Stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsförvaltningen
Trafikavdelningen

2017-05-17

1 (3)

TSN/2017:37

Torshälla stads nämnd

Regler för flyttbara skyltar s.k. gatupratare på
gatumark i Eskilstuna kommun samt intäkter från
dessa
Förslag till beslut
Torshälla stads nämnd antar de nya uppdaterade reglerna för flyttbara skyltar samt
upphäver beslut om överföring av intäkter för flyttbara skyltar.

Ärendebeskrivning
Bakgrund
Trafikavdelningen, stadsbyggnadsförvaltningen, ansvarar tillsammans med
polismyndigheten, för flyttbara skyltar, s.k. gatupratare, i kommunen.
De regler som finns från 2007 (se bilaga 2) beträffande tillstånd för gatupratare har
relativt låg efterlevnad och alltför många näringsidkare ansöker inte om tillstånd via
polismyndigheten, vilket är ett krav för att ha gatupratare enligt de lokala
ordningsföreskrifterna för Eskilstuna kommun (§ 7).
Under perioden 2006 till 2013 hanterade Svenska handel och sedan Eskilstuna
Marknadsföring AB de årliga ansökningarna från ett 80-tal näringsidkare i centrum.
Dessa näringsidkare blev därefter debiterade 1000 kr/år för sitt tillstånd.
Dessa pengar har sedan 2000 överförts till Eskilstuna kultur- och fritid med syfte att
främja aktiviteter i centrum (se bilaga 3). Denna överföring av pengar upphörde 2013.
De befintliga reglerna avser endast näringsidkare inom avgränsningen centrum d.v.s.
Järnvägen – Tullgatan – Eskilstuna Ån – Rådhusbron.
Övriga näringsidkare i kommunen har ej behövt tillstånd då reglerna endast rör centrum
vilket resulterat i en stor variation beträffande utseende och placering av gatupratare runt
om i kommunen.
Nuläge
Vår uppfattning är att gatupratare inte bidrar till en attraktiv stadsmiljö om det är stor
variation på utseende och placering. Idag förekommer modeller som inte är tillåtna,
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exempelvis vippande gatupratare som riskerar att man gör sig illa eller gatupratare som
saknar markram. Markramen är ett krav från främst synsvaga, som känner med sin vita
käpp var den står men även för att barnvagnshjul och rullatorhjul annars kan fastna i
skylten.
I befintligt regelverk tillåts en gatupratare per näringsidkare som ska stå i dikt med
verksamheten och tas in varje dag efter stängning.
Många näringsidkare respekterar reglerna men allt för många gör inte det utan placerar
sin gatupratare långt från sin entré samt plockar ut både bord, stolar, pollare, mattor,
glassgubbar, stafflin med menyer etc., utan tillstånd och på olämpliga platser.
Samråd inför beslut
Inför denna föreslagna förändring har vi haft ett enklare samråd med berörda aktörer. Vi
har brevledes kontaktat de ca 80 näringsidkare som tidigare hade tillstånd för gatupratare
samt rådet för funktionshinder och fem stycken PRO föreningar för att höra deras syn
på gatupratare. Vi har även haft information i kommunannonsen om att allmänheten
kan lämna synpunkter i sakfrågan via webben.
Sammantaget har 6 näringsidkare, 16 privatpersoner och PRO:s samorganisation lämnat
synpunkter som redovisas nedan:
Näringsidkarna: önskar ha kvar gatupratare men önskar att det ska ”skötas bättre” och
vill att centrum ska vara snyggt.
Allmänheten: 6 av 16 personer anser att gatupratare är bra då man ser utbudet/ menyn
lätt från gatan. 5 anser att reglerna måste skärpas till och 5 anser att gatupratare ska
förbjudas.
PRO: anser att gatupratare ska förbjudas. PRO anser att gatupratare är ett hinder för
synsvaga, men också för andra som rör sig i staden.
Överförande av intäkter från upplåtelse av allmän plats (gatupratare)
År 2000 togs ett politiskt beslut av dåvarande Gatu-, park och trafiknämnd ( § 7 Dnr
030000-2000-10362, 2000-08-10, bilaga 3) där det bestämdes att de intäkter som
inkommer genom ansökningar via Svensk handel för tillstånd för gatupratare ska tillfalla
Eskilstuna Kultur. Beloppet som skulle överföras var ca 80 000 kr per år.
Sedan 2013 hanterar inte Svensk handel eller Eskilstuna marknadsföring AB detta då de
inte längre existerar, vilket resulterat i att inga intäkter inkommer till
stadsbyggnadsförvaltningen för dessa tillstånd.
Vi föreslår att de intäkter som framgent inkommer till stadsbyggnadsförvaltningen för
gatupratare stannar kvar i förvaltningen och att beslutet från 2000-08-10 upphävs.

Med ovan nämnda bakgrund i ärendet har vi sett över tillståndshanteringen och
regelverket för gatupratare för att säkerställa likabehandling och en högre
regelefterlevnad och föreslår därför att stadsbyggnadsnämnden antar det nya förslaget på
reviderat regelverk för gatupratare.
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Skillnaden mellan de befintliga riktlinjerna och förslaget i de nya riktlinjerna (se bilaga 1)
är att alla som ska ha gatupratare i Eskilstuna kommun ska söka tillstånd hos
Polismyndigheten förutom för område Torshälla.

Bilagor
Bilaga 1- Förslag till Regler för flyttbara skyltar (s.k. gatupratare) på gatumark i
Eskilstuna kommun
Bilaga 2- Regler för flyttbara skyltar och försäljningsställ på gatumark i Eskilstuna
(Gällande regler)
Bilaga 3- Eskilstuna kultur- överförande av intäkter från upplåtelse av allmän plats
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