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Definition 

Denna policy avser kommunens arbete mot klotter.  

Med klotter avses olaglig graffiti och annan liknande skadegörelse, det vill 

säga att man olovligen fogar budskap, mönster eller bilder på exempelvis 

väggar, byggnader eller fordon i det offentliga rummet. 

Syfte 

Sollentunas offentliga miljö är till för alla och det är viktigt att vårda den. 

Sollentuna ska vara en trygg, säker, ren och vacker kommun som vi är stolta 

över och där det offentliga rummet inbjuder till samvaro mellan människor. 

Klotter i den offentliga miljön kan leda till otrygghet och ge intryck av att 

ingen bryr sig om kriminella handlingar.  

Ett syfte med denna policy är att ge förutsättningar för en ren och trivsam 

kommun som är fri från klotter. 

Klotter är skadegörelse eller åverkan och därför en brottslig handling. Ett 

ytterligare syfte med denna policy är att förebygga framtida problem för de 

personer som ägnar sig åt klotter. 

Inriktning 

Kommunen ska arbeta aktivt för att motverka klotter i allmänhet.  

Kommun tillåter inte så kallade lagliga väggar med graffiti för allmänheten. 

Kommunen ska inte medverka till eller stödja verksamheter eller 

evenemang som öppet stöder eller propagerar för klotter.  

Kommunens arbete mot klotter 

Kommunen ska agera snabbt när klotter upptäcks i den offentliga miljön. 

Egendomen ska snarast saneras från klotter. Annat offentligt organs 

egendom samt enskild egendom saneras efter överenskommelse. 

Kommun ska vid ombyggnad, nybyggnad och andra förändringar i den 

offentliga miljön eftersträva en utformning som förebygger och försvårar 

klotter. 

Kommunens arbete mot klotter ska inriktas på tre huvudområden: 

 Förebyggande arbete för att förhindra klotter 

 Information om och uppmuntran till sanering av klotter 

 Information om möjligheten att polisanmäla klotter samt att anmäla 

klotter till kommunen för saneringsåtgärder 



 

SOLLENTUNA 
FÖRFATTNINGSSAMLING 
  

Klotterpolicy 

 

C:\Documents and Settings\margab\Local Settings\Temporary Internet 

Files\Content.Outlook\H3LF3NVW\Policy mot klotter (4).doc 

Sida 3 av 3 

 

 

Framgångsfaktorer 

För framgång i arbetet mot klotter krävs: 

 Kunskap 

 Intern samverkan och samverkan med andra aktörer. 

 Långsiktighet 

 Regelbunden uppföljning och utvärdering 

Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvar 

Varje nämnd ansvarar inom sitt verksamhetsområde för arbetet mot klotter. 

Kommunstyrelsen ansvarar för att samordna nämndernas och de 

kommunala bolagens arbete för mot klotter.  

Kommunstyrelsen ska verka för att samverkan sker med andra myndigheter, 

organisationer och föreningar för att ha ett gemensamt förhållningssätt i 

arbetet mot klotter. 

Uppföljning 

Kommunstyrelsens brottsförebyggande råd (Brå) ska årligen informera 

kommunstyrelsen om kommunens arbete mot klotter. 

Tillämpningsanvisningar  

Kommunledningskontoret ska utfärda tillämpningsanvisningar till denna 

policy. 


