Återrapportering av ekonomiskt stöd till
lokalt brottsförebyggande projekt

Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i
landet, både som projekt och i den löpande
verksamheten. Några av dessa insatser har kunnat
genomföras med hjälp av ekonomiskt stöd från
Brottsförebyggande rådet (Brå). Arbetet
dokumenteras och efter insatsen lämnas en
slutrapport till Brå.
Erfarenheterna från de olika projekten är många
gånger intressanta för andra som arbetar med
brottsförebyggande arbete och därför publicerar Brå
ett urval av rapporterna på myndighetens webbplats.
För sakuppgifter och slutsatser står respektive
författare eller organisation.
Fler rapporter finns att ladda ner på
www.bra.se/lokaltarbete
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HANDLINGSPLAN FÖR ARBETE MOT KLOTTER
Inledning
Sedan 2001 har Katarina-Sofia stadsdelsområde arbetat med klotterproblematiken
utifrån ett socialt perspektiv. Flera professionella som arbetar i stadsdelsområdet
upplevde en ökning av barn och ungdomar som intresserade sig för olagligt
klotter. Många av dessa barn och ungdomar som var intresserade av klotter och
graffiti visade tidigt ett antisocialt beteende och flera av dem hamnade i missbruk
och annan kriminalitet. Boende i stadsdelsområdet upplevde otrygghet.
Verksamhetsområde Stadsmiljö ansåg att något behövde göras utifrån ökade
saneringskostnader, skadegörelse och nedskräpning i stadsdelen.
Ett led i utvecklingen av detta arbete har varit att under 2005 arbeta fram en
strukturerad handlingsplan för stadsdelsområdet. Tanken med denna plan är att
den skall tydliggöra, effektivisera och öka samarbetet mellan olika aktörer i
stadsdelsområdet. Det är viktigt att vi upptäcker dessa barn/och ungdomar tidigt i
sitt riskbeteende. Katarina-Sofia stadsdelsområde skall vara en miljö där alla
känner sig trygga och där vi kan bidra med att ge våra barn och ungdomar en
positiv uppväxt.
För att vårt arbete skall ge resultat behöver vi även se till helheten i Katarina-Sofia
stadsdelsområde och arbeta vidare för att utveckla och förebygga.
Stadsdelsområdet kommer fortlöpande att arbeta med klotterprevention, vilket
överensstämmer med Stockholm stads policy. För att vi skall veta om vårt arbete
ger resultat, vad som behöver revideras och när, kommer vårt arbete att utvärderas
en gång om året av Preventionsenheten.
Definitionen av klotter och graffiti som används i stadsdelen är den som
polismyndigheten och Brottsförebyggande rådet (BRÅ) använder; ”klotter är bild
eller ristning som olovligen anbringats på plats eller föremål.” Skillnaden på
klotter och graffiti är att graffiti är det som målas på lagligt sätt.

Social omsorg
Ledningen ansvarar för att
• enheter i verksamhetsområdet följer Stockholms stads policy angående klotter
och skadegörelse;
• varken medverka till eller stödja verksamheter eller evenemang som
glorifierar eller förmedlar en accepterande attityd till klotter och annan
liknande skadegörelse;
• främja samarbetet mellan enheterna för att effektivisera och förbättra arbetet
mot klotter;
• information om gällande policy finns lättillgänglig för stadsdelsområdets
personal på Insidan;
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•
•

informera Preventionsenheten om nyanställningar i stadsdelen så att
information angående subkulturen ges till dem;
rapportera till stadsdelsnämnden minst en gång per termin om
klottersituationen i stadsdelsområdet.

Preventionsenheten för barn och ungdom
Enhetschefen ansvarar för att
• utvärdering av arbetet mot klotter i stadsdelsområdet görs en gång per år;
• uppdatera ny personal kunskapsmässigt om klottrets subkultur;
• regelbundet rapportera till ledningen inom social omsorg om klottersituationen
i stadsdelen.
Samordnaren ansvarar för att
• varje år utvärdera arbetet mot klotter i stadsdelsområdet;
• styrgruppen för det drogförebyggande arbetet får information om
klottersituationen i stadsdelsområdet;
• informera stadsdelsområdets personal om aktuell forskning kring klotter;
• hålla Samverkan Söder informerad om klottersituationen i stadsdelsområdet;
• delta i lokala BRÅ.
Fältassistenter ansvarar för att
• vara skolan och socialtjänsten behjälplig i arbetet då barn/ungdomar
identifieras som klottrare;
• arbeta med föräldragrupper till barn/ungdomar som har graffiti som intresse;
• kartlägga klottrare i stadsdelsområdet;
• föra årlig statistik över hur många familjer som kontaktas utifrån klotter och
vilken/vilka insats/insatser som gjorts för familjen. Detta lämnas till
samordnaren i stadsdelsområdet, som ansvarar för utvärderingen av
stadsdelens klotterarbete;
• fungera som länk mellan olika enheter och instanser i arbetet mot klotter;
• delta i Länsklottergruppen;
• delta i Södermalms klottergrupp.
Personalen på fritidsgårdarna ansvarar för att
• om information uppkommer om tags eller crews, återkoppla till fältassistenter
och närpolis;
• tillsammans med fältassistenter diskutera klotterproblematiken med ungdomar
utifrån det sociala perspektivet;
• om barn/ungdomar upptäcks klottra eller vara intresserade av klotter, kontakta
föräldrarna omgående för information. Föräldrarna får information om
stadsdelens policy samt kallas till en information om subkulturen. Denna
information ges av Preventionsenhetens fältassistenter och närpolis;
• årlig statistik förs över hur många familjer som kontaktas utifrån klotter och
vilken/vilka insats/insatser som gjorts för familjen. Detta lämnas till
samordnaren i stadsdelsområdet, som ansvarar för utvärderingen av
stadsdelens klotterarbete;
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Barn och ungdomsenheten
Enhetschefen ansvarar för att
• uppdatera ny personal kunskapsmässigt om klottrets subkultur;
• årlig statistik förs över hur många familjer som kontaktas utifrån klotter och
vilken/vilka insats/insatser som gjorts för familjen. Detta lämnas till
samordnaren i stadsdelsområdet, som ansvarar för utvärderingen av
stadsdelens klotterarbete,
Socialsekreterare ansvarar för att
• vid inkommen rapport från fältassistenter om ungdomar som klottrar alltid
öppna utredning enligt 11 kap 1 och 2 §§;
• om information uppkommer om tags eller crews, återkoppla till fältassistenter
och polis.

Stadsmiljö
ansvarar för att
• sanering görs inom 48 timmar, med undantag för stötande och rasistiskt klotter
som saneras omgående eller då det är tekniskt svårt som t.ex. vid ihållande
kyla;
• när sanering görs i stadsdelsområdet, informeras närpolis och fältassistenter;
• återkoppling sker till fältassistenter och närpolis om tags eller crews;
• sammanställa och informera Preventionsenheten om Stadsmiljös arbete i
klotterfrågan t ex kostnader för sanering, ökning/minskning av klotter i
områden etc;
• delta i Södermalms lokala BRÅ;
• delta i Södermalms klottergrupp;
• delta i Länsklottergruppen;
• ansvara för att utöka samarbetet med fastighetsägare samt vara dem
behjälpliga i arbetet mot klotter.

Förskola, Skola, Fritid
Ledningen ansvarar för att
• uppdatera ny personal kunskapsmässigt om klottrets subkultur;
• anmälan enligt 14 kap 1 § socialtjänstlagen görs till socialtjänsten när
barn/ungdomar upptäcks ha klottrat på skolans fastighet;
• göra polisanmälan;
• inför den årliga utvärderingen som stadsdelens samordnare gör, sammanställa
statistik för kostnader, antal klotter och vilket sorts klotter som uppkommit i
skolan. För att få helhetsstatistik för skolan bör även SISAB kontaktas för att
få del av deras klotterstatistik;
• kontrakt skrivs mellan skola, elev och föräldrar vid klotter och annan
skadegörelse.
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Lärare ansvarar för att
• om klotter upptäcks i böcker eller på annat studiematerial, ta kopia på bilderna
och lämna till vaktmästaren för insättning i klotterpärm;
• om klotter upptäcks enligt ovanstående eller att barn/ungdom
upptäcks/misstänks för klotter på annat sätt, kontakta föräldrarna inom en
vecka för information. Föräldrarna får information om stadsdelsområdets
policy samt kallas till en information om subkulturen. Denna information ges
av Preventionsenhetens fältassistenter och närpolis. Elevens handledare ska
alltid kontaktas för att med denne komma överens om vem som informerar
föräldrarna;
• fältassistenter får information om vilka barn/ungdomar som upptäckts eller
misstänks för klotter samt deras tag/crews till kartläggningen;
• delta i informationstillfällen som ges angående subkulturen.
Vaktmästare ansvarar för att
• klotter dokumenteras genom att ta bild, skriva datum och sätta in i skolans
klotterpärm. Dokumentation från SISAB läggs till i klotterpärmen. Anmälan
för sanering görs till SISAB;
• informera skolledning och fältassistent om allt nytt klotter;
• vara behjälplig om det bestäms att elever skall ”arbeta av” sin skadegörelse.

Närpolisen
ansvarar för att
• tillhandahålla en kontaktperson som stadsdelsområdet kan kontakta vid frågor
rörande klotterproblematiken;
• ungdomspolis medverkar i besök med familj hos socialtjänsten;
• delta när Preventionsenheten ordnar informationstillfällen om subkulturen för
stadsdelsområdets personal;
• regelbundet informera fältassistenter och skolorna om klottersituationen i
stadsdelsområdet;
• delta i Södermalms klottergrupp;
• informera berörd enhet inom stadsdelsområdet när polisingripande gjorts
gällande boende i stadsdelen eller vid stadsdelsområdets byggnader;
• delta i lokal BRÅ;
• delta i Södermalms klottergrupp.

Stockholm i april 2006

