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Arbetsrutiner  i syfte att motverka klotter och annan skadegörelse 
 
 
Åstorps kommun i arbete för en trivsam kommun – fri från klotter och annan skadegörelse 

 
 
Mål Åstorpsbor och besökare skall kunna röra sig i en välskött och trivsam kommun som er-

bjuder mötesplatser i de olika kommundelarna. 
Kommunen ska vara fri från nedskräpning, klotter och annan skadegörelse. Det offentliga 
rummet ska vara inbjudande, vårdat och omhändertaget och människorna ska känna sig 
trygga i miljön.  

 
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 konse-

kvenser av skadegörelse. Klotter och otillåten affischering skall inte accepteras. Barns och 
ungdomars kreativitet och behov av att synas och uttrycka sig skall kanaliseras via positi-
va och konstruktiva verksamheter. 

 
 Åstorps kommuns förvaltningar och bolag ska i samverkan och med ömsesidigt kun-

skapsutbyte arbeta målmedvetet och långsiktigt genom följande områden: 
 

• via dialog informera och påverka 
• förebygga och försvåra skadegörelse 
• snabbt sanera och reparera 
• samverka med andra myndigheter och bolag 
• bekräfta ansvarsfullt agerande och polisanmäla skadegörelse 
• öka kunskaperna om såväl ungdomskultur som klotterskydd och klottersanering 

 
 
Handlingsplan 
 
 

Via dialog informera och påverka 
Barn och ungdomar skall i skola och på fritiden ges kunskaper och insikter som främjar 
engagemang och ansvar för sin närmiljö. Syftet är å ena sidan att väsentligt minska kost-
naderna för klotter, annan skadegörelse samt nedskräpning och å andra sidan leda in ung-
domarnas kreativitet i mer produktiva banor som gagnar både samhället och den enskilda 
ungdomens vuxenblivande. 

 
Förebygga och försvåra skadegörelse 
Aktuell kunskap om byggande och teknik för att skydda byggnader, andra anläggningar 
och trafikfordon skall tas tillvara.  Det kan också gälla klotterskydd, fasadbeklädnad, yt-
behandling, plantering, belysning och kameraövervakning. 
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 när-
liggande gångbanor, cykelbanor, joggingslingor etc.   
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Snabbt sanera och reparera 
Sanering av och reparation efter klotter och annan skadegörelse ska ske så snart det är 
möjligt dock senast inom en vecka efter upptäckt. Det är viktigt med tidig upptäckt varför 
kontinuerlig inspektion är särskild betydelsefull. Snabb sanering bygger också mycket på 
allmänhetens intresse varför det är viktigt att informera om hur man enklast anmäler klot-
ter.  
Vid stark kyla vilket kan inträffa under långa perioder under vinterhalvåret fungerar dock 
inte saneringsinsatser eftersom det mesta av klottret avlägsnas med ånga. 
Det finns idag också färger som är svåra att avlägsna utan att ursprungsfärg skadas eller 
förstörs.  
Klotter och annan skadegörelse som inte åtgärdas kan leda till upplevd otrygghet. 
 
 
Samarbete med andra organ och myndigheter  
Kommunen skall även kommunicera sitt mål och sin strategi samt samverka med andra 
berörda myndigheter och bolag. 
På flera ställer i kommunen finns elskåp och teleskåp som respektive bolag har ansvar för.  
Dock står dessa skåp på mark som ägs av kommunen. Samma regler som finns för de 
kommunala fastigheterna bör därför också gälla dessa bolag.     

 
 Bekräfta ansvarsfullt agerande och polisanmäla skadegörelse 

Barn, ungdomar och vuxna som engagerar sig i omsorg om sin närmiljö bör uppmärk-
sammas 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 och klotter inom den kommunala verksamheten skall polisanmälas av 
verksamhetsansvarig så snart det upptäcks.  
Anmälda skador skall kostnadsberäknas och skadeståndskrav ställas. 

 
  

Erbjuda anslagstavlor och papperskorgar i det offentliga utrymmet 
För att komma tillrätta med illegal affischering och nedskräpning skall kommunen erbju-
da lagliga affischeringsplatser.  
Företag, föreningar och institutioner som affischerar på otillåtna ställen ska uppmärk-
sammas på detta.  
Papperskorgar och avfallskärl skall utformas och placeras så att bästa tillgänglighet och 
estetik i miljön uppnås.  

 
 Öka kunskaperna om såväl ungdomskultur som klotterskydd och klottersanering 

Det är viktigt att kommunen satsar på olika insatser mot klotter och annan skadegörelse. 
Erfarenheter från dessa satsningar bör dokumenteras och spridas. Det kan ske via rappor-
ter, föredrag och utvärderingar. Detta avser kunskap om såväl ungdomskulturer som  
klotterskydd.    

 
    


