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Riktlinjer för nollvision mot klotter i Uddevalla kommun  
 
Antagen av kommunfullmäktige den 9 december 2009, § 281. 
 
Uddevalla kommun accepterar inte klotter eller annan liknande skadegörelse och 
arbetar utifrån riktlinjer för nolltolerans mot klotter. 
 
1. Ingen form av klotter eller liknande skadegörelse accepteras. Allt klotter ska 
anmälas, dokumenteras och saneras enligt fastställd rutin hos ansvariga 
förvaltningar. Sanering av klotter ska ske snarast möjligt från anmälan, detta gäller 
allmänt för alla typer av byggnader, mark, anläggningar och fordon m.m. och i 
synnerhet vad gäller prioriterade objekt såsom förskolor, skolor, idrotts- och 
centrumanläggningar samt parkanläggningar i tätbefolkade områden. Klotter med 
stötande och rasistisk innebörd ska saneras omgående. Ansvaret för en snabb 
sanering ligger på följande förvaltningar; tekniska kontoret, barn och utbildning, 
kultur och fritid. 
 
2. Förebyggande arbete är viktigt för att motverka problemet med klotter och ska ske 
dels genom kontinuerlig information och dialog med berörda och dels genom 
förebyggande åtgärder vid förändringar i bebyggelsemiljöer i stad och tätort: 

 
a) Informationsinsatser och dialog med berörda målgrupper ska ske om klotter och 
risker med klottrande för att stödja en positiv social utveckling för unga genom 
dialog mellan vuxensamhälle och unga om hur vi uppfattar stadens miljöer samt om 
hur vi vill att samhället ska se ut. Ansvaret för informativa och dialoginriktade 
insatser för klotterförebyggande arbete har förvaltningarna socialtjänsten, barn och 
utbildning, kultur och fritid, samt räddningstjänsten. 

 
b) Uddevalla kommun ska vid förändringar i bebyggelsemiljöer i stad och tätort 
förebygga klotter och öka den sociala kontrollen av platser som är, eller bedöms bli 
upprepat utsatta för klotter. Om klotter förekommer frekvent på vissa platser bör en 
förändring av miljön övervägas om detta bedöms minska skadegörelsen. Ansvar för 
detta arbete ligger på alla förvaltningar. 

Resurser 
I den årliga planeringsprocessen ska berörda nämnder beakta styrdokumentet 
riktlinjer för nolltolerans mot klotter och resurssätta sina handlingsplaner för 
nolltolerans mot klotter för nästkommande treårsperiod (flerårsplanen). 

Återrapportering 
Riktlinjer med tillhörande handlingsplaner ska utvärderas hösten 2010 och därefter 
revideras. Uppföljning av förvaltningarnas handlingsplaner sker årligen inom ramen 
för ordinarie styr- och ledningssystem. Kommunala stiftelser och bolagen uppmanas 
att årligen informera kommunen om genomförda insatser för nolltolerans mot klotter. 


