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§ 143
KS 159/17

Svar på motion (L) om att motverka klotter och skadegörelse
snabbare
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Motionen tillstyrks gällande punkten om att säkerställa att klottersaneringsrutinen från 2011
följs samt punkten att vidarförmedla inkomna felanmälningar i möjligaste mån till andra
fastighetsägare och då det är möjligt kontakta lokala organisationer som medverkar till
skadegörelse. Motionen anses besvarad avseende förslaget om att skapa en ny
rapporteringskanal via egen mailadress, sms eller mobilapp utöver dagens formulär på stadens
hemsida i och med stadens antagna digitala agenda.
Ärendet
Marcus Claesson (L) föreslår i en motion daterad 21 mars 2017 att Mölndal ska arbeta mer
aktivt mot klotter och skadegörelse genom följande förslag:
1. Säkerställ att klottersaneringsrutinen från 2011 följs.
2. Förenkla inrapportering av klotter och annan skadegörelse, t.ex. via klotter@molndal.se,
SMS/MMS, mobilapp, utöver dagens formulär på stadens hemsida.
3. Vidareförmedla inkomna felanmälningar i möjligaste mån till andra fastighetsägare för att
hålla vår offentliga miljö så hel, ren och trivsam som möjligt.
4. Kontakta de få lokala organisationer som förfular vår stad genom återkommande
klistermärken på papperskorgar, elskåp, stolpar, trafikskyltar, med mera och påtala det
olämpliga.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.
Ärendets behandling
Tekniska nämnden har behandlat ärendet den 20 september 2017, § 53.
Förslag till beslut
Tekniska nämndens förslag till arbetsutskottet
Tillstyrka motionen från Marcus Claesson (L) daterad 21 mars 2017, gällande punkterna om
att säkerställa att klottersaneringsrutinen från 2011 följs. Samt att vidarförmedla inkomna
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felanmälningar i möjligaste mån till andra fastighetsägare och då det är möjligt kontakta
lokala organisationer som medverkar till skadegörelse, men avstyrka förslaget om att skapa en
ny rapporteringskanal via egen mailadress, sms eller mobilapp utöver dagens formulär på
stadens hemsida.
Ledamöternas förslag
Marcus Claesson (L) föreslår att motionen ska anses vara besvarad i punkt 2 i och med
stadens antagna digitala agenda och i övrigt bifall till tekniska nämndens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande frågar om Marcus Claessons (L) förslag kan antas och finner att så sker.
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Motion till kommunfullmäktige i Mölndals Stad:

Motverka klotter och skadegörelse snabbare
Vi är många som besöker Knutpunkt Mölndalsbro nästan dagligen. Jag upplever att numer tar det
längre tid innan klotter och annan skadegörelse åtgärdas där. En hake är att ansvaret för
anläggningen är delad. Också på andra platser runt om i kommunen som parker och promenadstråk ser jag tyvärr klotter och åverkan på parkbänkar, elskåp, stolpar, trafikskyltar med mera.
På hemsidan för Mölndals Stad kan man läsa följande:
-Brottsförebyggande rådet
Mölndals stad och Polismyndigheten i Västra Götaland samarbetar sedan maj 2011 kring det
brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbetet i Mölndal. Målet är att minska brottsligheten
och öka tryggheten i staden.
Brottsförebyggande rådet i Mölndal (BRÅ) ansvarar för att arbetet drivs framåt och ser till att
revidera, utveckla och följa upp samarbetet.
Utifrån en gemensam problembild har tre huvudområden tagits fram:
1. Öka tryggheten i offentlig miljö
2. Minska och förebygga ungdomars användning av alkohol och droger
3. Minska och förebygga klotter och skadegörelse
-Staden har en rutin sedan 2011 om att kränkande klotter ska åtgärdas genast och övrigt klotter
inom 24 timmar, men hur väl följs den? Rent förblir rent, smuts göder smuts – brukar man säga.

Yrkanden:
1. Säkerställ att klottersaneringsrutinen från 2011 följs.
2. Förenkla inrapportering av klotter och annan skadegörelse, t.ex. via klotter@molndal.se,
SMS/MMS, mobilapp, utöver dagens formulär på stadens hemsida.
3. Vidareförmedla inkomna felanmälningar i möjligaste mån till andra fastighetsägare för att
hålla vår offentliga miljö så hel, ren och trivsam som möjligt.
4. Kontakta de få lokala organisationer som förfular vår stad genom återkommande klistermärken
på papperskorgar, elskåp, stolpar, trafikskyltar, med mera och påtala det olämpliga.

Marcus Claesson (L),
gruppledare och kommunalråd
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§ 53
TEN 178/17

Svar på motion om att motverka klotter och skadegörelse snabbare
Beslut
Tillsyrka motionen från Marcus Claesson (L) daterad 21 mars 2017, gällande punkterna om
att säkerställa att klottersaneringsrutinen från 2011 följs. Samt att vidarförmedla inkomna
felanmälningar i möjligaste mån till andra fastighetsägare och då det är möjligt kontakta
lokala organisationer som medverkar till skadegörelse, men avstyrka förslaget om att skapa en
ny rapporteringskanal via egen mailadress, sms eller mobilapp utöver dagens formulär på
stadens hemsida.
Ärendet
Kommunfullmäktige har skickat ärendet motion till kommunfullmäktige i Mölndals stad
”Motverka klotter och skadegörelse” (KS 159/17) till tekniska nämnden för yttrande.
Ärendets behandling
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 22 augusti 2017.
Förslag till beslut
Tillsyrka motionen från Marcus Claesson (L) daterad 21 mars 2017, gällande punkterna om
att säkerställa att klottersaneringsrutinen från 2011 följs. Samt att vidarförmedla inkomna
felanmälningar i möjligaste mån till andra fastighetsägare och då det är möjligt kontakta
lokala organisationer som medverkar till skadegörelse, men avstyrka förslaget om att skapa en
ny rapporteringskanal via egen mailadress, sms eller mobilapp utöver dagens formulär på
stadens hemsida.
Beslutsgång
Elin Andersson (L) och Sara Janhäll (C) gör följande tillägg till protokollet:
"Vi ser gärna att synpunkthanteringssystemet utvecklas för att passa bättre för mobiltelefoner.
Exempelvis genom att skapa en app. Man skulle också kunna underlätta att automatiskt få in
GPS-koordinater."
Ordförande frågar om beslutet kan antas och finner att så sker.
Tekniska nämnden noterar Elin Andersson (L) och Sara Janhälls (C) tillägg till protokollet.
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Tekniska nämnden

Svar på motion om att motverka klotter och skadegörelse
snabbare
Förslag till beslut
Tillsyrka motionen från Marcus Claesson (L) daterad 21 mars 2017, gällande punkterna om
att säkerställa att klottersaneringsrutinen från 2011 följs. Samt att vidarförmedla inkomna
felanmälningar i möjligaste mån till andra fastighetsägare och då det är möjligt kontakta
lokala organisationer som medverkar till skadegörelse, men avstyrka förslaget om att skapa en
ny rapporteringskanal via egen mailadress, sms eller mobilapp utöver dagens formulär på
stadens hemsida.
Ärendet
Kommunfullmäktige har skickat ärendet motion till kommunfullmäktige i Mölndals stad
”Motverka klotter och skadegörelse” (KS 159/17) till tekniska nämnden för yttrande.
Beredning
Sammanfattning av motionen.
Motionen beskriver att det upplevs som att det numer tar längre tid innan klotter och annan
skadegörelse åtgärdas vid Knutpunkt Mölndalsbro. Det uppdelade ansvaret för anläggningen
beskrivs som en av anledningarna till upplevelsen.
Följande yrkas i motionen:
-

Säkerställ att klottersaneringsrutinen från 2011 följs.
Förenkla inrapportering av klotter och annan skadegörelse, t.ex. via
klotter@molndal.se, SMS/MMS, mobilapp, utöver dagens formulär på stadens
hemsida.
Vidareförmedla inkomna felanmälningar i möjligaste mån till andra fastighetsägare för
att hålla vår offentliga miljö så hel, ren och trivsam som möjligt.
Kontakta de få lokala organisationer som förfular vår stad genom återkommande
klistermärken på papperskorgar, elskåp, stolpar, trafikskyltar, med mera och påtala det
olämpliga.

Ekonomi
Föreslagna åtgärder ryms inom budgeterade medel för tekniska nämnden.
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Bedömning
Tekniska förvaltningen arbetar idag med klottersanering med klottersaneringsrutinen från
2011 som grund. Arbetet kan dock effektiviseras och intensifieras. Förvaltningen har under
året arbetat med rutiner- och rapporteringssystem för att upplevelsen och ledtiderna mellan
inblandade aktörer skall bli bättre och kortare.
Mölndals stad har beslutat om ett gemensamt system/kanal för felrapporteringar och
synpunkter, DF Respons. Tekniska förvaltningen följer stadens riktlinje i denna fråga.
Tekniska förvaltningen kontaktar redan idag i möjligaste mån fastighetsägare och
organisationer som berörs av inkomna felanmälningar men arbetet kan intensifieras vilket är
ett av målen med de förändringar i arbets- och rapporteringsrutiner som gjorts.

Expedieras till
Kommunstyrelsen

Göran Wener
Teknisk chef

