
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2015-06-17 

PLAU § 5:17 Dnr. KS 2014/0354 

Svar på medborgarförslag nr 14/2014 - Angående klottersanering i 
kommunen 

Planarbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsens beslutar 

Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att Kommunstyrelsen 2015-02-16, § 3:3, 
antog nya riktlinjer mot klotter och annan skadegörelse. 

Sammanfattning 
Österåkers kommun har mottagit ett medborgarförslag som föreslår åtgärder för 
klottersanering. Österåkers kommun har redan antagit nya riktlinjer kring klotter och liknande 
skadegörelse. 

Beslutsunderlag 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2015-06-08. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteudåtande daterat 2015-05-27. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar att bifall dll ordförandeförslaget innebärande att anse 
medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att Kommunstyrelsen 2015-02-16, § 3:3, 
antog nya riktlinjer mot klotter och annan skadegörelse. 

Propositionsordning 
Ordförande frågar om planarbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- SBF 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Ordförandeförslag 

Kommunstyrelsens ordförande Till Kommunstyrelsen 
Michaela Fletcher 

Datum 2015-06-08 
Dnr KS 2014/0354-100 

Svar på medborgarförslag nr 14/2014 - Angående klottersanering i 
kommunen 

Sammanfattning 

Österåkers kommun har mottagit ett medborgarförslag som föreslår förbättrade åtgärder för 
klottersanering. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att Kommunstyrelsen 2015-02-16, § 3:3, 
antog nya riktlinjer mot klotter och annan skadegörelse. 

Motivering 
Man ska som invånare eller besökare i Österåker uppleva de offentliga platserna som snygga och 
trygga. Ingen form av klotter, olaga affischering eller Liknande accepteras på fastigheter som ägs av 
kommunen eller något av de kommunala bolagen. De nya riktlinjerna inbegriper att klotter och 
annan skadegörelse ska saneras inom 24 timmar. (Inom 12 timmar om klottret kan uppfattas extra 
stötande). Vid till exempel kyla, som försvårar saneringen, sker sanering så fort det är tekniskt 
möjligt. Förskolor, skolor, tunnlar, idrottsanläggningar, badplatser, parker m.fl. offentliga platser 
prioriteras i saneringsarbetet. Klotter och annan skadegörelse kommer att dokumenteras och 
polisanmälas. Anmälda skador kommer kostnadsberäknas och skadeståndskrav kommer att ställas 
där det är möjligt. Med hjälp av riktlinjerna blir det lättare för kommunen att samordna det 
förebyggande arbetet mot klotter med andra fastighetsägare och aktörer. 

Bakgrund 

Tjänsteutlåtande från Samhällsbyggnads förvaltningen 2015-05-27 

v i \ \ VJYT\ 
Michaela Fletcher 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Tjänsteutlåtande 0 Österåker 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Till Kommunstyrelsen 
Lena Brodin 
Datum 2015-05-27 
Dnr KS 2014/0354 

Svar på medborgarförslag nr 14/2014 - Angående 
klottersanering i kommunen 

Sammanfattning 
Österåkers kommun har mottagit ett medborgarförslag som föreslår åtgärder för 
klottersanering. Österåkers kommun har redan antagit nya riktlinjer kring klotter och 
liknande skadegörelse. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 
Medborgarförslaget anses besvarat genom att Kommunfullmäktige antagit nya riktlinjer 
för klotter och annan liknande skadegörelse. 

Bakgrund 
Medborgarförslaget nr 14/2014 föreslår ett antal åtgärder för att bekämpa klotter. 

Förvaltningens slutsatser 
Förslagsställaren föreslår att kommunen kommer överens med fastighetsägare och 
verksamhetsutövare vars egendom klottras ner om att kommunen sanerar klottret och att 
kommunen ska vädja till fastighetsägare och verksamhetsutövare att själva sanera 
egendomen inom 14 dagar. Att kommunen skulle sanera privata fastighetsägares egendom 
bedöms inte genomförbart. Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer däremot att föra 
dialog med fastighetsägare och verksamhetsutövare om vikten av klottersanering och att 
de bör följa de riktlinjer som kommunen antagit för kommunens egendom. Om tips om 
klotter kommer in till kommunen på privatägda fastigheter så lämnas tipset vidare till 
berörd fastighetsägare. I medborgarförslaget föreslås även att vi ska vädja till försäljare av 
målarfärg på sprayflaska att försvåra köp av dessa varor till yngre personer. Redan nu 
pågår ett nära samverkan med försäljningsställena. Sammanfattningsvis bedömer 
Samhällsbyggnadsförvaltningen att genom att kommunen har antagit nya riktlinjer kring 
klotter och liknande skadegörelse finns det bra rutiner för hur vi kan arbeta förebyggande 
och trygghetsskapande kring klotter. 

Bilagor 
1. Medborgarförslag niM,4/2014. 

Kent Gullberg 
Samhällsbyggnadschef 

Anna Anderman 
Väg- och trafikchef 

Expediering 
Förslagsställaren 
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Förslag till förbättringar av olika slag ' " / 

Jag är inte så bevandrad att använda datorn i kommunikation. Trot* 
i*o inte lyckats nå Er den vägen - iae tvH^er at* <* •* " 

Förslag 2 
Jag har under en längre tid rapporterat om klotter, men åtgärder har uteblivet i stor 
utsträckning och jag har inte förstått varför. Vid en kontakt med saneraren nyligen fick 
jag reda på att kommunen bara kan åtgärda visst klotter. 
Kommunen har som mål att vara attraktiv, trygg och trevlig. För att närma sig det 
målet bör klottret bekämpas på bred front. 
2:1 Jag föreslår att kommunen kommer överens med företag som klottras ner och ber 
att tå sanera klottret. Det måste ju också ligga i deras intresse att närmiljön är 
inbjudande. Det är ju kommuninvånare som kladdar ner vår gemensamma miljö. 
2:2 Är detta inte gångbart så vädja till företagen att själva sanera egendomen inom 14 
dagar sedan kommunens sanerare. rapporterat klottret. 
2:3 Erbjud företagen sanering utförd av kommunens klottersanerare mot ersättning. 
2:4 Vädja till försäljare av målarfärg på sprayflaska att försvåra köp av dessa varor till 
yngre personer. 

Jag börjar tappa intresset för att hjälpa till att skapa en trivsam miljö när mycket lite 
händer och det är svårt att veta vad som hör till kommunen. 


