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Till
Kungsholmens stadsdelsnämnd

Städa inte bort gatulivet - svar på remiss från
kommunstyrelsen
Förvaltningens förslag till beslut
Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.

Karin Norman
stadsdelsdirektör

Thomas Levin
avdelningschef

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har till bl.a. Kungsholmens stadsdelsnämnd remitterat en
skrivelse från gruppledaren Emilia Hagberg (MP) om att inte ”städa bort”
gatulivet. Förvaltningen har inte kunskaper att bedöma om dagens regelverk ger
kulturlivet rimliga möjligheter att uppträda.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har begärt yttrande från bl.a. Kungsholmens stadsdelsnämnd
med anledning av en skrivelse från gruppledaren Emilia Hagberg (MP) om att inte
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”städa bort” gatulivet. Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 25
september. Remissen bifogas.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom gemensam service, i samråd med bl.a. Norrmalms
stadsdelsförvaltning.
Ärendet
Skrivelsen i korthet
I skrivelsen framhålls en händelse där en gatumusikant står åtalad för förseelse
mot ordningsstadgan för att ha lockat för många åhörare. Emilia Hagberg (MP)
menar att detta motverkar människors rätt till att vistas i sin egen stad och kunna
tillgodogöra sig spontankultur utanför de gängse kommersiella ramarna.
Miljöpartiet vill se ett Stockholm där ordningsföreskrifter inte motverkar en
levande stad med plats för människor, möten och kulturutövning. Miljöpartiet
menar att bilen länge har varit normen för hur staden planerats och menar att det är
dags att ge mer plats för gatuliv. Det ska vara lätt och gå snabbt att få tillstånd för
gatukulturen och Stockholm ska vara känd som en stad där kulturen välkomnas på
gator och torg.
I skrivelsen föreslås att kommunstyrelsen ska besluta att:
1. ordningsstadgan ska ses över så att olika intressen kan samsas;
gångtrafikanternas säkerhet, tillgänglighet till lokalt näringsliv och
uppträdande och spontana kulturyttringar
2. staden i samarbete med polisen utreder vilka platser och gatustråk som är
lämpliga för uppträdanden och spontana kulturyttringar
3. staden ska ha en generös inställning till spontant gatuliv. Det ska vara lätt och
gå snabbt att få tillstånd.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen delar inställningen att Stockholm ska vara en levande stad med plats
för möten och kulturutövning. Kommunfullmäktiges första inriktningsmål är att
Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende,
företagande och besök. Ett annat mål som är knutet till detta är att stockholmarna
ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kulturliv. Skrivelsens innehåll ligger i
linje med detta. Tillgången till det offentliga rummet är också en demokratifråga.
Stadens s.k. ordningsstadga (Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms
kommun), reviderades senast juni 2008. De lokala ordningsföreskrifterna är ett
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komplement till ordningslagen och förvaltningen kan inte se att stadens lokala
ordningsföreskrifter hindrar gatumusikanter att uppträda på offentlig plats. Den
händelse som refereras till i skrivelsen gällde inte Stockholms stads lokala
ordningsstadga utan handlade om en polisanmälan som gjorts utifrån förseelse mot
ordningslagen.
Gatumusik framförs ofta utan formellt tillstånd enligt ordningslagen. Av hävd
krävs inte tillstånd för kortare framföranden eller enstaka musiker. Förslag har
förts fram – bl.a. från näringslivsföreträdare - om regler för begränsningar av en
gatumusikants/artists möjlighet att uppträda på samma plats under längre tid.
Det är polismyndigheten som ger tillstånd för uppträdanden på offentlig plats, men
staden är en viktig remissinstans. Trafikkontorets upplåtelseenhet står för en
samlad bedömning när polismyndigheten hämtar in stadens synpunkter.
Upplåtelseenhetens uppgift är bl.a. att bedöma lämpligheten med hänsyn till
skötsel av den offentliga platsen, markanvändning, stadsbild, miljö och trafik.
Mycket gatumusik sker dock utan formella tillstånd. Frågan om möjligheten att
begränsa en enskild gatumusikants möjligheter att utnyttja gaturummet är
komplicerad. Stadsdelsförvaltningen har inte kompetens att bedöma om det är
viktigt för kulturlivet, juridiskt möjligt eller lämpligt att genom ändringar i
allmänna ordningsstadgan reglera detta.
Bilaga
Skrivelsen till kommunstyrelsen
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