Cirkulärnr:

2003:97

Diarienr:

2003/2226

Handläggare:

Mårten Törnqvist

Sektion/Enhet:

Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet

Datum:

2003-11-04

Mottagare:

Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden el motsv
Socialnämnden el motsv

Rubrik:

Åtgärder mot klotter och annan skadegörelse

2003:97

2003-11-04

Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet
Mårten Törnqvist

Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden el motsv
Socialnämnden el motsv

Åtgärder mot klotter och annan skadegörelse
Riksdagen har den 29 oktober 2003 fattat beslut om skärpningar av det straffrättsliga regelverket för att förebygga och bekämpa klotter och annan skadegörelse. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2004.
I propositionen Åtgärder mot klotter och annan skadegörelse (prop.
2002/03:138) framhåller regeringen att skadegörelse utgör ett stort samhällsproblem. Skadegörelsebrottsligheten är mer omfattande idag än tidigare, exempelvis tredubblades klotterbrotten under perioden 1996-2002. De ekonomiska konsekvenserna av skadegörelse är betydande, såväl för det allmänna
och näringslivet som för privatpersoner.
Riksdagens beslut innebär i huvudsak att:
-

en ny bestämmelse införs i 19 § polislagen så att kroppsvisitation får
ske, om det finns särskild anledning, för att söka efter föremål som är
ägnade att användas som hjälpmedel vid brott som innefattar skada
på egendom. Polisen ges därmed möjlighet att kroppsvisitera för att
söka efter bl.a. klotterutrustning vilket medför att polisen kan ingripa
i ett tidigare skede än vad som är fallet idag.

-

straffmaximum för skadegörelse höjs från fängelse i sex månader till
fängelse i ett år. Straffhöjningen ger utrymme för en mer nyanserad
påföljdsbestämning, där till exempel ungdomstjänst kan dömas ut i
större utsträckning.

-

försök till skadegörelse kriminaliseras, till exempel när någon tagit sig
in på ett inhägnat område i syfte att klottra.

-

effekterna av lagändringarna bör utvärderas. Rikspolisstyrelsen ges
därför i uppdrag att, som ett underlag för utvärderingen, sammanställa erforderlig dokumentation.
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Regeringen framhåller samtidigt i propositionen (prop. 2002/03:138) att
rättsväsendets myndigheter inte ensamma kan avhjälpa klotterproblemet.
Också andra aktörer, särskilt på det lokala planet, måste samverka och bidra
med kompletternade åtgärder. Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har därför
bl.a. i uppdrag att inventera klotterförebyggande åtgärder i Sverige och
lämna förslag till åtgärder som kan förväntas ha en klotterförebyggande effekt. Även möjligheterna att genomföra pilotprojekt på några orter skall undersökas. Senast den 1 december 2003 skall BRÅ redovisa uppdraget.
Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Mårten Törnqvist,
Svenska Kommunförbundet, tfn. 08-452 74 45, E-post:
marten.tornqvist@svekom.se
SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET
Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet

Anita Sundin
Mårten Törnqvist
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