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Interpellation till natur- och byggnadsnämndens ordförande 
Christian Ottosson (C) angående kommunens hantering av klotter 
och skadegörelse 
 
Känslan av trygghet och trivsel är viktigt i kommunens bostadsområden. Att det är snyggt 
och fräscht är något som uppskattas av kommuninvånarna och stärker upplevelsen av 
trygghet. Det gör också att invånarna trivs bättre. I vissa delar av Huddinge finns dock ett 
missnöje kring situationen med klotter. Kommunen har i dag en policy kring 
klottersanering som slår fast att allt klotter ska tas bort inom 48 timmar om vädret så 
medger. Att så snabbt sanera och ta bort klotter är eftersträvansvärt men höga 
ambitioner skapar också förväntningar bland invånarna.  
 
I samtal med boende i flera olika delar av Huddinge är det lätt att få bilden av att klottret 
tas snabbare bort i vissa områden än andra. I vissa delar av kommunen har det tagit flera 
månader innan åtgärder satts in. Detta trots upprepade anmälningar om klotter på 
kommunens egendom.  
 
Redan under 2015 uppmärksammade vi socialdemokrater den här frågan och ställde i en 
interpellation frågor kring vilka åtgärder ordförande i natur- och byggnadsnämnden skulle 
vidta för att försäkra att man i framgent skulle följa klotterpolicyn. Vi fick då bland annat 
till svar att förvaltningen skulle se över sitt arbete och att en app var på gång för att ge 
bättre hantering av ärendena. Jag har även själv testat att använda den app som 
utvecklats av kommun för detta ändamål men noterat att det tar lång tid för klottret att 
försvinna. 
 
Det är oerhört angeläget att saneringen av klottret är likvärdig oavsett var i kommunen 
man bor. På så sätt kan kommuninvånarnas tilltro till den offentliga verksamheten öka. 
Det bidrar även till att invånarna känner sig mer trygga och nöjda med sina 
bostadsområden.    
 

Med anledning av ovanstående frågar jag dig: 
 
Vad var genomsnittstiden mellan att en anmälan inkommit och åtgärd utförts åtgärd för 
klotterärenden i respektive kommundel under 2016? 
 
Vad kommer natur- och byggnadsnämnden vidta för åtgärder för att försäkra att den av 
kommunfullmäktige antagna klotterpolicyn i fortsättningen kommer att följas? 
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