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Policy mot klotter och olaga affischering  

Helsingborg ska vara Sveriges mest attraktiva stad för människor och före-
tag. Helsingborg ska vara en säker, välskött och funktionell stad. Miljön ska 
vara inbjudande och det offentliga rummet välskött för att vi ska känna triv-
sel i staden, en förutsättning för att känna trygghet. Staden är allas egendom 
och vi har ett gemensamt ansvar att vårda den. 

 

• Helsingborgs stad motsäger sig all form av klotter och olaga affische-
ring på byggnader, mark, anläggningar och fordon m.m. 
 

• Helsingborgs stad föreskriver att klotter ska saneras inom tre arbets-
dagar efter upptäckt. Det är viktigt med tidig upptäckt, varför konti-
nuerlig inspektion är särskilt betydelsefull. Snabb sanering bygger 
också mycket på allmänhetens intresse och engagemang. 
 

• All klotter och olaga affischering fotograferas, dokumenteras och po-
lisanmäls. 
 

• Vid ombyggnad och nybyggnad ska vi om möjligt eftersträva att ut-
formning, fasadbeklädnad, ytbehandling, plantering, belysning och 
kameraövervakning försvårar klotter och olaga affischering.  
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Proaktivt arbetsätt 

Det är angeläget att informera alla medborgare om såväl ekonomiska som 
sociala konsekvenser av klotter och olaga affischering. Barns och ungdomars 
kreativitet och behov av att synas och uttrycka sig skall kanaliseras via positi-
va och konstruktiva verksamheter.  

Stadens förvaltningar och bolag ska var och en för sig och i samverkan arbeta 
med metodutveckling genom dialog. Denna samverkan ska även ske med de 
större fastighetsbolagen, el- och nätbolag, NSVA, polis och trafikverket. 

Staden erbjuder idag 11 anslagstavlor i det offentliga rummet för affische-
ring. Antalet och placeringen kommer kontinuerligt att ses över och anpassas 
till efterfrågan. Arbetet kring beteendepåverkan och attitydförändring kring 
klotter och olaga affischering kopplas ihop med I Love Hbg kampanjen.   

Det bästa skyddet mot skadegörelse är närvaron av människor som rör sig i 
staden. Detta kan bland annat främjas genom att strategiska byggnader och 
anläggningar har närliggande gångbanor, cykelbanor, joggingslingor m.m.  

Staden ska ha ett nära samarbete och dialog med polismyndigheten då do-
kumentationen ligger till grund vid eventuellt åtal. 

Stadens medborgare anmäler klotter via hemsidan genom en e-tjänst eller via 
telefon. 

Ur ett miljöperspektiv har alla som bedriver en verksamhet eller som vidtar 
en åtgärd som kan ha en påverkan på människors hälsa eller miljö ett ansvar 
att välja de produkter som har minsta negativa påverkan, har god kunskap 
om sin verksamhet samt vidta de förebyggande åtgärder som skäligen kan 
krävas. 

 


