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SBN § 63

Dnr SBN.2017.129

Revidering av Ale kommuns lokala
ordningsföreskrifter

Bakgrund
Syftet med de lokala ordningsföreskrifterna är att upprätthålla ordning och reda
på alla allmänna och offentliga platser. Ytterst för att skydda rätten för
allmänheten att nyttja de allmänna och offentliga platserna och att de används på
det sätt som avsetts.

Initieringen av revideringen är främst av att det har inkommit två olika motioner
om att införa restriktioner för användande av fyrverkerier. I samband med det
arbetet påbörjades arbetet med att revidera de lokala ordningsföreskrifterna. De
lokala ordningsföreskrifterna togs fram 1995 och har reviderats i små delar under
2000-talet. I arbetet med den revidering vi gjort nu har vi gått igenom hela texten
och alla kartor som var ålderdomliga och vissa fall inaktuella.

En översyn av de lokala ordningsföreskrifterna för Ale kommun har gjorts. De
lokala ordningsföreskrifterna togs fram 1995 och var i behov i en revidering. Det
har även kommit in två motioner angående fyrverkerianvändning vilket inte finns
med i gällande föreskrifter. I den revidering som nu gjorts har restriktioner för
användning av fyrverkeri lyfts in i föreskrifterna. De större förändringarna som
övervägs är följande.
1-2§ Var föreskrifter gäller
Fyrverkeriförbudet föreslås gälla även på annan mark än offentlig plats såsom
privat mark.
Vi föreslår att upphäva föreskrifterna och även hänvisningen till
torghandelsföreskrifterna.

3§ Offentlig plats
Av de platser som ska jämställas med offentlig plats föreslår vi att endast
badplatser blir kvar. Badplatsen vid Hälltorpsjön föreslås utgå.
Idrottsplatser och begravnings/kyrkogårdar föreslås att inte omfattas.
13§ Alkoholförbud
Förslaget innebär att områdena för alkoholförbud ändras.

14§ (gällande föreskrifter) Ambulerande försäljning
Förslaget innebär inte några föreskrifter om ambulerande försäljning och därmed
föreslås paragrafen att utgå.
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14-17§§ (15-18§§ gällande förskrifter) Hundar
Förslaget har rensats på sådana bestämmelser som har införts i annan lagstiftning
till exempel 2§ lag(2007:1150) om tillsyn av hundar och katter och 4a§ lag
(1938:121) om hittegods.
Upplockningstvånget har utvidgats avsevärt. Områdena förslås sammanfalla med
områdena för fyrverkeriförbud, 20§.
18§ (21§ gällande föreskrifter) Hästar
Inga större ändringar.

19§ (19-20§§ gällande föreskrifter) Sprängning och skjutning
De föreskrifter som framgår av ordningslagen har tagits bort och därmed föreslås
paragraferna att utgå i sin nuvarande utformning.

20§ (saknas i gällande föreskrifter) Fyrverkerier
Ny bestämmelse som innebär att fyrverkerier endast föreslås vara tillåtna inom de
större orterna på del av nyår, påsk och valborg. Övrig tid föreslås polistillstånd
krävas för fyrverkerier.
(22§ gällande föreskrifter) Avgifter
Förslaget innehåller inte någon information om rätt att ta avgifter.
Kommunfullmäktige har inte antagit någon taxa.

Samråd/samverkan
Synpunkter har samlats in från Sektor samhällsbyggnad, Sektor KS, Sektor ATO
och Sektor UKF.
Barnperspektivet
De lokala ordningsföreskrifterna behandlar offentliga platser där balnd annat
oskyddade trafikanterna befinner sig och det är i många fall barn. Det är viktigt
att se till att barnen kan röra sig säkert och tryggt på offentliga platser.
Ordningsföreskrifterna är ett verktyg som vi ska använda för att de till att de
oskyddade trafikanterna skydd efterlevs.
Funktionshinderperspektivet
De Lokala ordningsföreskrifterna behandlar allmänna och offentliga platser och
med hjälp av de se till att de inte belamras för att oskyddade trafikanter och
funktionshindrade ska kunna ta sig fram på ett tryggt sätt.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2017-05-04

Ärendets kommunikationsbehov
De Lokala ordningsföreskrifterna för Ale kommun handlar om alla allmänna och
offentliga platser där allmänheten har rätt att vistas. Därav är det viktigt att så
många som möjligt får möjlighet att yttra sig. Sektor samhällsbyggnad föreslår till
Samhällsbyggnadsnämnden att ta fram de remissinstanser som blir aktuella för en
remiss.
Förvaltningens bedömning och motivering
De Lokala ordningsföreskrifterna i Ale kommun avser att säkra rätten för
allmänheten att kunna vistas på allmän och offentlig plats på det sätt som avsetts.
För att vi ska kunna arbeta med dessa frågor behöver vi ha så aktuella förskrifter
som möjligt. De gällande föreskrifterna togs fram på 90-talet och har uppdaterats
i små delar. I samband med de två motioner som inkommit angående fyrverkerier
har vi tagit ett helhetsgrepp och uppdaterat föreskrifterna i sin helhet. Vissa delar
var helt inaktuella och vissa delar har helt enkelt tagits upp i andra lagrum.
Den revidering som nu gjorts kommer att kunna vara ett uppdaterat verktyg som
går att använda för att kunna stävja på en del av de oönskade beteenden somtill
och från dyker upp i Ale kommun.
Beslutsunderlag
Handlingar

Tjänsteutlåtande revidering Ale kommuns lokala ordningsföreskrifter
Förslag till Lokala ordningsföreskrifter
Förtydliganden av Lokala ordningsföreskrifter
Förvaltningens beslutsförslag till samhällsbyggnadsnämnden

1. Samhällsbyggnadsnämnden bereder i remisslistan angivna myndigheter och
andra organ tillfälle att yttra sig över förslaget till lokala ordningsföreskrifter i
Ale kommun märkt ”UTKAST 2017-04-17”. Ett eventuellt yttrande ska ha
inkommit till nämnden senast den 31 augusti 2017.
2. Samhällsbyggnadsnämnden bereder samma remissinstanser tillfälle att inom
samma tid yttra sig över förslaget att upphäva gällande lokala
ordningsföreskrifter för torghandeln i Ale kommun.
3. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att remissen ska skickas till de föreningar,
församlingar, myndigheter och råd som finns upptagna på remisslista daterad
2017-05-04.
_____
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Beslut

1. Samhällsbyggnadsnämnden bereder i remisslistan angivna myndigheter och
andra organ tillfälle att yttra sig över förslaget till lokala ordningsföreskrifter i
Ale kommun märkt ”UTKAST 2017-04-17”. Ett eventuellt yttrande ska ha
inkommit till nämnden senast den 31 augusti 2017.
2. Samhällsbyggnadsnämnden bereder samma remissinstanser tillfälle att inom
samma tid yttra sig över förslaget att upphäva gällande lokala
ordningsföreskrifter för torghandeln i Ale kommun.
3. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att remissen ska skickas till de föreningar,
församlingar, myndigheter och råd som finns upptagna på remisslista daterad
2017-05-04.
_____
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Handläggaren
Delges

Kommunjurist
Remissinstanser
För kännedom

Infrastrukturchef
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Remissinstanser

Föreningar
Ahlafors IF1 2
Ale Brukshundklubb3
Ale Jennylunds Ridklubb1
Alvhems IK1
Bohus IF1
Nol IK1
Nödinge SK Fotboll1
Skepplanda Bordtennisklubb1
Surte Bandyklubb1
Surte IS FK1
Älvängens Idrottsklubb1
Församlingar
Nödinge församling4
Skepplanda pastorat4
Starrkärr-Kilanda församling4

Myndigheter
Bohus räddningstjänstförbund
Kultur- och fritidsnämnden
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Polismyndigheten
Utbildningsnämnden

Råd
Kommunala pensionärsrådet i Ale kommun
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor
Näringslivsrådet5
Ungdomsrådet
__________________

Remissen skickad särskilt utifrån frågan om någon eller några idrottsanläggningar även
fortsättningsvis behöver jämställas med offentlig plats och vilka föreskrifter som i så fall behövs.
Remissen är skickad till föreningar särskilt berörda av idrottsanläggningar som enligt 3 § i
gällande ordningsföreskrifter jämställs med offentlig plats.
Remissen skickad särskilt utifrån frågan om föreningen önskar att hund- och hästförbud ska
införas på föreningens badplats vid Hälltorpssjön. Kommunala badplatser föreslås jämställas med
offentlig plats enligt 3 § i förslaget till nya ordningsföreskrifter och omfattas av hundförbud enligt
16 § och hästförbud enligt 18 §.
Remissen skickad särskilt utifrån frågan om upplockningstvång i 17 § och fyrverkeriförbud i 20 §
i förslaget till nya ordningsföreskrifter jämte till dessa paragrafer hörande kartbilagor.
Remissen skickad särskilt utifrån frågan om någon eller några begravningsplatser eller
kyrkogårdar även fortsättningsvis behöver jämställas med offentlig plats och vilka föreskrifter
som i så fall behövs. Remissen är skickad till församlingar berörda av begravningsplatser eller
kyrkogårdar som enligt 3 § i gällande ordningsföreskrifter jämställs med offentlig plats.
Remissen skickad särskilt utifrån frågan om upphävande av gällande föreskrifter för torghandeln
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