Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige

2022-05-31

§ 233 Kommunens klotterpolicy, svar på motion (-)
Dnr KS 2021-621
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-06-14.
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2022-03-29, § 135 och 2022-04-26, § 193 att
bordlägga ärendet.
Michael Cocozza (-) och Jaleh Ramezani (-) föreslår i en motion daterad 202108-27 att:




Fullmäktige uppmanar Samhällsbyggnadsnämnden att skärpa
sina rutiner för att uppfylla kommunens klotterpolicy om
borttagande inom 24 timmar.
Fullmäktige antar direktiv till Tekniska Verken Linköping AB,
AB Stångåstaden, Lejonfastigheter AB och Sankt Kors
Fastighets AB om att kommunens klotterpolicy ska följas.
Fullmäktige antar särskilt direktiv till Tekniska Verken
Linköping AB om att genomföra ett projekt där 200 av bolagets
elskåp får en konstnärlig utsmyckning.

Linköpings kommun har inte någon klotterpolicy, det som kan läsas på
kommunens hemsida om klottersanering är en målsättning och en kort
sammanfattning av krav som ställs i det ramavtal kommunen har för
klottersanering.
Kommunens upphandlade entreprenör ronderar och sanerar klotter på
kommunal egendom, till exempel papperskorgar, lyktstolpar, broar, tunnlar,
vägmärken och parkbänkar. Klotter som är kränkande har särskilt hög prioritet
att saneras och där är kraven mot entreprenör tydliga; det ska om möjligt tas
bort inom 24 timmar. Sådant klotter polisanmäls också. Medborgare,
upphandlade driftentreprenörer och kommunens driftingenjörer rapporterar
också in klotter, som åtgärdas av entreprenör för klottersanering.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden
tillstyrka förslaget inför kommunstyrelsens beredning till kommunfullmäktiges
beslut.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2022-02-16, § 35
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1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Samhällsbyggnadsnämndens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionens första att-sats avslås med hänvisning till att kommunen inte har
någon klotterpolicy som säger att klotter ska vara sanerat inom 24 timmar.
Saneringen regleras i avtal med entreprenör. Kommunens ambition är hög och
klotter saneras på ett tillfredsställande sätt och klotter som är kränkande
saneras inom 24 timmar från att vi får vetskap om sådant klotter.
2. Motionens andra att-sats avslås med hänvisning till att kommunens krav i
avtal mot entreprenör inte kan gälla bolagen. Bolagen har idag egna avtal för
klottersanering och upplever precis som kommunen att avtalen fungerar bra.
3. Motionens tredje att-sats avslås med hänvisning till att elskåpen står på
kommunens mark och kommunen har rådighet i frågan om konstnärlig
utsmyckning i offentlig miljö. Kommunen samverkar gärna med Tekniska
Verken om eventuella konstprojekt på elskåp och även hur de kan säkras mot
klotter.
Kommunstyrelsens beslut 2022-03-08, § 64
1. Samhällsbyggnadsnämndens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2022-05-31
1. Motionens första att-sats avslås med hänvisning till att kommunen inte har
någon klotterpolicy som säger att klotter ska vara sanerat inom 24 timmar.
Saneringen regleras i avtal med entreprenör. Kommunens ambition är hög och
klotter saneras på ett tillfredsställande sätt och klotter som är kränkande
saneras inom 24 timmar från att vi får vetskap om sådant klotter.
2. Motionens andra att-sats avslås med hänvisning till att kommunens krav i
avtal mot entreprenör inte kan gälla bolagen. Bolagen har idag egna avtal för
klottersanering och upplever precis som kommunen att avtalen fungerar bra.
3. Motionens tredje att-sats avslås med hänvisning till att elskåpen står på
kommunens mark och kommunen har rådighet i frågan om konstnärlig
utsmyckning i offentlig miljö. Kommunen samverkar gärna med Tekniska
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Verken om eventuella konstprojekt på elskåp och även hur de kan säkras mot
klotter.
Yrkanden
Lars Vikinge (C) yrkar att ärendet ska bordläggas till kommunfullmäktiges
sammanträde 2022-06-14.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Lars Vikinges (C) yrkande att ärendet ska
bordläggas mot att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska bordläggas.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-04-26, § 193
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-03-29, § 135
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-03-08, § 64
Ojusterat protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2022-02-16, § 35
Tjänsteskrivelse - Kommunens klotterpolicy, svar på motion (-), 2022-02-08
Motionen
__________
Beslutet skickas till:
Motionärerna
Samhällsbyggnadsnämnden
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