som är, eller förväntas bli, upprepat utsatta.
Det är viktigt att se subkulturen runt klotter som en kultur som inte skiljer sig
nämnvärt från andra ungdomskulturer. Det är främst uttrycken som skiljer sig
åt mellan de olika kulturerna. Liksom andra ungdomskulturer har den
kopplingar till musikstil och särskilda konsumtionsmönster och den skapar en
identitet och samhörighet mellan deltagarna. Ett annat gemensamt drag hos
ungdomskulturer är att utöva motstånd mot gällande ordning och maktstrukturer. Med hjälp av olika uttryck skapar man en upplevelse av frihet och av att
inte inordna sig i de vuxnas och samhällets etablerade system.
I stadens arbete med att ge barn och ungdomar en trygg uppväxt med så liten
risk som möjligt att begå brott och utsättas för brott är det angeläget att uppmärksamma klotter som ett av vanliga ungdomsbrott. I samband med klottrandet gör sig ungdomarna i regel skyldiga även till andra brott såsom stöld av
sprayburkar och färg, olaga intrång på spårområden etc. Såväl föräldrar som
personer som arbetar med barn och ungdomar behöver kontinuerlig information/ utbildning i att uppmärksamma signaler hos barn och ungdomar att de är i
riskzon att begå brott. Arbetet med att förebygga klotter och ge de barn och
ungdomar som börjat klottra stöd att sluta, bör således ingå i det lokala brotts-
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förebyggande arbetet inom respektive stadsdelsnämnd i samverkan med polisen och andra aktörer. Förslaget till policy mot klotter och skadegörelse bör
spridas till de lokala brottsförebyggande råden.
Förvaltningen föreslår att punkten 4 i förslaget till policy omforumleras enligt
följande:
Skol- och fritidspersonal, socialsekreterare, föreningsaktiva m.fl. ska kontinuerligt utbildas och informeras för att bli medvetna om riskfaktorer bland ungdomar som kan leda till kriminalitet, bland annat klotter.
Sammantaget anser förvaltningen att det är angeläget att staden arbetar aktivt
för att förhindra klotter och liknande skadegörelse. Det framtagna förslaget till
policy bör kunna ge ett bra stöd i detta arbete. Det är emellertid betydelsefullt
att se klotter som ett uttryck för en av många subkulturer bland ungdomar. Staden måste bedriva ett kraftfullt brottsförebyggande arbete på bred front i samverkan med andra aktörer för att ge barn och ungdomar en trygg uppväxt och
minska riskerna för att de börjar begå brott.
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