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Uppföljning av arbete 2010 enligt Handlingsplan för att minska
klotter och skadegörelse
Bilaga:
Uppföljning

Ärendebeskrivning
Handlingsplan för att minska klotter och skadegörelse antogs av
kommunstyrelsen 2007. Detta är en årlig uppföljning av handlingsplanen med
redovisning av utfört arbete. Handlingsplanen utgör idag en del av den
överenskommelse om samverkan som gjorts mellan Luleå kommun och
Polisen.
Aktiviteter enligt handlingsplanen har genomförts inom de olika delarna
påverka, beivra, sanera och försvåra, möjliggöra graffiti samt samordna och
följa upp.
Kostnader för klottersanering har minskat jämfört med föregående år och
anmälda klotterbrott har minskat med 2/3 jämfört med 2009. Sanering och
anmälan påverkas av hur mycket man väljer att sanera samt
anmälningsbenägenhet. En försiktig bedömning är att förekomst av klotter
har minskat mellan 2009 och 2010.
Fortsatt arbete enligt alla delar av handlingsplanen behövs. Det är viktigt att
alla ansvariga ökar samarbetet med berörda parter för att fortsätta en positiv
utveckling.

Stadsbyggnadskontorets förslag
Stadsbyggnadskontoret föreslår att Plan‐ och tillväxtutskottet beslutar att
godkänna uppföljningen av Handlingsplan för att minska klotter och
skadegörelse.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Plan‐ och tillväxtutskottets förslag
Plan‐ och tillväxtutskottet beslutar rekommendera kommunstyrelsen besluta
enligt stadsbyggnadskontorets förslag.
_____

Yrkanden
Carola Lidén (C) yrkar bifall till plan‐ och tillväxtutskottets förslag med
följande tillägg
1.

Sid 2 Sanera
”Till ”nolltoleransområdena” i handlingsplanen behöver Världsarvet
och omgivande område i Kyrkbyn tillföras.”

2.

Sid 3 Möjliggöra graffiti, underpunkten Syfte och mål

Ny punkt
För att tydliggöra skillnaden mellan konstformen graffiti och skadegörelse i
form av klotter behöver fler lagliga utrymmen skapas samt att informationen i
skolan om tillåten och otillåten verksamhet måste förbättras. Utöver plank i
centrala Luleå behövs lagliga utrymmen även i, åtminstone, de större byarna.
Även formen för utövande av graffiti behöver utvecklas. Exempelvis kan
kommunen utlysa förslagstävlingar för utsmyckning av offentliga ytor såsom
gång‐ och cykeltunnlar, frilagda fasad ytor m m. Även så kan graffiti beredas
plats i kommunens konstverkstäder och i konsthallen.
Thomas Olofsson (FP) yrkar bifall till Carola Lidéns förslag punkt 1 och i
övrigt bifall till plan‐ och tillväxtutskottets förslag.
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
‐

godkänna uppföljningen av Handlingsplan för att minska klotter och
skadegörelse med följande tillägg:
Till nolltoleransområdena i handlingsplanen tillförs Världsarvet och
omgivande område i Kyrkbyn.

Reservation
Carola Lidén (C) reserverar sig mot beslutet.
_____

Beslutsexpediering
Stadsbyggnadskontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

