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§ 188 2020.530 KS

Svar på motion om fler offentliga affischeringsytor - Martin Lindberg (V)
Ärendebeskrivning
Martin Lindberg (V) har till kommunfullmäktige den 12 december 220, § 178, lämnat en
motion om fler offentliga affischeringsytor.
Motionären föreslår följande:
Att kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden eller annan lämplig nämnd i uppdrag
att tillse att det skapas fler offentliga affischeringsytor i Alingsås, både i tätortens olika
stadsdelar och i den övriga kommunen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 januari 2021, § 19, att lämna motionen till
kommunledningskontoret för beredning.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 18 oktober 2021 lämnat följande yttrande:
Av Alingsås kommuns lokala ordningsföreskrifter framgår att enskilda personer och
organisationer behöver söka tillstånd från polismyndigheten för att sätta upp affischer,
annonser och liknande anslag på ytor och föremål som vetter mot offentlig plats. Tillstånd
behövs däremot inte för att sätta upp sådana anslag på tavlor, pelare eller andra liknande
anordningar som är avsedda för sådana ändamål.
För att upprätta tavlor och andra anordningar avsedda för affischering krävs, som
utgångspunkt, tillstånd från myndighet. Om anordningen ska sättas upp inom detaljplanelagt
område krävs i regel bygglov från samhällsbyggnadsnämnden och om anordningen ska
sättas upp utom detaljplanelagt område krävs tillstånd från länsstyrelsen eller Trafikverket.
Enligt plan- och bygglagstiftningen kan undantag från bygglov medges för vissa skyltar, till
exempel skyltar vars area är högst 1,0 kvadratmeter. Vissa av undantagen gäller inte om
skylten placeras inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk,
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Tillstånd från länsstyrelsen kan också
behövas om en skylt vill sättas upp inom ett utpekat byggnadsminne inom detaljplanelagt
område.
Samhällsbyggnadsnämnden antog den 11 oktober 2011, § 147, riktlinjer för skyltar inom
detaljplanelagt område. Av riktlinjen går det att utläsa en varsam hållning till uppsättandet av
skyltar där måttfullhet i storlek och färg ska beaktas. Bland annat anges att en skylt bör
placeras på en byggnads fasad och att skyltens utformning ska anpassas till byggnadens
arkitektur. Av riktlinjerna framgår också uttryckligen att stor restriktivitet bör gälla
affischpelare och affischtavlor (stortavlor).
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Kommunledningskontoret har genom tjänstepersonsdialoger med både
samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och utbildningsförvaltningen tagit in yttranden om
förslaget. Samhällsbyggnadsförvaltningen meddelade att tidigare försök med offentliga
affischeringsytor inte har fungerat tillfredsställande utan istället har resulterat i nedskräpning.
Samhällsbyggnadsförvaltningen meddelade även att man i dagsläget inte ser något behov
av offentliga affischeringsytor. Kultur- och utbildningsförvaltningen uppger att det i dagsläget
finns affischeringsmöjligheter för bland annat föreningar i kulturhuset, men också
affischeringsytor i Nolhaga, Gräfsnäs och i Alingsåsparken som används för annonsering om
olika evenemang på respektive plats. I övrigt uppger förvaltningen att det i dagsläget inte
anses föreligga några behov av fler offentliga affischeringsytor.
Sammanfattningsvis kan konstateras att det i regel råder tillståndsplikt för att affischera
offentligt om inte affischeringen sker på en anordning avsedd för detta ändamål. Enligt
gällande riktlinje ska stor restriktivitet iakttas avseende just uppförande av sådana
anordningar. I dagsläget finns det möjlighet att annonsera om sin verksamhet via bland
annat kulturhuset och ingen av de tillfrågade förvaltningarna ser några behov av fler
offentliga affischeringsytor i dagsläget. Mot bakgrund av detta bedömer
kommunledningskontoret att nuvarande reglering och riktlinjer ger kommunen få eller inga
förutsättningar att arbeta enligt motionärens förslag. Eftersom tillfrågade förvaltningar inte ser
något behov av fler offentliga affischeringsytor föreslår kommunledningskontoret att
motionen ska avslås.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Motionen avslås.
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