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Riktlinjer vid skadegörelse
Kostnader för skadegörelse på förskolor och skolor i Norrtälje kommun har de senaste
fem åren ökat markant. Skadegörelsen på skolorna kostade Norrtälje kommun i
storleksordningen 1,5 miljoner kronor under 2019. Skadegörelsen är främst ett problem
på skolorna. Bedömningen är att det i de flesta fall är elever på skolan som står för
skadegörelsen på skolan.
Skadegörelse är ett symptom på problem. I många fall är det elever på skolan som står
för skadegörelsen och i en del fall är det elever på andra skolor som står för
skadegörelsen. I båda fallen är eleverna på skolan som drabbas av skadegörelse också
en del av lösningen. Om skolan kan få sina elever att känna att det är ”deras” skola
kommer skolans egna elever sluta med skadegörelse och elever från andra skolor
kommer inte få den ”uppskattning” som de räknat med och kommer sluta med att förstöra
på en skola.
Ett förebyggande arbete mot skadegörelse har därför många vinster, bland annat
 Ökad trygghet på skolan bland elever och personal.
 Bättre studie- och arbetsmiljö
 Ökade studieresultat
 Mindre kostnader på skadegörelse ger mer pengar till underhåll av skolorna.
Tills den stund skadegörelsen är helt eliminerad skall ansvarig, när skadegörelse har
upptäckts
 Rapporteras i KIA
 Anmälas till polisen
 Anmälas i DEDU (fastighetsavdelningens felanmälningssystem)
Rapportera i KIA
KIA är kommunens avvikelsehanteringssystem. Grunden för ett effektivt
skadeförebyggande arbete ligger i att vi alltid har kunskap om vilka skador som uppstår i
våra verksamheter, även var och när det händer är minst lika viktigt.
Det är ett krav vi har på oss från olika kravställare där tillexempel vårt försäkringsbolag är
tydliga med att vi måste systematiskt registrera och hantera all vår skadegörelse och
även kunna rapportera hur vi arbetar med att hantera våra risker inom området.
Därför är det mycket viktigt att vi registrerar all skadegörelse i vårt incident och
avvikelsehanteringssystem KIA, oavsett typ och storlek och oavsett om det är avsiktligt
eller en olyckshändelse.
Polisanmälan
All avsiktlig skadegörelse skall polisanmälas. Polisen följer sedan upp skadegörelse
genom utredning. Klotter/graffitti är ett exempel på att det är väldigt viktigt. Graffitimålare
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har ofta signaturer och om en graffitimålare blir tagen på bar gärning kan sedan alla
polisanmälningarna av klotter där man funnit samma signatur länkas till en person och då
blir det ett större åtal.
Anmälan skall göras i DEDU. DEDU är fastighetsavdelningens felanmälningssystem. Det
når man från externa hemsidan(e-tjänster). Med en tydlig felanmälan om vad som
behöver åtgärdas.
Genom en felanmälan kan dels klotter och glaskross saneras dels kan det som blivit
förstört bli återställt.
Det är kommunen upphandlade fastighetsskötare som utför arbetet.
Lokalvården sanerar inte efter skadegörelse.
Om vaktbolag kommer till platsen så lägger de en skiva över en krossad ruta, tejpar eller
på annat sätt så försöker de säkra restvärdet efter skadegörelsen.
Efter det bör polisen få möjlighet att säkra information på brottsplatsen. Därefter skall
kommunens upphandlade fastighetsskötare sanera skadegörelsen, så att ordinarie
verksamhet kan upptas på platsen så snart som möjligt.
Riktlinjerna ligger till grund för skapandet av en process för åtgärder vid skadegörelse.
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