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§ 21
Remiss av förslag – Revidering av de lokala
ordningsföreskrifterna för Eskilstuna kommun
(KSKF/2017:386)
Beslut
1. Kommunledningskontorets förslag till reviderade lokala ordningsföreskrifter, med
de tillägg och ändringar i 11 § och 20 § som framgår av Jimmy Janssons (S) med
fleras yrkande, remitteras till Polismyndigheten, samtliga nämnder, Eskilstuna
Innerstad AB, Fastighetsägarna MittNord, Eskilstuna Kommunföretag AB och
Stadmissionen i Eskilstuna. Remissinstanserna ges möjlighet att yttra sig över
förslaget.
2. Yttrandena ska vara inkomna till kommunstyrelsen senast den 21 mars 2018.

Reservationer
Niklas Frykman (L) och Ingrid Escobar (-) reserverar sig muntligt emot beslutet att
bifalla Jimmy Janssons (S) med fleras tilläggsyrkande.
Maria Chergui (V) reserverar sig emot beslutet att bifalla Jimmy Janssons (S) med
fleras tilläggsyrkande. Skriftlig reservation lämnas (bilaga A).
Maria Chergui (V) reserverar sig muntligt emot beslutet om remissinstanser till förmån
för eget förslag.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 21
januari 2018. Av skrivelsen framgår bland annat att en kommun kan utfärda lokala
ordningsföreskrifter som komplement till bestämmelserna i ordningslagen, dels för att
upprätthålla ordningen på offentlig plats, samt dels för att i viss utsträckning reglera
hanteringen av fyrverkerier och annan pyroteknik. Det är kommunfullmäktige som
beslutar om lokala ordningsföreskrifter, men beslutet kan upphävas av länsstyrelsen
om det bedöms strida mot ordningslagen.
Den senaste revideringen av de lokala ordningsföreskrifterna beslutades av
kommunfullmäktige den 27 april 2017, § 113. I det beslutet fick kommunstyrelsen
också i uppdrag att se över de lokala ordningsföreskrifterna i dess helhet.
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till reviderade föreskrifter, vilka
föreslås skickas på remiss för att inhämta synpunkter. Förslaget omfattar bland annat
ytterligare områden i kommunen som ska jämställas med offentlig plats, ett utökat
campingförbud och ytterligare begränsning av de tider det är tillåtet att använda
fyrverkerier och annan pyroteknik. Det föreslås också att det område i Eskilstuna
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tätort där förtäring av alkohol inte är tillåten på offentlig plats ska utökas och att de
undantag som finns från detta ska minskas i omfattning.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag, med följande
tillägg:
11 § i remissförslaget till lokala ordningsföreskrifter får lydelsen:
"Ambulerande försäljning och passiv pengainsamling".
En ny bestämmelse införs genom 11e) § som får följande lydelse:
"För passiv pengainsamling krävs polisens tillstånd inom följande geografiska
områden: Eskilstuna Centrum (bilaga 5), Tuna-Parks handelsområde (bilaga 6),
Folkesta - Handelsområde (bilaga 7), Ekängen inklusive handelsområde och
idrottsanläggning (bilaga 8), Skiftinge - Handelsområde (bilaga 9) samt Sveaplans
Handelsområde (bilaga 10) och området runt Mälarsjukhuset (bilaga 11)"
20 § i remissförslaget till lokala ordningsföreskrifter får följande lydelse:
"Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 2-7 §§, 8a §, 9-10 §§,
11 a, e§ , 12-13 §§, 14 b,c, d § och 15-18 §§, kan dömas till penningböter enligt 3 kap.
22 § 2 stycket i ordningslagen. I ordningslagen finns också bestämmelser om
föreläggande och förverkande.
Tilläggsyrkandet med tillhörande motivering framgår i sin helhet i bilaga B.
Göran Gredfors (M), Arne Jonsson (C), Marie Svensson (S), Ulf Ståhl (M), Madeléne
Tannarp (M), Kim Fredriksson (SD) och Anton Berglund (SD) yrkar bifall till
kommunledningskontorets förslag samt till Jimmy Janssons (S) tilläggsyrkande.
Maria Chergui (V), Niklas Frykman (L) och Ingrid Escobar (-) yrkar bifall till
kommunledningskontorets förslag samt avslag på Jimmy Janssons (S) med fleras
tilläggsyrkande.
Jimmy Jansson (S) yrkar tillägg av följande remissinstanser, Eskilstuna Innerstad AB,
Fastighetsägarna MittNord och Eskilstuna Kommunföretag AB.
Maria Chergui (V) yrkar på att även remittera ärendet till Eskilstuna Stadmission och
Hyresgästföreningen.
Niklas Frykman (L) yrkar bifall till Maria Cherguis (V) förslag om att remittera ärendet
till Stadsmissionen i Eskilstuna.
Göran Gredfors (M) yrkar avslag på Maria Cherguis (V) förslag om att remittera
ärendet till Hyresgästföreningen.
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Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:
 Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om att bifalla kommunledningskontorets
förslag.
 Jimmy Janssons (S) med fleras tilläggsyrkande.
 Maria Cherguis (V) med fleras förslag om avslå Jimmy Janssons (S) med fleras
tilläggsyrkande.
 Jimmy Janssons (S) med fleras förslag om att lägga till Eskilstuna Innerstad AB,
Fastighetsägarna MittNord och Eskilstuna Kommunföretag AB som
remissinstanser.
 Maria Cherguis (V)förslag om att även remittera ärendet till Eskilstuna
Stadmission och Hyresgästföreningen.
 Niklas Frykmans (L) yrkande om att bifalla Maria Cherguis (V) förslag om att
remittera ärendet till Eskilstuna Stadmission.
 Göran Gredfors (M) yrkande om att avslå Maria Cherguis (V) förslag om att
remittera ärendet till Hyresgästföreningen.
Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att han först ställer
proposition på kommunledningskontorets förslag med undantag för 11 § och 20 §, där
det finns yrkande om tillägg och ändringar. Därefter föreslår han att kommunstyrelsen
ska ta ställning till Jimmy Janssons (S) med fleras tilläggsyrkande, där bifall ställs mot
avslag. Till sist ställer han proposition på Jimmy Janssons (S) och Maria Cherguis (V)
yrkanden om ytterligare remissinstanser.
Ordföranden finner inledningsvis att kommunstyrelsen beslutar enligt
kommunledningskontorets förslag med undantag för 11 § och 20 §. Ordföranden
ställer därefter proposition på Jimmy Janssons (S) med fleras tilläggsyrkande mot
avslag på densamma och finner att kommunstyrelsen bifaller tilläggsyrkandet.

Omröstning
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen fastställer följande omröstningsproposition:
Den som röstar på Jimmy Janssons (S) med fleras tilläggsyrkande, röstar JA.
Den som vill avslå tilläggsyrkandet, röstar NEJ.
Ledamöter med rösträtt
Ja
Nej
Avstår
Sarita Hotti (S)
X
Mikael Edlund (S)
X
Marie Svensson (S)
X
Mona Kanaan (S)
X
Madeléne Tannarp (M)
X
Annelie Klavins Nyström (M)
X
Göran Gredfors (M)
X
Ulf Ståhl (M)
X
Arne Jonsson (C)
X
Ingrid Escobar (-)
X
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Maria Chergui (V)
Niklas Frykman (L)
Kim Fredriksson (SD)
Anton Berglund (SD)
Jimmy Jansson (S), ordförande
Summa

X
X
X
X
X
12

3

0

Omröstningsresultat
Med 12 JA-röster för bifall till Jimmy Janssons (S) med fleras tilläggsyrkande mot 3
NEJ-röster för avslag på tilläggsyrkandet, finner ordföranden att kommunstyrelsen
beslutar enligt Jimmy Janssons (S) med fleras förslag, innebärande att bifalla
tilläggsyrkandet.

Propositionsordning fortsättning
Ordföranden ställer proposition på Jimmy Janssons (S) yrkande om ytterligare
remissinstanser samt Maria Cherguis (V) yrkande om att även Eskilstuna Stadsmission
ska vara remissinstans och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandena. Därefter
ställer ordföranden proposition på Maria Cherguis (V) yrkande om att lägga till
Hyresgästföreningen som remissinstans, där bifall ställs mot avslag. Ordföranden
finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå Maria Cherguis (V) yrkande.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben
Polismyndigheten
Samtliga nämnder
Eskilstuna Innerstad AB
Fastighetsägarna MittNord, Eskilstuna
Eskilstuna Kommunföretag AB
Eskilstuna Stadsmission
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