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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2020-03-17

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 108

Svar på motion om bättre samordning och
minskad skadegörelse för ökad trygghet från
Therez Almerfors (M)

KSN-2019-03072

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskottföreslår kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta

1. attbesvara motionen med föredragningen i ärendet.

Reservation

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M) och Jonas Petersson (C) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Fredrik Ahlstedt (M) med fleras yrkande.

Yrkande

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M) och Jonas Petersson (C) yrkar bifall till
motionen.

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet
bifaller detsamma.

Sammanfattning

Therez Almerfors (M) föreslår ien motion väckt 7 oktober 2019
att Uppsala kommun i samråd med fastighetsägare, polisen,
säkerhetsavdelningen och lokala BRÅ tar fram en geografiskt uppdelad
handlingsplan med syfte att motverka klotter i kommunen, och
att Uppsala kommun tar initiativ till samarbetsavtal för kommunkoncernen
och fastighetsägare i syfte att minska mängden klotter.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 3 mars 2020
Bilaga, Motion om bättre samordning och minskad skadegörelse för ökad
trygghet från Therez Almerfors (M)
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Svar på motion om bättre samordning och 
minskad skadegörelse för ökad trygghet från 
Therez Almerfors (M)  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

 

Ärendet 

Therez Almerfors (M) föreslår i en motion väckt 7 oktober 2019  

• att Uppsala kommun i samråd med fastighetsägare, polisen, 

säkerhetsavdelningen och lokala BRÅ tar fram en geografiskt uppdelad 
handlingsplan med syfte att motverka klotter i kommunen, och   

• att Uppsala kommun tar initiativ till samarbetsavtal för kommunkoncernen 
och fastighetsägare i syfte att minska mängden klotter. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. 

Perspektiven för näringsliv, barn och jämställdhet bedöms inte relevanta med 
föreliggande förslag till beslut. 

Föredragning 

Det finns många skäl till att snabbt hantera klotter och annan skadegörelse i det 
offentliga rummet. Förutom att det är störande och ger ett allmänt nedgånget intryck 

finns det indicier på att det leder till en negativ spiral med ytterligare vandalism och en 

allmän otrygghetskänsla. Detta är särskilt påtagligt i områden som är mer socialt 
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utmanade än andra, medan områden som har en hög generell socioekonomisk status 
och stark trygghet inte påverkas lika lätt. Därför har kommunen, till exempel, ett avtal 
med fastighetsägare om att snabbt kunna forsla bort vrak efter brända bilar från dessa 

områden. 

För en kostnadseffektiv klottersanering bör flera närliggande byggnader eller ytor 

saneras samtidigt. Att ha en generell, fast tidsgräns för sanering över hela kommunen 

skulle kräva omotiverat stora resurser. Däremot kan det vara värt att prioritera 
områden som har särskilda trygghetsutmaningar.  

I handlingsplanen för ökad trygghet i Gränby och Kvarngärdet, som beslutades av 
kommunstyrelsen 11 mars 2020 §46, finns därför förslag på en striktare tillämpning av 

klottersanering för detta område, med en uttalad ambition att klotter ska vara borta 

inom 24 timmar. Där finns också en aktivitet som syftar till att uppnå samma 

ambitionsnivå hos privata fastighetsägare. 

Med detta som utgångspunkt kan ambitionen utvärderas på sikt och effekten bedömas 
mot kostnadsaspekten. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i ärendet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 3 mars 2020 

• Bilaga, Motion om bättre samordning och minskad skadegörelse för ökad 
trygghet från Therez Almerfors (M) 
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Motion för bättre samordning och minskad 
skadegörelse för ökad trygghet 

En viktig del i trygghetsarbetet är karaktären på kommunens utemiljöer och hur 
dessa upplevs. Välkomnande, välskötta och städade bostadsområden och 
centrummiljöer kan bidra till en känsla av trygghet och ordning. Vi ska också visa att 
vi tar ansvar för det gemensamma rummet och att vi har nolltolerans mot 
skadegörelse. Därför behöver vi skyndsamt agera. 

Uppsala kommun har idag inget samordnat arbete med fastighetsägare vad gäller 
klottersanering. Ett sådant skulle kunna innebära en förändring i hur snabbt och 
koordinerat arbetet med att sanera klotter kan ske. Tidigare (år 2008 – 2011) har det 
funnits en handlingsplan innefattande ett samarbetsavtal mellan kommunen och 
fastighetsägare med målsättning att minska klottringen. Också Polismyndigheten och 
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) var med och tog fram handlingsplanen. Minimikravet 
för sanering var då 48 timmar. Denna motion syftar till att detta arbete bör uppdateras 
och återupptas och kommunen måste arbeta såväl på kort och lång sikt, då många 
fastigheter fortfarande inte saneras alls eller åtminstone inte inom en rimlig tid.  

Behovet av att ta bort klotter på olika platser runt om i kommunen är stort, även om 
det är olika stort på olika platser. Därför behövs en långsiktig handlingsplan som kan 
täcka flera områden, där insatserna i områden med mer omfattande problem kan 
vara mer intensiva än på andra platser.  

Geografiskt avgränsade samverkansavtal vore en bra väg att gå för att uppnå renare 
och mer välskötta områden både i centrum, i stadsdelarna och på landsbygden. Det 
är viktigt att arbetet sker i samverkan med fastighetsägarna eftersom det inte bara är 
på kommunens egna fastigheter som behovet finns. Det gäller också att vara uthållig 
eftersom det tar tid att få till en förändring i karaktär i framför allt mer utsatta 
områden. Det är ett vedertaget begrepp att klotter föder klotter. Därför måste vi 
gemensamt agera för att minska det. Uppsala kommun har idag bättre förutsättningar 
för att involvera medborgare genom appen Felanmälan, där man enkelt genom ett 
samarbetsavtal skulle kunna vidarebefordra felanmälningar till berörda 
fastighetsägare för att informera om förekomsten av klotter.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Med anledning av ovanstående yrkar jag 

Att Uppsala kommun i samråd med fastighetsägare, polisen, säkerhetsavdelningen 
och lokala BRÅ tar fram en geografiskt uppdelad handlingsplan med syfte att 
motverka klotter i kommunen, och  

Att Uppsala kommun tar initiativ till samarbetsavtal för kommunkoncernen och 
fastighetsägare i syfte att minska mängden klotter. 

 

 

Uppsala 23 september 

Therez Almerfors (M) 
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