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Stadsbyggnadsnämnden

Yttrande över remiss - Förslag till revidering av
lokala ordningsföreskrifter för Eskilstuna kommun
Förslag till beslut
Stadsbyggnadsnämnden godkänner yttrandet och översänder det till
kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Stadsbyggnadsnämnden har fått en möjlighet att yttra sig över förslaget till revidering
av lokala ordningsföreskrifter för Eskilstuna kommun. Yttrandet ska lämnas till
kommunstyrelsen senast den 21 mars 2018.
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 exempelvis 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
har skickats på remiss till samtliga nämnder och Polismyndigheten för att inhämta
synpunkter.
Stadsbyggnadsförvaltningens medarbetare har deltagit i arbetet med att revidera de
lokala ordningsföreskrifterna för Eskilstuna kommun utifrån Stadsbyggnadsnämndens
ansvarsområden.
Stadsbyggnadsnämndens yttrande
Stadsbyggnadsnämnden är positiv till de revideringar som föreslås för nämndens
ansvarsområden, det vill säga: 11 § Ambulerande försäljning samt 19 § Avgift för rätt att
använda offentlig plats. Revideringen bidrar till ett förtydligande och underlättar arbetet
med att upprätthålla ordningsföreskrifterna.
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Stadsbyggnadsnämnden vill dock påpeka att om föreslaget tillägg 11 § d) Passiv
pengainsamling beslutas kommer det att innebära att nämnden troligtvis behöver hantera
ett ökat antal ärenden för markupplåtelse eftersom detta medföljer krav på tillstånd
hos Polismyndigheten.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Revideringen av de lokala ordningsföreskrifterna bidrar till att skapa tydlighet kring
vad som gäller inom kommunens geografiska område framförallt gentemot invånare
och andra intressenter, men även internt inom kommunorganisationen.
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