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2016-10-12 Dnr SN 2016-8 

HERRLJUNGA KOMMUN 
 

Månadsuppföljning avseende Socialnämnden sept 2016 

SAMMANFATTNING 

Socialförvaltningen prognosticerar för året 2016 ett nollresultat. Det är en förbättring från 
augusti månads prognos med 1 285 tkr. Vård och omsorg förbättrar sin prognos inom 
hemtjänst och vård och omsorgsboende. Högre intäkter inom vård och omsorg bidrar också 
till den förbättrade prognosen. IFO och funktionshinder håller kvar sina prognoser. 

 

Driftredovisning 
Utfall/Budget tom 30 sept 

RSUM 
Ack 

Utfall 
Ack 

Budget 
Ack 
Diff 

Diff % 
Ack 

År 
Prognos 

År 
Budget År Diff 

1 Intäkter -43 494 -53 314 -9 820 0,82 -70 745 -70 345 400 
3 Personalkostnader 122 740 125 166 2 426 0,98 166 103 165 353 -750 
4 Lokalkostnader, energi, VA 12 576 14 290 1 714 0,88 19 059 19 059 0 
5 Övriga kostnader 45 150 54 345 9 194 0,83 72 190 72 540 350 
6 Kapitalkostnad 144 186 42 0,77 248 248 0 
  137 116 140 673 3 557 0,97 186 855 186 855 0 
 

Vhtområde Ack Utfall Ack Budget Ack Diff Diff % Ack 
10 Nämnd- och styrelseverksamhet 336 691 355 0,5 
26 Miljö- och hälsoskydd 32 81 49 0,4 
50 Social verksamhet gemensamt 7 293 11 834 4 540 0,6 
51 Vård och omsorg 82 368 83 451 1 083 1,0 
52 LSS 21 007 21 915 908 1,0 
53 Färdtjänst 1 509 2 054 545 0,7 
59 IFO 17 170 18 701 1 530 0,9 
60 Flyktingmottagande 4 607 191 -4 417 24,2 
61 Arbetsmarknadsåtgärder 2 793 1 756 -1 038 1,6 
Summa socialnämnd 137 116 140 673 3 557 1,0 
 

Utfallet är inte periodiserat, kostnader och intäkter saknas 
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Prognos per verksamhet 

Vhtområde 
År 

Prognos År Budget År Diff 
Förändr. 
Prognos 

10 Nämnd- och styrelseverksamhet 742 922 180 0 
26 Miljö- och hälsoskydd 108 108 0 0 
50 Social verksamhet gemensamt 14 325 15 885 1 560 35 
51 Vård och omsorg 113 138 110 868 -2 270 1 250 
52 LSS 27 599 28 999 1 400 0 
53 Färdtjänst 2 740 2 740 0 0 
59 IFO 25 948 24 978 -970 0 
60 Flyktingmottagande 0 0 0 0 
61 Arbetsmarknadsåtgärder 2 255 2 355 100 0 
Summa socialnämnd 186 855 186 855 0 1 285 
 

*För prognos flyktingmottagande se sid 6 

Ytterligare detaljer finns i bilaga 1 
 

Prognos per ansvar  

Ansvarsområde Ansvar 
År 

Prognos 
År 

Budget År Diff 
förändr 
prognos 

40 Nämnd 400 Nämnd 742 922 180 0 
Summa  Nämnd   742 922 180 0 
41 Förvaltningsledning/Stab 410 Förvaltningsledning 10 034 11 444 1 410 35 
Summa  
Förvaltningsledning/Stab   10 034 11 444 1 410 35 
42 Bistånd 420 Bistånd 10 620 12 620 2 000 300 
Summa  Bistånd   10 620 12 620 2 000 300 
44 Vård och omsorg 440 Vård och omsorg 4 466 4 966 500 0 
44 Vård och omsorg 441 Hemtjänst Herrljunga 21 132 20 832 -300 200 
44 Vård och omsorg 443 Hemtjänst Ljung 13 445 12 945 -500 500 
44 Vård och omsorg 444 Stöd i ord.boende 13 198 11 198 -2 000 0 
44 Vård och omsorg 445 Hagen säbo 17 923 17 923 0 0 
44 Vård och omsorg 446 Hemgården säbo 23 211 22 411 -800 200 
44 Vård och omsorg 447 Hälso och sjukvård 17 870 17 670 -200 50 
Summa  Vård och omsorg   111 245 107 945 -3 300 950 
46 Socialt stöd 460 Socialt stöd 2 444 2 644 200 0 
46 Socialt stöd 461 Funktionshinder 17 320 17 320 0 0 
46 Socialt stöd 463 IFO Barn och familj 8 957 11 167 2 210 0 
46 Socialt stöd 464 IFO Vuxen 19 427 16 427 -3 000 0 
46 Socialt stöd 466 Ensamkommande 0 0 0 0 
46 Socialt stöd 467 Sysselsättning 6 066 6 366 300 0 
Summa  Socialt stöd   54 214 53 924 -290 0 
    186 855 186 855 0 1 285 
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Redovisning av orsaker och åtgärder 

Socialnämnd 

Prognos: 180 tkr, oförändrad prognos 

Orsak: På Socialnämnden finns 370 tkr budgeterat för återbetalning av underskott 2015. 230 
tkr av dessa har beslutats att användas till inköp av arbetskläder. Då inköpen senarelagts 
kommer en lägre kostnad belasta 2016 än tidigare prognoser, därför har summan reviderats 
ner något. Resterande 140 tkr används till att täcka underskott inom andra verksamheter. 
Kostnad för arvoden beräknas bli lägre än budget och ge ett överskott på 40 tkr. 

Förvaltningsledning och stab 

Prognos: +1 375 tkr. Oförändrad prognos 

Orsak: Utfördelning centralt av kapitalkostnadspott 553 tkr har lagts här och läggs som 
positiv prognos och matchar därmed underskott på övriga verksamheter med 
kapitalkostnader/hyror. Inför 2016 ramväxlades 325 tkr till IT. Denna ramväxling har 
justerats tillbaka till socialnämnden. Dessa medel skulle användas till att finansiera inköp av 
arbetskläder. Då detta senarelagt justeras prognosen upp med 325 tkr. Vakant tjänst inom stab 
bidrar till ett överskott då ordinarie personal vikarierar inom annan verksamhet för att där 
täcka vakanta tjänster. 

 

Bistånd 

Inom verksamheten finns biståndshandläggning, Färdtjänst, LSS i extern regi i form av 
boende, daglig verksamhet samt kontaktpersoner. 

Prognos: +2 000 tkr, förbättrad prognos 300 tkr 

Orsak: Under året har inga elever behövt skolinternat. Inga ansökningar om externt LSS 
boende har inkommit. Prognosen kan snabbt förändras om nya brukare tillkommer. Högre 
intäkter i form av omsorgsavgifter bidrar till den förbättrade prognosen. 

Gemensam verksamhet vård och omsorg 

Prognos: +500 tkr, Oförändrad prognos 

Orsak: Flera chefer slutat, ersätts ej fullt ut med chefer utan andra lösningar tillfälligt 

Åtgärd: 
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Stöd i ordinärt boende 

Verksamheten inkluderar korttidsboende och dagverksamhet. 

Prognos: - 2 000 tkr, Oförändrad prognos 

Orsak: Trycket på korttidsboendet har inte minskat. September månad har beläggningen varit 
enligt budget men det är inte troligt att det kommer att fortsätta så.   

Åtgärd: Fortsätta att arbeta på ett flexibelt sätt med korttidsplatser och verksamheten. 
Utnyttja när det finns tomma platser på SÄBO till de som är under utredning och där bistånd 
kommer att bevilja SÄBO. Detta för att få genomströmning på Furuhagen och undvika att 
köpa platser. 

Hemtjänst, Ljung, Herrljunga tätort och landsbygd 

Prognos: -800 tkr, förbättrad prognos 700 tkr 

Orsak: Arbete med att anpassa resurser efter behov samt arbete med planering är några 
orsaker till den förbättrade prognosen. Efter sommaren finns nu enhetschef på plats även i 
Herrljungas hemtjänst.  

Åtgärd: Arbeta vidare med sjuktalen, aktivt rehab arbete, Arbetsmiljöarbete i samverkan, 
effektivisering arbetet.  

Särskilt boende, Hagen och Hemgården 

Prognos: -700 tkr, förbättrad prognos 200 tkr 

Orsak: På Hemgården skedde schema anpassning till nya budgeten 17/1. Hemgården har haft 
extra bemanning nattetid under en period för en boende. Hög sjukfrånvaro bidrar till 
underskottet. 

Åtgärd: fortsatt anpassning av personal, samordning över huset, EC på plats från 20/6. 

Hälso- och sjukvård 

Prognos: -200 tkr, förbättrad prognos 50 tkr 

Orsak: Har fått använda dyrare lösningar, verksamheten kräver mer personal än budget.  

Åtgärd: Hela tiden arbeta med att ej ersätta om det är möjligt, hitta bemanningslösningar som 
är billigare än bemanningsföretag. Testar en ny schemaläggning för en person för att se om 
det kan effektivisera. Färre men sjukare brukare. Har idag 9 personer som kräver palliativ 
vård. Lägre åtgång av inkontinenshjälpmedel är orsaken till en förbättrad prognos. 
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Gemensam verksamhet Socialt Stöd 

Prognos: +200 tkr, Oförändrad prognos 

Orsak: Enhetschef sjukskriven del av arbetstid tom augusti- ej ersatt 

Funktionshinder 

Inom verksamheten finns personlig assistans, gruppbostad, servicebostad. 

Prognos: enligt budget, oförändrad prognos 

Orsak: Det finns budgetavvikelser inom enheten. Positivt besked beslut personlig assistans 
som Försäkringskassan betalar gör att prognosen inte är lika osäker längre. 

Sysselsättning 

Verksamheten inkluderar Arbetsmarknadsenhet, KTS samt Daglig verksamhet LSS. även 
ledsagning samt avlastning i hemmet LSS ingår i verksamheten. 

Prognos: +300 tkr Oförändrad prognos varav AME 100 tkr 

Orsak: Dagligverksamhet har under perioden ej behövt använda vikarier på grund av få 
deltagare. Detta samt att färdtjänstkostnader har minskat är en förklaring till det positiva 
utfallet. 

Individ och familjeomsorg, Barn och familj 

Verksamheten inkluderar: barn och familj, socialberedskap, familjerätt, familjerådgivning 
samt socialförvaltningens del i familjecentralen 

Prognos: +2 210 tkr, Oförändrad prognos 

Orsak: Har hittills varit få placeringar. En 1:e socialsekreterare rekryteras men det är svårt, 
räknar inte med att ha någon på plats innan till hösten.   Även kontaktpersoner barn och familj 
prognostiserar ett överskott. 

Individ och familjeomsorg, Vuxen 

Verksamheten inkluderar vuxenvård missbruk, psykiatri, försörjningsstöd samt 
introduktionsenheten 

Prognos: -3 000 tkr, Oförändrad prognos 

Orsak: Vuxenplacering över budget pga tvångs- och skyddsplaceringar som är kostsamma. 
Detsamma gäller kontaktperson vuxen. Dessa ökade kostnader kontaktperson, täcks av budget 
för familjehemsplaceringar.  Ekonomiskt bistånd visar också ett underskott. 
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Åtgärd: Arbeta mer hemmaplansinriktat i de ärenden det är möjligt. Fokusera på nödvändigt 
bistånd skälig levandsnivå/”ska krav” samt fördela ärenden rätt mellan försörjningsstöd och 
introduktionsenheten. 

Ensamkommande 

Prognos: +19 900 tkr som läggs till flyktingbufferten 

Statliga bidragen söks i efterhand. Prognos är nästan omöjlig att göra då flera faktorer måste 
vägas in (EU, lagar, direktiv, flyktingströmmar, beviljade bidrag  mm). Dessa är svåra att 
förutsäga. Prognosen bygger på oförändrat antal ungdomar resterande delen av året. Högre 
intäkter men också lägre kostnader än budgeterat bidrar till den positiva prognosen. 
 

KST RSUM 
År 

Prognos År Budget År Diff 
Ensamkomna gemensamt 1 Intäkter -52 412 -39 412 13 000 
Ensamkomna gemensamt 3 Personalkostnader 4 663 1 963 -2 700 
Ensamkomna gemensamt 4 Lokalkostnader, energi, VA 0 0 0 
Ensamkomna gemensamt 5 Övriga kostnader 6 067 10 567 4 500 
Summa Ensamkommande gem   -41 682 -26 882 14 800 
Stationsvägen HvB 1 Intäkter 0 0 0 
Stationsvägen HvB 3 Personalkostnader 4 127 4 927 800 
Stationsvägen HvB 4 Lokalkostnader, energi, VA 384 384 0 
Stationsvägen HvB 5 Övriga kostnader 926 1 376 450 
Summa Stationsvägen    5 437 6 687 1 250 
Sveagatan HvB 3 Personalkostnader 6 537 6 137 -400 
Sveagatan HvB 4 Lokalkostnader, energi, VA 2 616 2 616 0 
Sveagatan HvB 5 Övriga kostnader 1 660 2 360 700 
Summa Sveagatan   10 813 11 113 300 
Verkstadsgatan HvB 1 Intäkter 0 0 0 
Verkstadsgatan HvB 3 Personalkostnader 3 427 4 927 1 500 
Verkstadsgatan HvB 4 Lokalkostnader, energi, VA 420 2 620 2 200 
Verkstadsgatan HvB 5 Övriga kostnader 1 735 1 535 -200 
Summa Verkstadsgatan   5 582 9 082 3 500 
Träningslägnhet HvB 4 Lokalkostnader, energi, VA -40 0 40 
Träningslägnhet HvB 5 Övriga kostnader -10 0 10 
Summa Träningslägenhet   -50 0 50 
Summa ansvar Ensamkommande  -19 900 0 19 900 
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Investeringsredovisning 
PROJ Ack Utfall År Prognos År Budget År Diff 

5420 Inventarier SN 270 1 000 1 000 0 
5422 Ombyggnad Hemgården 0 2 650 2 650 0 
5424 Förstudie flytt korttids 0 100 100 0 
  270 3 750 3 750 0 
 

Kommunfullmäktige beslutade i maj om utökad budgetram för ombyggnad Hemgården med 
1 250 tkr. Socialnämnden tog beslut i juni att omfördela medel från Trygghetslarm till 
inventarier för inköp av bl a sängar, Medel för mobillås flyttas till Hemgårdens ombyggnad 
samt till förstudie flytt av korttidsverksamheten. 

 

SOCIALFÖRVALTNING 

Magnus Stenmark  Jenny Andersson  

Socialchef   Controller  
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Bilaga 1 

Vhtområde SCB3 
År 

Prognos 
År 

Budget 
År 
Diff 

Förändr. 
Prognos 

10 Nämnd- och 
styrelseverksamhet 

100 Nämnd- och 
styrelseverksamhet 742 922 180 0 

Summa  Nämnd- och 
styrelseverksamhet   742 922 180 0 
26 Miljö- och hälsoskydd 267 Alkoholtillstånd 108 108 0 0 
Summa  Miljö- och 
hälsoskydd   108 108 0 0 
50 Social verksamhet 
gemensamt 

500 Social verksamhet 
gemensamt 14 225 15 785 1 560 35 

50 Social verksamhet 
gemensamt 

571 Övriga insatser till 
vuxna 100 100 0 0 

Summa  Social verksamhet 
gemensamt   14 325 15 885 1 560 35 
51 Vård och omsorg 509 HSL 17 430 17 330 -100 50 

51 Vård och omsorg 
510 Vård och omsorg om 
äldre 93 109 90 759 -2 350 1 200 

51 Vård och omsorg 
520 Insatser till personer 
med funktionshinder 2 599 2 779 180 0 

Summa  Vård och omsorg   113 138 110 868 -2 270 1 250 

52 LSS 
513 Insatser enl LSS, SFB 
och HSL 27 599 28 999 1 400 0 

Summa  LSS   27 599 28 999 1 400 0 

53 Färdtjänst 
530 Färdtjänst / 
Riksfärdtjänst 2 740 2 740 0 0 

Summa  Färdtjänst   2 740 2 740 0 0 

59 IFO 
559 Vård för vuxna med 
missbruksproblematik 7 843 5 293 -2 550 0 

59 IFO 560 IFO gemensamt 543 543 0 0 

59 IFO 
569 Barn och 
ungdomsvård 8 119 10 329 2 210 0 

59 IFO 
571 Övriga insatser till 
vuxna 125 125 0 0 

59 IFO 575 Ekonomiskt bistånd 8 833 8 203 -630 0 

59 IFO 
585 Familjerätt och 
familjerådgivning 485 485 0 0 

Summa  IFO   25 948 24 978 -970 0 
60 Flyktingmottagande 600 Flyktingmottagande 0 0 0 0 
Summa  
Flyktingmottagande   0 0 0 0 

61 Arbetsmarknadsåtgärder 
610 
Arbetsmarknadsåtgärder 2 255 2 355 100 0 

Summa  
Arbetsmarknadsåtgärder   2 255 2 355 100 0 
Summa socialnämnd   186 855 186 855 0 1 285 
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Bilaga 2 

Flyktingbuffert  

IB 20160101 -4 791 
     varav ensamkomna -2 942 
     varav flykting -1 849 

  Prognos UB 20161231 -26 013 
     varav ensamkomna -22 842 
     varav flykting -3 171 
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Bilaga 3 

Försörjningsstöd 
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Hemtjänst   

 

Arbetade timmar är de timmar personalen arbetat och får lön för.  

Utförda timmar är de timmar som registrerats hos brukaren, sk direkt brukartid.  

Differensen mellan arbetade timmar och utförda timmar är tid för möten, dokumentation, 
telefonsamtal, restid mellan brukare, det vi kallar kringtid. 
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Korttid 
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Sjukfrånvaro 
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Övertid 

 

 

Vård och omsorg står för 50% av övertidskostnaden i september. Hemtjänst har minskat sin 
andel av övertidskostnaden ytterligare medan hälso och sjukvård samt säbo har ökat sina 
andelar inom Vård och omsorg, jan-sept. 
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Ensamkommande barns ekonomi efter asyl 
 
Undertecknad har erfarit att ett ensamkommande barn som fått asyl och egen 
lägenhet skall den unge få försörjningsstöd mot vilket inkomster som studiehjälp och 
extra tillägg räknas av. Detta är som jag ser det ok så länge det bara är CSN-s 
ersättning studiehjälp och extra tillägg som räknas av, men när man även skall räkna 
av ev lön från stödet från socialnämnden blir det fel.  Detta handlar om barn upp till 
18 och unga vuxna som inte är klara med sin gymnasieutbildning och de kan inte 
arbeta i någon större omfattning. De skulle med pengar från eget arbete kunna skaffa 
sig körkort och öka sina möjligheter till framtida försörjning.  Om lönen avräknas 
från försörjningsstödet kommer det inte att löna sig att försöka att förbättra sin 
framtida försörjning och den unge kan bli beroende av försörjningsstöd under lång 
tid vilket dessutom är passiviserande.  
Motivationen att ta en lägenhet minskar även då det vore bättre att vara boende i 
HVB eller familjehem då ekonomin blir bättre för den unge. CSN-ersättningen kan 
användas till nöjen, kläder mm. Med egen lägenhet blir det en stor ekonomisk 
förändring för den enskilde. 
Barn som bor med familj i Sverige brukar inte behöva leva på ett existensminimum, 
men dessa unga har med detta regelverk inte möjlighet att kunna förändra sin 
situation. 
 
Undertecknad önskar få en beskrivning hur man kommit fram till ovanstående 
lösning. 
 
 
 
För Miljöpartiet de Gröna i Herrljunga 

 

Kjell Johansson 
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Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS 
2016-09-30 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av nämndens 
gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SOL och 9 § LSS som inte har verkställts inom tre 
månader från dagen för respektive beslut. Socialnämnden ska även rapportera gynnande 
beslut enligt 4 kap 1 § SOL och 9 § LSS som inte har verkställts på nytt inom tre månader 
från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden ska vidare ange vilka typer av bistånd 
dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.  

Denna rapporteringsskyldighet regleras i 16 kap 6 h § SOL och 28h § LSS. 

Anledning till ej verkställda beslut är oftast bristande resurser.  
 
Av de två rapporterade ärendena inom äldreomsorgen är ett verkställd insats (4 månader) 
och det andra har avslutats på den enskildes egen begäran då det inte är aktuellt att flytta.  
 
Individ och familjeomsorgens två rapporterade ärenden är båda ännu inte verkställda beslut 
och tiden från datum för beslut har överskridit tre månader vilket innebär att dessa ärenden 
ska rapporteras. 
  
Av de rapporterade ärendena enligt LSS är tre rapporterade verkställda och ett är avslutat, 
insatsen är inte längre aktuell.   
 
Beslutsunderlag 
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS 2016-09-30. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige lägger rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och 
LSS per 2016-09-30 till handlingarna. 
 
 
Heléne Backman Carlsson 
SAS/Kvalitetssamordnare 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Kommunfullmäktige 
 
Revisorerna 
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  2016-10-18 
 
 
 
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut1 enligt SOL och LSS 2016-09-30 
 
SOCIALTJÄNSTLAGEN – SOL 
 
Äldreomsorg  
 
Typ av bistånd Datum för beslut Datum för avbrott Individ Kön 
Särskilt boende 2016-05-10    Vuxen Kvinna  
Särskilt boende 2016-05-25    Vuxen Kvinna  
  
 
Handikappomsorg  
 
 
Individ och familjeomsorg 
 
Typ av bistånd Datum för beslut Datum för avbrott Individ Kön 
Kontaktfamilj 2016-06-09    Ungdom Pojke   
Familjehem 2016-06-07    Vuxen Man 
 
 
LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE – LSS 
 
Handikappomsorg  
 
Typ av bistånd Datum för beslut Datum för avbrott Individ Kön 
Korttidsvisteles 2015-12-01    Ungdom Pojke** 
Boende för barn  2016-03-01    Ungdom Pojke  
och ungdom 
Kontaktperson 2016-03-04    Vuxen Man  
Korttidsvistelse 2016-04-18    Ungdom Flicka  
 
 
I tjänsten 
 
Heléne Backman Carlsson 
SAS/Kvalitetssamordnare 
 

* Rapport kvarstår från föregående kvartal 
** Rapport gjord två kvartal 

      *** Rapport gjord tre kvartal
                             **** Rapport gjord fyra kvarta kvartal 

                                                 
1 Beslut är, per definition, verkställda om verkställighet har skett inom 3 (tre) månader från beslutsdatum.  
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SOCIALNÄMNDEN 
 

 
SNAUskrivelse 

2016-10-18  
DNR     

Sid 1 av 1    
 

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 
  

 
Remissvar lokala ordningsföreskrifter för Herrljunga kommun. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har gett alla kommunens nämnder möjlighet att lämna synpunkter på 
föreslaget till nya lokala ordningsföreskrifter för Herrljunga kommun.   

   
Beslutsunderlag 
Förslag till lokala ordningsföreskrifter för Herrljunga kommun KS 2016-08-15 §137. 

 
Förslag till beslut 
Yttrande enligt bifogat förslag antas och insänds. 
 
 
 
 
 
Lennart Ottosson Andreas Johansson 
Socialnämndens ordförande Socialnämndens vice ordförande 
 
Anette Rundström 
Ledamot SNAU 
 

 
Expedieras till: 
KS,  
För kännedom 
till: 
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  SOCIALNÄMNDEN 

YTTRANDE  
  2016-11-01 

  DNR SN-2016-84 
  SIDA 1 AV 1 

 

 
 
Besöksadress  Telefon E-post 
HERRLJUNGA KOMMUN 0513-170 00 info@admin.herrljunga.se 
Torget 1 (Box 201) Fax Internet 
524 23 HERRLJUNGA 0513-171 33 www.herrljunga.se 
 

Remissvar 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har gett alla kommunens nämnder möjlighet att lämna synpunkter på 
föreslaget till nya lokala ordningsföreskrifter för Herrljunga kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till Lokala ordningsföreskrifter Herrljunga kommun KS 2016-08-15 §137. 
 
Yttrande 
Socialnämnden tackar kommunstyrelsen för möjligheten att lämna synpunkter på förslaget till 
nya lokala ordningsföreskrifter för Herrljunga kommun. Nämnden har tagit del av materialet 
och har inga synpunkter på det. 
 
 
 
Lennart Ottosson 
Ordförande, socialnämnden 
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  KOMMUNSTYRELSEN 

REMISS 
  2016-06-20 

  Dnr KS 183/2016 901 

   
 

 
 

Besöksadress  Telefon E-post 
HERRLJUNGA KOMMUN 0513-170 00 info@admin.herrljunga.se 
Torget 1 (Box 201) Fax Internet 
524 23 HERRLJUNGA 0513-171 33 www.herrljunga.se 

 

Remiss - Lokala ordningsföreskrifter 
 

Remissinstanser 
Herrljunga kommuns politiska partier, Herrljunga kommuns facknämnder, pensionärs- och 

funktionshinderrådet, trygghet- och trafiksäkerhetsrådet, folkhälsopolitiska rådet och 

elevrådet på Kunskapskällan. 

 

Bakgrund 
Ordningslagen ger kommuner en möjlighet att utfärda lokala ordningsföreskrifter. Enligt 3 

kap. 8 § OL får kommunerna meddela föreskrifter för att upprätthålla den allmänna ordningen 

på offentlig plats. Kommuner kan vidare enligt 3 kap. 9 § meddela föreskrifter för att hindra 

att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor. 

Ärende 
Herrljunga kommuns nu gällande lokala ordningsföreskrifter antogs 1995 och behöver således 

uppdateras. Förslaget till nya lokala ordningsföreskrifter har satts samman av tjänstepersoner 

från kommunstyrelsens förvaltning i samråd med sakkunniga tjänstepersoner. Arbetet har 

utgått ifrån SKL:s cirkulär gällande lokala ordningsföreskrifter, en omvärldsbevakning har 

gjorts och Herrljunga kommuns lokala förutsättningar har beaktats.  

 

Bilagor 
Förslag Lokala ordningsföreskrifter för Herrljunga kommun inkl. kartbilagor 

Cirkulär (1995:41), lokala ordningsföreskrifter 

Lokala ordningsföreskrifter för Herrljunga kommun KF § 106/1995-12-12 

KS § 137 2016-08-15 Lokala ordningsföreskrifter på remiss 

Tjänsteskrivelse i ärendet, daterad 2016-06-16 

 

 

Instruktion för remissvaret 
Remissvaret skickas senast den:   2016-11-30 

Svaret skickas till:                     Anthon Gustavsson 

                      anthon.gustavsson@admin.herrljunga.se
  

 

 

Svaret skickas digitalt som en påskriven och skannad pdf-fil. 

 

 

 

 

Anthon Gustavsson   Daniel Hellström 

Utredningssekreterare                                                 Nämndsekreterare 
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~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 18 
2016-08-15 

KS § 137 DNRKS 183/2016901 

Lokala ordningsföreskrifter på remiss 

Sammanfattning 
Herrljunga kommuns nu gällande lokala ordningsföreskrifter behöver uppdateras. 
Förslaget till nya lokala ordningsföreskrifter har satts samman av tjänstepersoner 
från kommunstyrelsens förvaltning i samråd med sakkunniga tjänstepersoner. Ar
betet har utgått ifrån SKL:s cirkulär gällande lokala ordningsföreskrifter, en om
världsbevakning har gjorts och Herrljunga kommuns lokala förutsättningar har be
aktats. Förslaget utsänds nu på remiss för fortsatt hantering av ärendet. 

Bes I utsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-06-16. 
Förslag till Lokala ordningsföreskrifter för Herrljunga kommun. 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Herrljunga kommun KF § 10611995-12-
12. 
Cirkulär (199 5 :41 ), lokala ordningsföreskrifter. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningens förslag till Lokala ordningsfö
reskrifter för Herrljunga kommun sänds ut på remiss till Herrljunga kom
muns politiska partier, Herrljunga kommuns facknämnder, pensionärs- och 
funktionshinderrådet, trygghet- och trafiksäkerhetsrådet och folkhälsopoli
tiska rådet. 

Johnny Carlsson (C) föreslår att remissvaren ska inkomma senast 2016-11-30. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut med Johnny Carlssons (C) 
tilläggsförslag antas och finner att så sker. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Förslag till Lokala ordningsföreskrifter för Herrljunga kommun sänds ut på 

remiss till Herrljunga kommuns politiska partier, Herrljunga kommuns 
facknämnder, pensionärs- och funktionshinderrådet, trygghet- och trafiksä
kerhetsrådet och folkhälsopolitiska rådet. 

2. Remissvaren ska inkomma senast 2016-11-30. 

Expedieras till: De politiska partierna, facknämnder, pensionärs- och funktionshinderrådet. trygghet- och trafiksäkerhetsrådet, 
folkhälsopolitiska rådet 

För kännedom Utredningssekreterare, nämndsekreternre 
till: 

Juslerandes sign Uldragsbeslyrkande 

Ärende 7



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreskrift 
Lokala ordningsföreskrifter för Herrljunga kommun 

 

 

DIARIENUMMER: KS 183/2016 

FASTSTÄLLD:  - 

VERSION:   1 

SENAS T REVIDERAD: - 

GILTIG TILL: Tillsvidare 

DOKUMENTANSVAR: Kommunstyrelsen 
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Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 

1 § Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 
kap. ordningslagen (1993:1617). 

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna 
ordningen i Herrljunga kommun skall upprätthållas. Undantag från dessa föreskrifter beviljas av 
Herrljunga kommun. 

Bestämmelserna i 21 § har till syfte att hindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av 
användningen av pyrotekniska varor. 

2 § Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 
kap. 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges.  

Bestämmelsen i 21 § är även tillämplig på andra än offentliga platser inom kommunen. 

För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens föreskrifter om 
torghandel. 

3 § Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter skall, med stöd av 1 kap. 2 
§ andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats: 

• allmänna vägar, 

• gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas 
som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål, 

• anläggningar för idrott och motion, 

• badplatser, 

• lekplatser, 

• järnvägsområden, 

• begravningsplatser och kyrkoparker.  

4 § Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt dessa föreskrifter bör kommunen 
ges tillfälle att yttra sig. 

Lastning av varor m.m. 

5 § Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är ansvarig för åtgärden göra vad 
som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller 
dålig lukt.  
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Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustningar och 
utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras.  

Schaktning, grävning m.m. 

6 § Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, schaktning, 
grävning eller annat liknande arbete skall se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för 
minsta möjliga olägenhet.  

Störande buller 

7 § Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t.ex. stenkrossning, 
pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd  

Containrar 

8 § Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som skall ställas upp på en offentlig 
plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, 
adress och telefonnummer. 

Markiser, flaggor och skyltar 

9 § Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på 
lägre höjd än 2,30 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter. 

Växtlighet från tomt 

10 § Fastighetsägare skall tillse att brevlådor, grindar eller växtlighet på tomten inte hindrar 
framkomligheten eller sikten för trafikanter eller utgör hinder för en maskinell renhållning av gata, gång- 
och/eller cykelbana eller annan offentlig plats utanför tomtområde. Fastighetsägare ska också tillse att 
växtligheten på dennes tomt inte skymmer gatubelysning. På ingen gatudel får grenar från träd, buskar 
och dylikt finnas på lägre höjd än 2,50m över gång- och cykelbana och 4,60m över körbana.  

Affischering 

11 § Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas 
upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats. 

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar 
som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp 
annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där 
rörelsen finns. 

Högtalarutsändning 

12 § Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på 
offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten. 
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Insamling av pengar 

13 § Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om 
insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning. 

När insamlingen sker passivt eller i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd.  

Förtäring av alkohol 

14 § Alkoholhaltiga drycker över 3,5% får inte förtäras på följande platser:  

Herrljunga tätort: inom det avgränsade området Furulundsvägen-Horsbyvägen-Nossan-
Storgatan-Harabergsgatan-Skogsgatan-Ringleden. Vidare gäller förbudet på tillfartsvägen till 
Folkets park och Skoghälla IP med tillhörande fotbollsplaner. 

Ljung tätort: inom det avgränsade området Industrivägen-järnvägsspåret-Alingsåsvägen-
Mollavägen. 

Annelund tätort: inom det avgränsade området Boråsvägen-Mollavägen-Alingsåsvägen-
Armaturvägen. 

Camping 

15 § Camping får inte ske på offentlig plats med undantag för platser som är avsedda för detta 
ändamål.  

Hundar och andra djur 

16 § Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som 
endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 17, 18 och 19 §§. Det som 
sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person, servicehund, signalhund, 
diabeteshund, epilepsihund eller för polishund i tjänst. 

17 § Hundar skall hållas kopplade inom all offentlig plats och därmed jämställd plats. 

Tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade 
områden. 

När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och 
telefonnummer. 

18 § Hundar får inte vistas på begravningsplatser. 

Hund eller annat djur får inte medföras till allmän badplats under tiden 1 maj-30 september  

19 § Inom all offentlig och därmed jämställd plats skall föroreningar efter hund plockas upp. 
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20 § Katt ska hållas under sådan tillsyn som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter 
behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. 

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 

21 § Användning av pyrotekniska varor tillåts bara från kl. 12.00 påskafton, valborgsmässoafton och 
nyårsafton samt därpå följande dag till kl. 03.00. Under övriga tider på året krävs tillstånd av 
polismyndigheten.  

Användandet ska ske med gott omdöme och allmän säkerhet ska alltid beaktas. 

Det är dock alltid förbjudet att använda pyrotekniska varor på kyrkogårdar, begravningsplatser och 
närmare än 100 meter från äldreomsorgens boenden; Hemgården, Hagen och Gäsenegården. 

Sprängning och skjutning med eldvapen m.m. 

22 § Eldvapen, luftvapen, fjädervapen, pil- och slangbågar, kolsyrevapen och paintballvapen 
får inte användas på offentliga platser utan tillstånd av polismyndigheten. 

Ridning och löpning  

23 § Ridning får inte ske i följande motionsspår: Motionsspåren vid Orraholmens 
friluftsområde samt elljusspåren vid Skoghälla IP och Mörlanda sportcenter.  

Löpning och gång är förbjudet i följande anlagda skidspår: Skidspår vid Skohälla IP, skidspår 
vid golfbanan i Hudene, skidspår i Molla och i Annelund med anknytning till Mörlanda 
sportcenter.  

Adressnummerskylt 

24 § Varje fastighet som tilldelas adressnummer bör vara försedd med särskild från gatan väl 
synlig och läslig adressnummerskylt. 

Avgift för att använda offentlig plats 

25 § För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats 
har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av 
kommunfullmäktige.   

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 

26 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot föreskrift i denna ordningsstadga kan dömas 
till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen.  

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande. 
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Skogsgatan 

Furulundsvägen

Ringleden
Horsbyvägen

Harabergsgatan

Credits not available.

Teckenförklaring
Skissa

Skissa

augusti 22, 2016Bilaga 1 § 14 Herrljunga

Gränser för alkoholförtäring

1:12 000

o

0,5 0 0,5 [km]
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Industrivägen

Mollavägen

Alingsåsvägen

Credits not available.

augusti 22, 2016Bilaga 2 §14 Ljung

Gränser för alkoholförtäring

1:7 960,82

o

Teckenförklaring
Skissa

Skissa

50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 [m]
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Armaturvägen

Boråsvägen

Alingsåsvägen

Mollavägen

Credits not available.

augusti 22, 2016Bilaga 3 §14 Annelund

Gränser för alkoholförtäring

1:9 327,95

o

Teckenförklaring
Skissa

Skissa

50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 [m]
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Reviderad 1995-1 2 

KF § 106/95 
1 

ALLMÄNNA LOKAIA ORDNINGSFÖRESKRIFl'ER FÖR 
HERRLJUNGA KOMMUN 

Be l t d k full äk. t. d 1nc15 -I~ - I 2 3 I 06 s u a e av ommun m 1ge en .1..:t. .. f c 

Herrljunga kommun föreskriver följande med stöd av 1§ förordningen (1993:1632) med be
myndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordning
slagen (1993:1617). 

Föreskrifternas innehåll och tillämpni~omn\de 

1 § Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 
tredje kap. ordningslagen (1993:1617). 

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna 
ordningen i Herrljunga kommun skall upprätthållas. 

2 § Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser i kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap. 
2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges. 

För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens föreskrifter 
om torghandel. 

3 § Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter skall, med stöd av 1 kap. 
2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats: lekplatser, 
badplatser, campingplatser och idrotts- och friluftsanläggningar. 

4 §Innan polismyndigheten fattar ett beslut om tillstånd enligt 7§, 10§ första stycket, 11§, 12§ 
bör kommunen ges tillfälle att yttra sig. 

Lastning av varor m.m. 

5 § Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är ansvarig för åtgärden 
göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom 
damm, spill eller dålig lukt. , 

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrust
ningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras. 

Schaktning, grävning m.m. 

6 § Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, 
schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till att det sker på ett sådant sätt att 
allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet. 

I I .:. 
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Störande buller 

7 § Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t.ex. stenkrossning, 
pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd. 

Containrar 

8 § Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som skall ställas upp på en offentlig 
,plats, är skyldig att märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress 
och telefonnummer. 

Markiser, flaggor ocb skyltar 

9 §Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på 
lägre höjd än 2,30 meter eller en körbana på lägre höjd än 4,50 meter. Skyltar får inte ställas ut 
på trottoar eller gångbana på sådant sätt att de hindrar gångtrafikanter. 

Aftischering 

10 §Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas 
upp på sådana husväggar, staket , stolpar eller liknande som vetter ut mot offentlig plats. 

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar 
som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp 
annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkares rörelse på byggnad där rö
relsen finns. 

Högtalarutsändning 

11 § Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på of
fentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polisinyndigheten. 

Insamling av pengar 

12 § Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om 
insamlingen inte utgör led i en tillständspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställ
ning. 

När insamling skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd. 

Förtäring av alkohol 

13 § Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras på följande platser: i Herrljunga tätort inom 
det avgränsade området: Furulundsvägen-Horsbyvägen-N ossan-Storgatan-Harabergsgatan
Skogsgatan-Ringleden. Vidare gäller förbudet på tillfartsvägen till Folkets park och Skoghälla 
IP med tillhörande fotbollsplaner. 

Ljung tätort: Industrivägen-jämvägsspåret-Alingsåsvägen-Mollavägen 

.· .c" 
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Annelund tätort: Boråsvägen-Mollavägen-Alingsåsvägen-Armaturvägen 

Camping 

14 § Camping får inte ske på följande platser: Sämbadets badplatsområde inklusive parke
ringsytoma. Ollestadbadets och Sandskens badplatsområde. 

Hundar 

15 § Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som 
endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 16 och 17§§. Det som 
sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person eller för polishund i 
tjänst. - · 

16 § Hundar skall hållas kopplade på all offentlig och därmed jämställd plats. 

Tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhängnade 
områden. 

När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och 
telefonnummer. 

Hund eller annat djur får ej medföras till allmän badplats under tiden 1majtom30 septem
ber. 

3 

17 § Inom all offentlig och därmed jämställd plats skall föroreningar efter hundar plockas upp. 

Katter 

18 §Katt skall hållas under sådan tillsyn som med hänsyn till deras natur och övriga om
ständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. 

Katt inom tätort som med skäl kan anses vara övergiven eller förvildad, får avlivas av kom
munen utsedd jägare. 

Ridning och löpning 

19 §Ridning får inte ske i följande motionsspår: elljusspåren vid Skoghälla IP och Mörlanda 
sportcenter. Motionsspåren vid Orraholmens friluftsområde. 

Löpning och gång är förbjudet i följande anlagda skidspår: elljusspåren vid Skoghälla IP och 
Mörlanda sportcenter. Skidspår vid golfbanan i Hudene. Skidspår i Molla med start från ten
nisbanan och i Annelund med anknytning till Mörlanda sportcenter. 

Adressnummerskylt 
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Om skyltens utseende och placering skall gälla följande: skylten skall vara tydlig och placeras 
väl synlig. 

Avgift för att använda oft'entlig plats 

21 § För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats 
har kommunen rätt att ta ut avgift enligt de grunder som beslutats av kommunfullmäktige. 

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 
I 

· 22 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-9§§, 10§ första stycket, 
11§, 12§ första stycket, 13-14§§, 16-20 §§kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22§ 
andra stycket ordningslagen. 

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande. 

Dessa föreskrifter träder i kraft 1996-01-01 
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Lokala ordningsföreskrifter 

Den 1 april 1994 trädde den nya ordningslagen OL (SFS 1993:1617) i kraft. 

Lagen ger kommunerna en möjlighet att utfärda lokala föreskrifter. Enligt 

3 kap. 8 § OL får kommunerna meddela föreskrifter för att upprätthålla  den 

allmänna ordningen på offentlig plats . Kommunerna kan vidare enligt 

3 kap. 9 § meddela föreskrifter för att hindra att människors hälsa eller 

egendom skadas till följd  av användningen av pyrotekniska varor. Enligt 

3 kap. 10 § får kommunerna även meddela de föreskrifter om ordningen och 

säkerheten i en kommunal hamn som behövs med hänsyn till den 

verksamhet som bedrivs där. 

Den 1 januari 1996 skall alla lokala ordningsföreskrifter, torghandelsstadgor, 

hamnordningar och andra ordningsföreskrifter för ham nar som har utfärdats 

före den 1 april 1994 upphöra att gälla. Detta innebär att den kommun som 

vill reglera ordningsfrågor bör anta nya lokala föreskrifter före den 

1 januari 1996. 

Mot bakgrund av detta har vi, i samarbete med en referensgrupp med bl.a. 

representanter från olika kommuner, utarbetat ett underlag till dels 

allmänna lokala ordningsföreskrifter dels torghandelsföreskrifter. Detta 

cirkulär omfattar dessa föreskrifter. Meningen är att underlaget skall utgöra 

en hjälp till lokala bedömningar vid  utarbetandet av ordningsföreskrifter i 

kommunerna. Senare kommer även ett underlag till lokala hamnföreskrifter 

att skickas ut i form av cirkulär. 

Det är kommunfullmäktige som skall besluta om att anta, ändra eller 

upphäva lokala föreskrifter. Beslutet skall anmälas till länsstyrelsen, som 

skall upphäva en föreskrift som strider mot ordningslagen. 

Kommunens beslut om lokala ordningsföreskrifter skall på kommunens 

bekostnad  genast kungöras i länets författningssamling . Även själva 
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föreskriften skall kungöras. Kungörelse skall också utfärdas när länsstyrelsen 

har upphävt en lokal föreskrift. 

Kungörelse om kommunens eller länsstyrelsens beslut skall genom 

kommunens försorg anslås samt föras in i ortstidning. Kommunen skall 

vidare se till att tryckta exemplar av föreskrifterna finns tillgängliga för 

allmänheten. 

I Kommunförbundets cirkulär 1994:27 finns lagtexten till den nya ordnings-

lagen och allmän information om lagens bestämmelser. 

Vi kommer att arrangera tre konferenser om ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter, den 25 april 1995 i Umeå, den 27 april 1995 i Malmö och 

den 9 maj 1995 i Stockholm. Program kan rekvireras från kurskansliet, 

tfn 08 - 772 41 00, fax 08 - 772 41 21. Där kan även anmälan om deltagande 

göras. 

Frågor med anledning av detta cirkulär kan ställas till Irene Reuterfors-

Mattsson, kommunalrättssektionen, tfn 08 - 772 44 28. 

 

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET 

Kommunalrättssektionen  

 

Håkan Torngren 

 Irene Reuterfors-Mattsson 

 

Bilagor 

1 Underlag till "Allmänna lokala ordningsföreskrifter för X kom mun" 

2 Kommentarer till underlaget till allmänna lokala ordningsföreskrifter för 

X kommun 

3 Underlag till "Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i X kommun" 

4 Kommentarer till underlaget till lokala ordningsföreskrifterna för torg -

handeln i X kommun 
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Bilaga 1 

 

Underlag till 

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR 

X KOMMUN 

 

Beslutade av kommunfullmäktige den .......... 

X kommun föreskriver följande med stöd  av 1 § förordningen (1993:1632) 

med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala 

föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617). 

 

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 

1 § Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på 

offentlig plats finns i 3 kap. ordningslagen (1993:1617). 

Dessa lokala ordningsföreskrifter  innehåller ytterligare bestämmelser om hur 

den allmänna ordningen i X kommun skall upprätthållas. Bestämmelserna i 

21 § har till syfte att hindra att människors hälsa eller egendom skadas till 

följd  av användningen av pyrotekniska varor.  

2 § Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är 

offentlig plats enligt 1 kap. 2 § första stycket 1–4 ordningslagen om inte annat 

anges. Bestämmelsen i 21 § är även tillämplig på andra än offentliga platser 

inom kommunen. 

För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också 

kommunens föreskrifter om torghandel. 

3 § Vid  tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter skall, 

med stöd  av 1 kap. 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden 

jämställas med offentlig plats: .......... 

4 § Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd  enligt 7 §, 10 § första 

stycket, 11 §, 12 §, 14 § andra stycket, 20 §, 21 § första stycket och 22 § bör 

kommunen ges tillfälle att yttra sig.  

 

Lastning av varor m.m. 

5 § Vid  lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är 

ansvarig för åtgärden göra vad  som behövs för att undvika att allmänheten 

utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt. 

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brand-

släckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddnings-

tjänstens arbete hindras.  
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Schaktning, grävning m.m. 

6 § Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord  eller sand, tippning av 

fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till 

att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga 

olägenhet. 

 

Störande buller 

7 § Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, 

t.ex. stenkrossning, pålning och nitnin g, får inte ske utan polismyndighetens 

tillstånd . 

 

Containrar 

8 § Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som skall ställas 

upp på en offentlig plats, är skyld ig att tydligt märka containern med 

ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer. 

 

Markiser, flaggor och skyltar 

9 § Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över 

en gångbana på lägre höjd  än 2,30 meter eller över en körbana på lägre höjd  

än 4,50 meter. 

 

Affischering 

10 § Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd  av 

polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller 

liknande som vetter mot offentlig plats. 

Tillstånd  behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra 

liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs 

tillstånd  för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivan -

den som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns. 

 

Högtalarutsändning 

11 § Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till 

personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande 

utan tillstånd  av polismyndigheten. 

 

Insamling av pengar 

12 § Polismyndighetens tillstånd  krävs för insamling av pengar i bössor 

eller liknande, om insamlingen inte utgör led  i en tillståndspliktig allmän 

sammankomst eller offentlig tillställning.  
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När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs 

inte tillstånd . 

 

Förtäring av alkohol 

13 § Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras inom följande om - 

råden: ...........  

 

Ambulerande försäljning 

14 § Ambulerande försäljning får inte ske på följande platser: ........... 

För ambulerande försäljning på följande platser krävs polismyndighetens 

tillstånd: .......... 

Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig 

plats i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför 

inte kräver tillstånd  enligt 3 kap. 1 § ordningslagen. 

 

Camping 

15 § Camping får inte ske på följande platser: .......... På campingplatserna 

......... gäller följande allmänna ordningsbestämmelser: .......... 

 

Badförbud 

16 § Bad är förbjudet inom hamnområdet och i närheten av markerade 

kablar. 

 

Hundar 

17 § Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhå ll eller 

nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyld ig att följa 

bestämmelserna i 18 och 19 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för 

ledarhund för synskadad person eller för polishund i tjänst. 

18 § Hundar skall hållas kopplade inom följande områden: .............. 

Tikar skall under löptid  hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte 

inom inhägnade områden. 

När en hund inte hålls kopplad  skall den ha halsband på sig med ägarens 

namn, adress och telefonnummer. 

Hundar får inte vistas på begravningsplatser. 

19 § Inom följande områden skall föroreningar efter hundar plockas  

upp: ............ 

 

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor  
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20 § Tillstånd  av polismyndighet krävs för att använda följande pyrotek -

niska varor inom områden med sammanhållen bebyggelse: ........... 

21 § Tillstånd  av polismyndigheten krävs för att få använda pyrotekniska 

varor på följande platser: .......... 

Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än ..... meter från 

Xsjukhuset och ........... 

 

Sprängning och skjutning med eldvapen m.m. 

22 § Tillstånd  av polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning med 

eldvapen inom följande områden: ............ 

23 § Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen får inte användas på 

följande platser: ........... 

 

Ridning och löpning 

24 § Ridning får inte ske i följande motionsspår: ......... Löpning är förbjudet i 

följande anlagda skidspår: ......... 

 

Avgift för att använda offentlig plats 

25 § För användning av offentlig plats och område som kommunen 

jämställt med sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de 

grunder som har beslutats av kommunfullmäktige. 

 

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 

26 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5–9 §§, 

10 § första stycket, 11 §, 12 § första stycket, 13 §, 14 § första och andra 

styckena, 15 och 16 §§, 18–24 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 

§ andra stycket ordningslagen. 

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och för -

verkande. 

_______________ 

Dessa föreskrifter träder i kraft den ........... 
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Bilaga 2 

 

Kommentarer till underlaget till allmänna lokala 

ordningsföreskrifter 

 

Ingressen 

I ordningslagen har regeringen bemyndigats att överlåta på kommunerna att 

utfärda lokala föreskrifter. Ett sådant bemyndigande har tagits in i 1 § för-

ordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser 

att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen. Eftersom det är denna 

bestämmelse som ytterst ger kommunerna rätten att meddela lokala före -

skrifter bör en upplysning om detta göras i ingressen till föreskrifterna. 

Beslut om föreskrifter är ett sådant beslut av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt för kommunen som enligt 3 kap. 9 § kommunallagen 

(SFS 1991:900) skall fattas fullmäktige. På samma sätt som tid igare skall alltså 

lokala föreskrifter antas, ändras eller upphävas  genom beslut av kommun-

fullmäktige. Fullmäktiges beslut skall inte längre underställas länsstyrelsens 

prövning, utan istället har det införts en skyld ighet för fullm äktige att 

omedelbart anmäla sitt beslut till länsstyrelsen. Om länsstyrelsen finner att 

en viss föreskrift strider mot ordningslagen kan länsstyrelsen upphäva 

fullmäktiges beslut i den delen.  

 

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 

1 § 

I 3 kap. ordningslagen finns grundläggande bestämmelser om ordning och 

säkerhet på bl.a. offentliga platser. Dessa bestämmelser gäller oavsett vad  

som föreskrivs i de lokala föreskrifterna. Som en upplysning kan det därför 

vara lämpligt att inledningsvis hänvisa till dessa grundläggande bestämmel-

ser. 

Enbart ordningslagens bestämmelser är emellertid  inte tillräckliga för att i 

alla avseenden reglera samtliga ordningsproblem som kan finnas i en enskild  

kommun. Det finns därför en möjlighet för kommunerna att meddela lokala 

föreskrifter anpassade till den egna kommunens behov.  

De lokala föreskrifterna skall innehålla ytterligare bestämmelser utöver 

ordningslagen om hur den allmänna ordningen skall upprätthållas. Detta 

betyder att kommunen endast kan meddela föreskrifter som går längre än de 

allmänna bestämmelserna i ordningslagen (3 kap. 8 § OL). Lokala föreskrifter 

som begränsar de allmänna ordningsföreskrifterna i lagen får inte före-

komma. Däremot kan de lokala ordningsföreskrifterna mer  i detalj reglera 

sådana frågor som behandlas i ordningslagen. 

Lokala ordningsföreskrifter är subsid iära inte bara till de allmänna ordnings -

reglerna i ordningslagen utan också till andra författningar. Det innebär att 
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man inte genom en lokal ordningsföreskrift kan besluta angående frågor som 

är reglerade i någon annan författning eller som kan regleras med stöd av 

en sådan. Detta framgår av 3 kap. 12 § OL.  

Av detta följer t.ex. att renhållningsfrågor, gångbanerenhållning etc. inte 

längre skall regleras i de lokala ordningsföreskrifterna, då dessa frågor nu -

mera helt regleras i renhållningslagen och de föreskrifter som kommunen 

kan utfärda med stöd  av den lagen. Andra föreskrifter som inte får före-

komma i de lokala ordningsföreskrifterna är förbud mot affischer, bande-

roller och liknande som inte tar sikte på ordningen, bruk av narkotika på 

offentlig plats, gatumusik, motorbåtstrafik, vattenskidåkning eller vind -

surfing vid  badplats, nedskräpning på offentlig plats, klotter på väggar m.m., 

terrängkörning och föreskrifter om hållande av livräddningsutrustning vid  

badplatser.  

Kommunen skall endast meddela sådana lokala föreskrifter som verkligen 

behövs. Enligt förarbetena (prop. 1992/ 93:210 s. 142) leder alltför långt-

gående föreskrifter som saknar stöd  i allmänhetens rättsmedvetande lätt till 

att respekten för bestämmelserna undergrävs. Det är därför angeläget att 

kommunen noga prövar vilka bestämmelser som behövs liksom bestämmel-

sernas geografiska tillämpningsområde  inom kommunen. Förbud eller på-

bud skall begränsas till att gälla en dast för sådana områden där de verkligen 

behövs. I 3 kap. 12 § OL sägs att lokala föreskrifter inte får lägga onödigt 

tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den 

enskildes frihet. Kommunerna får inte heller inskränka den enskildes frihet 

att framföra ett musikaliskt verk eller något annat konstnärligt verk.  

Exempel på föreskrifter som får anses vara alltför detaljerade och som är 

olämpliga i de lokala ordningsföreskrifterna är förbud mot beträdande av 

gräsmatta, kortspel på offentlig plats, mattpiskning på eller intill offentlig 

plats, nedsläppande av flygblad  på offentlig plats, föreskrifter om billarm 

som stör omkringboende, skällande hundar som förorsakar oljud  samt 

föreskrifter om skid liftar, skidbackar, vattenrutschbanor och liknande 

anläggningar som i vissa hänseenden är reglerade i författning. 

När lokala föreskrifter utarbetas måste man alltså noga se till att föreskriften 

faller inom kommunens kompetensområde, att det föreligger ett verkligt 

behov av föreskriften, att föreskriften angår förhållanden som inte regleras i 

något annat sammanhang och att föreskriften inte står i strid  med lag eller 

någon annan författning. En annan viktig sak är att föreskrifterna får ett 

sådant innehåll och utformas med sådan exakthet att det är möjligt att 

tillämpa dem och övervaka efterlevnaden. För att man skall kunna straffbe-

lägga någon för överträdelse av en lokal föreskrift krävs t.ex. att den exakt 

anger vem som skall iaktta föreskriften och  var föreskriften gäller. Det räcker 

t.ex. inte att skriva att det är förbjudet att använda pyrotekniska varor "vid  

sjukhem". Istället skall dessa sjukhem namnges för att undvika oklarheter. 

Om en föreskrift skall gälla vid  många platser kan en hänvisning göras till en 

särskild förteckning som utgör en bilaga till föreskrifterna.  

Det kan vara lämpligt att ange vilka syften som föreskrifterna har. Lokala 

ordningsföreskrifter får bara uppställas om de behövs för att upprätthålla 
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den allmänna ordningen på offentlig plats eller plats som jämställs med 

offentlig plats (3 kap. 8 § OL). När det gäller föreskrifter om användning av 

pyrotekniska varor är syftet med de lokala föreskrifterna att förhindra att 

människors hälsa eller egendom skadas (3 kap. 9 § OL). Observera att 

föreskriften om pyrotekniska varor kan  ha antingen till syfte att upprätthålla 

den allmänna ordningen eller att hindra att människors hälsa eller egendom 

skadas. En uppdelning i två paragrafer (20–21 §§ i förslaget) har därför gjorts 

beträffande regleringen av pyrotekniska varor utifrån dessa två olika syften.  

En lokal föreskrift kan införa ett förbud mot viss verksamhet på offentlig 

eller därmed jämställd  plats, t.ex. förbud att förtära alkohol på vissa platser. 

En lokal föreskrift kan även införa ett krav på tillstånd av polismyndighet 

för visst ianspråktagande av offentlig eller därmed jämställd  plats i fall där 

tillstånd  inte krävs enligt 3 kap. 1 § OL, t.ex. krav på tillstånd  för viss tillfällig 

försäljning.  

Vid  prövningen av en ansökan om tillstånd  enligt en lokal föreskrift skall 

polisen enligt 3 kap. 14 § OL beakta vad  som krävs med hänsyn till trafiken 

samt till allmän ordning och säkerhet. Om ansökan avser att ta ianspråk en 

offentlig plats för visst ändamål, skall särskild  hänsyn tas till  gångtrafikens 

intresse. Polisen kan förena tillståndsbeslutet med de villkor som behövs av 

hänsyn till trafiken och till allmän ordning och säkerhet.  

 

2 § 

Enligt 3 kap. 8 § OL får kommunen meddela lokala föreskrifter för att upp -

rätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Om ingen begränsning 

görs gäller alla föreskrifterna på alla offentliga platser. En sådan generell 

tillämpning utgör normalt en alltför långtgående reglering. Föreskrifternas 

tillämpningsområde måste begränsas på något sätt. Det kan vara lämpligt 

att skriva in att föreskrifterna gäller på samtliga offentliga platser "om inte 

annat anges". Vid varje paragraf skall därefter anges inom vilket område 

föreskriften gäller, om man inte vill att den skall gälla generellt. Detta inne -

bär t.ex. att förbud mot förtäring av alkohol gäller enbart på de platser som 

anges i den paragrafen som anger sådant förbud, att tillfällig försäljning är 

förbjudet på de offentliga platser som anges i den paragrafen etc. Däremot 

gäller föreskriften om lastning av varor på alla offentliga platser om någo n 

geografisk begränsning inte görs i den paragraf som reglerar lastning etc.  

Ett annat alternativ är att vid  varje föreskrift ange på vilka offentliga platser 

som den gäller. I så fall får man i 2 § skriva att föreskrifterna gäller på "de 

offentliga platser som anges nedan". Detta alternativ är emellertid  mindre 

lämpligt om det finns många föreskrifter som gäller på alla offentliga platser. 

Oavsett vilket sätt som väljs är det dock viktigt att precisera tillämpnings-

området t.ex. genom angivande av platsen  ordentligt eller hänvisning till 

kartor.  

Eftersom torghandel oftast kräver speciella ordningsföreskrifter kan det vara 

lämpligt att sammanföra dessa i ett särskilt dokument, t.ex. benämnt "lokala 

ordningsföreskrifter för torghandeln". På torget gäller i så fall inte bara dessa 

särskilda torghandelsföreskrifter utan även de föreskrifter om den allmänna 
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ordningen som finns i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna. Detta bör 

man upplysa om i 2 §.  

Vad som menas med "offentlig plats" anges i 1 kap. 2 § första stycket 

punkterna 1–4 OL. Där sägs att med offentlig plats avses 

1. allmänna vägar 

2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas 

som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål 

3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamnverk-

samhet, om de har upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för 

allmänheten, samt 

4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande an -

vänds för allmän trafik. 

Definitionen i punkterna 1-3 stämmer i huvudsak överens med vad som 

avsågs med "allmän plats" enligt den gamla allmänna ordningsstadgan. I den 

nya ordningslagen har begreppet "offentlig plats" utvidgats till att även avse 

sådana platser som anges i punkten 4. 

 

Kommentarer till de olika punkterna 1–4 

p. 1  Allmän väg 

Bestämmelser om allmänna vägar finns i väglagen (1971:948) och vägkun -

görelsen (1971:954). Allmän väg är främst väg som anläggs enligt väglagen 

eller som enligt lagen förändras till allmän väg. Även vägar upplåtna för all -

män samfärdsel, som av ålder har ansetts som allmänna eller enligt äldre be-

stämmelser har anlagts som eller förändrats till allmänna och som vid  väg -

lagens ikraftträdande hölls av staten eller av en kommun, är allmänna vägar. 

En väg upphör att vara allmän när vägen dras in. Om  en kommun är väg-

hållare, dvs. ansvarar för byggande och drift av väg, upphör vägen att vara 

allmän när den enligt plan- och bygglagen upplåts eller skall vara upplåten 

till allmänt begagnande som gata. Om en väg har upplåtits till allmänt 

begagnande som gata medan staten är väghållare, upphör vägen att vara 

allmän när kommunen tar över väghållningen. 

En allmän väg skall i princip behövas för allmän samfärdsel. I allmänhet an -

ses vägar som är avsedda för speciella färdsätt, t.ex. gångvägar, cykelstigar 

och ridvägar, inte utgöra allmänna vägar. En gång- eller cykelbana som 

ligger i anslutning till allmän väg anses däremot ingå i vägen. 

 

p. 2  Gator, vägar m.m. 

Med "gata" avses områden för fordons- och gångtrafik i en detaljplan där 

kommunen är huvudman för allmänna platser. Med "väg" avses områden för 

dessa ändamål i en detaljplan där kommunen har bestämt att det inte skall 

vara kommunalt huvudmannaskap för allmänna platser. Till väg hör för -

utom själva vägbanan även gång- och cykelbanor, rastplatser m.m. invid  väg. 
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För att gator, vägar m.m. skall bli offentlig plats krävs, förutom att de i 

detaljplan har redovisats som allmän plats, också att de har "upplåtits för sitt 

ändamål". En gata är upplåten för avsett ändamål när den har ställts i 

ordning och upplåtits för trafik. Parker och torg anses vara upplåtna när 

området har ställts i ordning i enlighet med planens bestämmelser. 

 

p. 3  Hamnområde 

För att hamnområdet skall vara offentlig plats krävs att det är tillgängligt för 

allmänheten. Sådana delar av ett ham nområde som är avspärrade, t.ex. ett 

frihamnsområde, utgör därför inte offentlig plats. Andra hamnområden d it 

allmänheten inte har fritt tillträde utgör inte offentlig plats. Inte heller är ett 

hamnområde offentlig plats om allmänheten har tillträde till d et endast 

under förutsättning att t.ex. båtbiljett köpts. 

 

p. 4 "Andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande 

används för allmän trafik" 

Denna bestämmelse ersätter bestämmelsen i den gamla allmänna ordnings-

stadgan om "annat område, som är upplåtet till eller eljest nyttjas för allmän 

samfärdsel." 

Alla områden över huvud som används för allmän trafik är offentlig plats. 

Det skall inte göras någon skillnad  mellan platser som är belägna inom - eller 

utomhus. Områden som används av allmänheten i end ast mycket liten 

utsträckning utgör inte offentlig plats. 

 

Följande områden kan utgöra offentlig plats enligt p. 4 

– vägar som används av allmänheten för gångtrafik, cykeltrafik och 

motorfordonstrafik i ej ringa omfattning 

– spontant uppkomna "vägar" över tomtmark, som med fastighetsägarens 

samtycke används för gång- eller cykeltrafik 

– vinterväg över isbelagd sjö om den används för allmän trafik  

– gång-, cykel- och bilvägar samt torg inom s.k. storkvarter om de används 

av allmänheten för allmän trafik i ej ringa utsträckning 

– gång-, cykel- och ridvägar inom ett fritids- eller skogsområde som 

stadigvarande används för allmän trafik 

– gator, tunnlar, broar, trafikkaruseller och andra trafikplatser, som i 

detaljplan redovisas som kvartersmark, om de används för allmän trafik 

av allmänheten i ej ringa omfattning 

– större parkeringsplatser avsedda för allmänheten och som inte utgör 

offentlig plats enligt p. 1–3 

– större parkeringsplatser i anslutning till en stormarknad, en idrottsplats 

eller en friluftsanläggning 
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– större innetorg som fungerar som genomgångspassager och samlings-

platser, och där genomgångstrafiken är av någon betydelse 

– gångtunnel 

– för allmänheten avsedda områden eller utrymmen i eller vid  järnvägs- 

och tunnelbanestationer såsom nedgångar till tunnelbanestationer och 

gångpassager till spårområden och som allmänheten har tillträde till 

utan särskilda krav t.ex. utan att först behöva lösa färdbiljett  

– väntsalar och biljetthallar, järnvägsstationer, färjeterminaler, flygplats -

byggnader som i stor utsträckning fungerar som samlingsplatser där det 

finns butiker, serviceinrättningar, restauranger m.m. 

 

Följande områden är inte offentlig plats enligt p. 4 

– enskild  väg som bara fungerar som infartsväg till eller som körväg för 

några enstaka fastigheter 

– skogsbilväg som får användas av allmänheten men som används endast 

i mycket begränsad  omfattning 

– gång- och cykelvägar inom t.ex. villaområden som nästan enbart an -

vänds av de närmast boende 

– mindre kundparkering med fåtal platser avsedda endast för en enskild  

butiks kunder 

– boendeparkeringar 

– id rotts- eller fritidsområden  

– skogsområde som används som utflyktsmål 

– innetorg med endast ett fåtal butiker och bara en in - och utgång 

– perronger, d it allmänheten har tillträde utan färdbiljett (kan dock jäm-

ställas med offentlig plats) 

– väntsalar, biljetthallar i järnvägsstationer, färjeterminaler och flygplats -

byggnader som endast används av de resande. 

 

Allmänna kriterier för att ett område skall vara offentlig plats enligt p. 4 är 

således att 

– platsen stad igvarande användas för allmän trafik 

– platsen används av allmänhet i icke ringa omfattning och att  

– allmänheten har fritt tillträde till platsen. 

Ingen skillnad  föreligger mellan utrymmen under tak eller under jord  och  

områden i det fria. 

Ett område eller utrymme kan vara offentlig plats, även om det är tillgängligt 

för allmänheten endast under vissa tider, t.ex. under bara en del av dygnet. 

Platsen är då offentlig plats endast under dessa tider. Detta gäller t.ex. för 
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tunnelbanenedgångar och innetorg. I praktiken får bestämmelsen betydelse 

för de områden som avses i 1 kap. 2 § första stycket punkt 4 OL. Även en 

plats som enligt lokala föreskrifter skall jämställas med offentlig plats kan 

vara offentlig plats endast under vissa tider. 

 

3 § 

Sådana områden som järnvägsområden, flygplatser, idrottsområden, bad -

platser m.m. utgör inte enligt detaljplan allmänna platser. Sådana områden 

har inte generellt förts in under begreppet offentlig plats i OL. Anledningen 

härtill är att behovet av ordningsföreskrifter för sådana områden inte sällan 

skiftar från kommun till kommun. Behovet av sådana föreskrifter kan också 

vara olika beträffande olika områden inom en och samma kommun. En 

kommun kan därför vid  behov föreskriva att vissa områden som är tillgäng -

liga för allmänheten skall jämställas med offentlig plats . På detta sätt kan 

kommunen utsträcka regleringen beträffande offentliga platser till andra om -

råden t.ex. anläggningar för idrott och bad . Att kommunen jämställer vissa 

områden med offentlig plats innebär emellertid  inte att reglerna om krav på 

tillstånd  att få anordna allmänna sammankomster eller offentliga tillställ -

ningar utsträcks till dessa platser. 

Vid  tillämpningen av 3 kap. ordningslagen  och av de lokala föreskrifterna 

kan följande områden jämställas med offentlig plats: anläggningar för lek, 

idrott, camping eller friluftsliv, badplatser, järnvägsområden, begrav-

ningsplatser och andra sådana områden om de inte utgör offentlig  plats 

enligt lagen. Med "andra sådana områden" avses t.ex. trädgårdsanlägg-

ningar, slalombackar och kyrkogårdar. Begreppet badplats omfattar inte 

bara område på land , utan även det närmast land  belägna vattenområdet 

som utnyttjas av de badande. Kommunen måste noga tänka igenom vilka 

platser som skall jämställas med offentlig plats. Dessa skall anges med namn. 

Om det är många platser kan de t.ex. anges i en bilaga till föreskrifterna. Alla 

föreskrifter gäller då på såväl de platser som utgör offentlig plats som på de 

jämställda platserna.  

Om kommunen anser att endast en viss föreskrift, t.ex. förbud mot alkohol-

förtäring, skall gälla på en viss plats som jämställs med offentlig plats, t.ex. 

begravningsplatsen, bör detta anges i förevarande paragraf. Enligt 3 § 

jämställs begravningsplats med offentlig plats. I 13 § – som tar upp förbud 

mot alkoholförtäring – skall begravningsplatser anges som en plats där 

förbudet gäller. 

 

4 § 

Polismyndigheten är skyld ig att inhämta yttrande från kommunen i till-

ståndsärenden bara i de fall tillståndsplikt föreligger enligt 3 kap. 1 § OL. 

Sådan skyld ighet föreligger alltså inte när tillstånd behövs på grund av en 

lokal föreskrift. Om kommunen så önskar kan en bestämmelse införas om 

att kommunen bör beredas tillfälle att yttra sig även i dessa fall. Polisen är 

emellertid  inte skyld ig att följa denna föreskrift.  
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Lastning av varor m.m. 

5 § 

Föreskriften gäller för tillfälliga störningar, som inte är så allvarliga så att de 

kan sägas utgöra sanitär olägenhet. Om de utgör sanitär olägenhet skall in -

gripande istället ske med stöd  av hälsoskyddslagen (1982:1080).  

 

Schaktning, grävning m.m. 

6 § 

I flera författningar finns bestämmelser om aktsamhet vid  grävning m.m. 

Enligt 3 kap. 3 § jordabalken skall den som ämnar utföra eller låter utföra 

grävning eller liknande arbete på sin mark vid ta varje skyddsåtgärd  som kan 

anses nödvändig för att förebygga skada på angränsande mark. Enligt 9 kap. 

1 och 2 §§ plan- och bygglagen (1987:10) skall den som för egen räkning utför 

eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten se till att arbetena 

planeras och utförs med aktsamhet så att personer och egendom inte skadas 

och så att minsta möjliga obehag uppkommer.  

Då såväl jordabalkens som plan- och bygglagens bestämmelser främst utgör 

en grannelagsrättslig reglering finns det utrymme att i en lokal ordningsföre -

skrift reglera grävning med hänsyn till allmän ordning.  

I ordningslagen finns en  grundläggande bestämmelse om grävning m.m. 

Enligt 3 kap. 4 § OL skall den som tar upp isränna, gräver, schaktar eller utför  

liknande arbete vid ta de åtgärder som med hänsyn till platsen för arbetet och 

övriga omständigheter behövs för att förhindra att personer eller egendom 

kommer till skada. Den som bryter mot denna bestämmelse kan dömas till 

böter enligt 3 kap. 22 § OL. Denna bestämmelse i OL torde normalt vara 

tillräcklig för att förhindra skador vid  grävning m.m. En lokal föreskrift kan 

behövas när det finns särskilda ordningsproblem. Föreskriften kan mer i 

detalj reglera sådan verksamhet utifrån hänsyn till allmän ordning.  

Gatuarbete medför inte att marken används på ett sätt som strider mot det 

ändamål för vilken platsen har upplåtits. Gatuarbete kräver därför inte till -

stånd  enligt 3 kap. 1 § OL.  

 

Störande buller 

7 § 

Föreskrifter om förbud mot visst buller får förekomma endast i de fall stör -

ningarna som föreskriften är avsedd att förebygga mera d irekt riktar sig mot 

eller skulle drabba trafikanter på offentlig plats . Sådana föreskrifter kan 

därför inte utfärdas i syfte att i första hand freda de omkringboendes nattro. 

Föreskriften får inte avse buller som utgör sanitär olägenhet, utan endast 

buller som stör den allmänna ordningen.  
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Beträffande störande gatumusik finns det möjligheter att med stöd  av 

hälsoskyddslagen begränsa gatumusik på sådana platser där sådan musik 

kan ge upphov till sanitär olägenhet. Någon lokal föreskrift som förbjuder 

gatumusik får inte förekomma. Enligt 1 § i den förordning som bemyndigar 

kommunerna att meddela lokala föreskrifter (SFS 1993:1632) får de lokala 

föreskrifterna inte inskränka den enskildes frihet att framföra musikaliskt 

eller annat konstnärligt verk. 

Störande ljud  från billarm utgör normalt sanitär olägenhet för de kring-

boende, och kan därför endast regleras undantagsvis. 

Förbud mot mattpiskning och gräsklippning tar mer sikte på att förhindra 

störningar för närboende än för trafikanter på offentlig plats. Sådana förbud 

kan utgöra en alltför långtgående detaljreglering och är därför olämpliga. 

 

Containrar 

8 § 

Enligt 3 kap. 19 § OL kan polismyndighet utfärda ett föreläggande att ta bort 

containrar som placerats på en offentlig plats utan  nödvändigt tillstånd  enligt 

1 § eller i strid  med villkor som gäller för ett tillstånd . Föreläggandet kan 

riktas mot den som tar den offentliga platsen i anspråk eller tillstånds-

havaren, vilket oftast är beställaren, eller mot ägaren av containern eller mot 

den som är i ägarens ställe t.ex. ett leasingbolag. I prop. 1992/ 93:210 s. 198 

sägs att för att en sådan bestämmelse skall bli effektiv krävs det att polisen på 

ett enkelt sätt kan erhålla uppgifter om containerns ägare. En bestämmelse 

om märkning av containrar är därför lämpligt att ta in i en lokal föreskrift. 

Syftet är att polisen skall veta mot vem ett föreläggande skall riktas. Ett 

åliggande i en lokal föreskrift för ägaren eller nyttjanderättshavaren att 

tydligt utmärka containern kan tillgodose detta krav.  

 

Markiser, flaggor och skyltar 

9 § 

Föreskriften har till syfte att upprätthålla den allmänna ordningen på t.ex. 

gångbanor.  

 

Affischering 

10 § 

Rätten att sätta upp affischer och dylika anslag på offentlig plats utgör en del 

av den grundlagsskyddade yttrandefriheten. Därför får lokala ordningsföre-

skrifter angående affischering, banderoller och liknande enbart ta sikte på 

ordningen på den offentliga platsen. Föreskrifterna får endast avse att före-

bygga oordning vid spridningen  av meddelanden genom affischering m.m. 

och inte ta hänsyn till meddelandenas innehåll utan behandla alla åsikts -

riktningar lika.  

Ärende 7



SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET 1995-02-01 16 

 

Föreskriften gäller affischering som sker på t.ex. husväggar som vetter mot 

en offentlig plats. Sådana affischer får inte störa den allmänna ordningen på 

den offentliga platsen.  

Om affischering sker på ett sådant sätt att en offentlig plats tas i anspråk t.ex. 

genom att affischtavlor o.dyl. mera varaktigt ställs upp, krävs tillstånd  av 

polismyndigheten enligt 3 kap. 1 § OL. När polisen prövar tillståndsansök-

ningar enligt en lokal föreskrift om tillståndskrav skall polisen pröva om 

affischen har en sådan utformning att den kan vara störande för trafikan terna 

på platsen, samt om affischen har en utformning eller ett utseende som drar 

till sig trafikanternas uppmärksamhet så att den kan anses utgöra en 

trafikfara.  

Beträffande banderoller m.m., som sätts upp i samband med en allmän sam-

mankomst eller en offentlig tillställning  och som endast utgör ett mindre 

inslag i sammankomsten eller tillställningen, bör den prövning från ord -

ningssynpunkt som görs i tillståndsärendet vara tillräcklig. Det bör därför 

inte införas något krav på tillstånd  för sådana banderoller.  

 

Högtalarutsändningar 

11 § 

Yttrandefriheten kan inte begränsas genom lokala ordningsföreskrifter. Före-

skrifter som utan avseende på yttrandets innehåll närmare reglerar sättet att 

sprida eller mottaga yttrandet anses dock inte som en begränsning av 

yttrandefriheten. 

Denna föreskrift avser högtalarutsändningar som riktar sig till personer på 

offentlig plats. Högtalarutsändningen kan ske antingen på en offentlig plats 

eller på enskilt område, t.ex. i en affär eller från en bil.  

Högtalarutsändningar som sker från enskilt område, t.ex. en butikslokal, men 

som vänder sig till trafikanter på offentlig plats, kan alltså regleras i lokal 

föreskrift. Högljutt radio- eller CD-spelande som utan att vända sig till 

allmänheten kan avlyssnas från offentlig plats bör däremot inte kunna 

regleras genom lokal föreskrift. Återkommande störningar av denna typ 

utgör i allmänhet en sanitär olägenhet. Möjligheter till ingripande finns då 

enligt hälsoskyddslagens bestämmelser. 

Det finns inte heller något hinder mot lokala föreskrifter om spridning av 

tryckta skrifter, under förutsättning att föreskrifterna inte gör  någon skillnad  

mellan olika skrifter på grund av deras innehåll. Lokala föreskrifterna skall 

endast förebygga oordning vid  spridningen. 

 

Penninginsamling 

12 § 

Enligt 1 § 2 st. förordningen med bemyndigande för kommuner och läns-

styrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (SFS 1993:1632), 

får kommunerna inte meddela sådana föreskrifter som innebär en inskränk -
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ning i den enskildes frihet att framföra ett musikaliskt verk eller något annat 

konstnärligt verk. Detta betyder att det inte får förekomma lokala ordnings-

föreskrifter om förbud mot gatumusik. Det är inte heller tillåtet att lokala 

föreskrifter om penninginsamling ges en sådan utformning att man däri-

genom reglerar gatumusiken. Alltså bör det inte finnas lokala ordningsföre-

skrifter som uteslutande tar sikte på penninginsamling i samband med 

gatumusik. 

Enligt förarbetena (prop. 1992/ 93:210 s. 143) bör tillstånd  inte krävas när 

musikanten endast ställer fram en instrumentlåda eller lägger fram ett 

klädesplagg där åhörarna kan lämna pen ningbidrag. Om däremot musikan-

ten går runt bland publiken och samlar in pengar är det ett tillvägagångssätt 

som regelmässigt bör betraktas som en tillståndspliktig penninginsamling. 

Man kan därför införa en föreskrift om tillståndskrav i dessa fall. På gr und av 

praktiska svårigheter att övervaka på vilket sätt insamlingen går till, kan det 

dock vara enklast att inte kräva tillstånd  i något fall när insamling sker i 

samband med framförande av musik m.m. 

Undantag från tillståndskravet kan också göras för t.ex. skolklasser som 

samlar in pengar till hjälporganisationer m.m. 

 

Förtäring av alkohol 

13 § 

Lokala föreskrifter om förbud mot alkoholförtäring bör inte meddelas annat 

än för sådana särskilt angivna platser i en kommun där det finns starka skäl 

för det. Ett sådant förbud bör inte omfatta samtliga offentliga platser utan 

endast de platser där ett sådant förbud är särskilt motiverat från ordnings-

synpunkt, t.ex. området kring ett torg eller någon annan offentlig plats som 

är livligt trafikerad . 

I princip kan förbudet omfatta alla alkoholhaltiga drycker dvs. även 

mellanöl och lättöl. Det torde emellertid  vara att lägga onödigt tvång på 

allmänheten att föreskriva förbud mot förtäring av t.ex. lättöl. I 3 kap. 25 § 

fjärde stycket OL finns en bestämmelse om att beslag och förverkande kan 

ske av spritdrycker, vin eller starköl hos den som förtär sådana drycker i 

strid  med lokala föreskrifter. Det kan därför vara lämpligt att i de lokala 

föreskrifterna begränsa förbudet mot förtäring av alkohol till att endast avse 

sådana drycker.  

 

Ambulerande försäljning 

14 § 

Tillfällig försäljning regleras i lagen (1990:1183) om tillfällig försäljning. 

Lagen reglerar den tillfälliga försäljningen endast från näringsrättslig syn-

punkt. De ordningsintressen som kan göra sig gällande när tillfällig försälj-

ning bedrivs på en offentlig plats beaktas således inte vid  tillståndspröv -

ningen enligt den lagen.  
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I detta underlag föreslås att den tillfälliga försäljningen skall benämnas 

"ambulerande försäljning" när den regleras från ordningssynpunkt för att 

inte någon sammanblandning skall ske med begreppet "tillfällig försäljning" 

enligt den ovan nämnda lagen. I många fall kan ambulerande försäljning ske 

utan någon särskild  prövning från ordningssynpunkt. I andra fall, t.ex. 

beträffande livligt trafikerade offentliga platser, kan en sådan prövning 

framstå som nödvändig. Kommunerna kan därför i en lokal ordningsföre-

skrift meddela förbud mot eller krav på tillstånd  till ambulerande försäljning 

på offentlig plats. Sådana föreskrifter får emeller tid  inte vara påkallade av 

något annat skäl än den allmänna ordningen. För att inte inkräkta på 

näringsfriheten bör förbud mot ambulerande försäljning utfärdas endast när 

det finns starka skäl. 

För att ta i anspråk t.ex. en gata för försäljning krävs normalt polisens 

tillstånd . Enligt 3 kap 1 § OL krävs dock inte tillstånd om ianspråktagande 

av marken endast sker tillfälligt och  i obetydlig omfattning. Ett nyttjande av 

platsen några timmar kan inte anses vara tillfälligt. Inte heller blir 

ianspråktagandet att anse som tillfälligt, om platsen används av någon låt 

vara endast under några timmar men nyttjaren efter ett kortare uppehåll 

återkommer till platsen och återupptar sin verksamhet där. Det krävs alltså 

tillstånd  om en gatuhandlare nyttjar en plats på t.ex. en gågata under några 

timmar varefter han avbryter sin verksamhet under någon timme för att 

därefter återkomma till platsen och återuppta sin försäljningsverksamhet. 

När det gäller att bedöma om ett ianspråktagande av platsen sker i "obetydlig 

omfattning" eller inte måste en samlad bedömning göras, t.ex. när ett stort 

antal gatuförsäljare samtid igt belamrar en gågata med stånd och filtar. 

Tillstånd  krävs i dessa fall. Inte heller blir gatuförsäljares verksamhet fri från 

kravet på tillstånd  enbart av den  anledningen att de under verksamhetens 

gång byter platser med varandra. 

Kommunen kan genom en lokal föreskrift dels förbjuda all ambulerande 

försäljning på vissa platser, t.ex. på en livligt trafikerad  gågata, dels införa ett 

krav på tillstånd för sådan försäljning på vissa platser. Uttrycket "ambu-

lerande försäljning" omfattar all tillfällig handel dvs. även sådan tillfällig 

försäljning som avses i lagen om tillfällig försäljning. Den definition av 

begreppet som används här medför vidare att all försäljning, dvs. även sådan 

som bara är tillfällig och obetydlig , och som därför inte omfattas av till-

ståndskravet enligt ordninglagen, kan bli tillståndspliktig på grund av en 

lokal föreskrift.  Observera att ordet ambulerande inte kräver att försäljaren 

måste gå omkring och bedriva försäljning. Uttrycket omfattar även sådan 

försäljning som sker från ett ställe under t.ex. en till två timmar. 

Påpekas kan att även om försäljning på en plats är tillåten, så kan uppställ-

ning av fordon från vilka försäljning sker utgöra en markdisposition som kan 

kräva tillstånd  enligt ordningslagen.  

 

Camping 

15 § 
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Ett förbud mot camping på vissa offentliga eller därmed jämställda platser 

kan vara motiverat från ordningssynpunkt, t.ex. på torg, begravningsplatser, 

kyrkogårdar och i parker. 

I ordningslagen har inte införts några generella ordningsregler för camping -

verksamhet. De ordningsregler på avtalsrättslig grund som gäller för åtskil -

liga campingplatser fyller en viss funktion. Om en kommun ändå anser att 

det behövs allmänna ordningsföreskrifter för campingplatserna kan sådana 

regler införas i de lokala ordningsföreskrifterna för de campingplatser som 

kommunen har jämställt med offentlig plats. 

I särskilda fall kan polisen enligt 3 kap. 17 § OL ge anvisningar eller till-

sägelser för användningen av bad - eller campingplatser och andra platser för 

idrott, friluftsliv, spel m.m. Anvisningarna och tillsägelserna skall göras för 

att förebygga oordning eller för att förhindra att människors hälsa eller 

egendom skadas. Polisen skall göra en anmäla till kommunen när förhållan -

dena på t.ex. en campingplats är sådana att det skulle behövas ordningsföre-

skrifter där. Kommunen kan då jämställa platsen med en offentlig plats och 

utfärda föreskrifter för campingplatsen.  

 

Badförbud 

16 § 

En lokal ordningsföreskrift kan innehålla förbud mot badning på vissa far-

liga platser, t.ex. i hamnar och i närheten av kablar och ledningar av olika 

slag. Förbudet skall avse en offentlig plats, t.ex. ett för allmänheten tillgäng -

ligt hamnområde. 

Några lokala föreskrifter om livräddningsutrustning vid  badplatser kan inte 

meddelas då denna fråga är reglerad  i plan - och bygglagen och rädd -

ningstjänstlagen. Enligt räddningstjänstlagen (1986:1102) åligger det ägare 

eller innehavare av byggnader eller andra anläggningar att i skälig omfatt-

ning hålla utrustning för bl.a. livräddning vid  brand eller någon annan 

olyckshändelse. Skyld igheten omfattar sådan utrustning som behövs för 

livräddning vid  badplatser, simhallar och andra fritidsanläggningar, t.ex. 

livbojar och livbåtar.  

Föreskrifter om förbud mot motorbåtstrafik, vattenskidåkning, vindsurfing 

o.dyl. vid  badplatser kan inte heller meddelas i en lokal ordningsföreskrift. 

Enligt 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300) får länsstyrelsen, efter 

samråd med sjöfartsverket, meddela bl.a. föreskrifter om fartbegränsning, 

förbud mot ankring eller begränsning i rätten att utnyttja vattenområde för 

båttävling, vattenskidåkning eller liknande sporter. 

I ordningslagen finns inga generella ordningsföreskrifter för badplatser. I 

särskilda fall kan polisen enligt 3 kap. 17 § OL, om det behövs för att före-

bygga oordning eller för att förhindra att människors hälsa eller egendom 

skadas, ge anvisningar eller tillsägelser till innehavaren och besökande för 

användningen av bl.a. badp latser som allmänheten har tillträde till. Polisen 

kan t.ex. förbjuda bad  vid  stormigt väder. Om det behövs föreskrifter om 

allmän ordning och säkerhet för bl.a. badplatser skall polisen anmäla för -
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hållandet till kommunen, som har möjlighet att i så fall u tfärda lokala ord -

ningsföreskrifter för badplatsen.  

 

Hundar 

17–18 §§ 

Enligt förarbetena till ordningslagen (prop. 1992/ 93:210 s. 228) kan lokala 

föreskrifter om hundar avse kopplingstvång, upplockningstvång och förbud 

mot att låta hundar vistas på vissa p latser. Hundar inom tätorter medför en 

nedsmutsning av offentliga platser. Lösa hundar kan vålla olägenheter för 

allmänheten, t.ex. genom att skrämma förbipasserande eller utgöra en fara 

för trafiken. Enligt lagen (1943:459) om tillsyn över hundar och katter skall 

hundar och katter hållas under sådan tillsyn att de inte orsakar skador eller 

avsevärda olägenheter. För att förhindra ordningsstörningar kan man 

därutöver införa lokala föreskrifter om hållande av hundar.  

Enligt 10 § hälsoskyddsförordningen (1983:616) får kommunen meddela 

lokala föreskrifter bl.a. om att vissa pälsd jur inte får hållas inom detalj-

planeområde utan tillstånd . Sådant krav på tillstånd  kan emellertid  inte 

föreskrivas för hundar och katter. 

I 11 § hälsoskyddslagen (1982:1080) sägs att husdjur skall förvaras och skötas 

så att sanitär olägenhet inte uppstår. Denna paragraf kan alltid  åberopas för 

att komma till rätta med sanitär olägenhet, oavsett om det krävs tillstånd  

eller inte att hålla ett d jur. Som "sanitär olägenhet" betraktas t.ex. att d jur 

hålls på ett sådant sätt att närboende störs av oljud , elakartad  lukt, flugor, 

råttor o.dyl.  

Det betänkande (SOU 1985:24) som låg till grund för ordningslagen utgick 

ifrån att det finns behov av att reglera hållande av hund främst för att 

tillgodose allmän ordning, och att frågan även framdeles bör regleras genom 

bestämmelser i lokala ordningsföreskrifter. I betänkandet (s. 185) framgår att 

det ofta är tvivelaktigt, om förekomsten av hundföroreningar är så stor att en 

sanitär olägenhet kan anses ha uppkommit. Även om hälsoskyddslagens 

bestämmelser om sanitära olägenheter i något fall skulle vara tillämpliga, 

saknas möjligheter att effektivt ingripa mot den som har överträtt bestäm -

melsen genom att låta sitt d jur förorena en offentlig plats. Utredningen ansåg 

därför att frågan om hundföroreningar även i framtiden bör regleras inom 

ordningslagstiftningens ram. En effektiv åtgärd  är att ålägga hundägare att 

avlägsna föroreningen efter sitt d jur, dvs. upplockningstvång.  

Upplockningstvånget bör enligt utredningen begränsas till områden med 

tydlig stadsprägel. Hundspillning kan också utgöra olägenhet även inom 

områden av friluftskaraktär, lekparker, badstränder, motionsspår o.dyl. 

Föreskrifter om kopplingstvång bör i allmänhet ges ett snävare tillämp -

ningsområde än föreskrifter om upplockningstvång. Bestämmelser om för-

bud mot att hålla hund på offentliga platser bör endast meddelas när särskilt 

starka skäl talar för ett sådant förbud. Lokala föreskrifter om kopplings- eller 

upplockningstvång bör enligt utredningen lämpligen gälla både för hundens 

ägare och vårdare, dvs. även rent tillfälliga vårdare. 
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Föreskrifter att tikar skall hållas kopplade under löptid  och om att alla 

hundar skall ha halsband kan meddelas i lokala föreskrifter. Reglerna får 

dock endast avse hundar som vistas på offentlig plats, inte på exempelvis 

privat tomtmark. 

Lokala föreskrifter som förbjuder störande  hundskall får inte förekomma 

eftersom hundägarens tillsynsplikt enligt tillsynslagen omfattar en skyld ig -

het att se till att inte hunden genom ihållande skällande stör omgivningen. 

Ihållande hundskall kan dessutom utgöra en sanitär olägenhet enligt 

hälsoskyddslagen. 

Undantag från lokala bestämmelser om hundar kan göras för t.ex. ledar-

hundar för synskadade och för polishundar som används i tjänst. Även för 

dessa hundar kan dock gälla ett förbud mot att förorena vissa platser, i 

synnerhet lekplatser och badplatser. 

I princip finns inget hinder mot att införa lokala föreskrifter om hållande av 

katt, t.ex. reglera skyld ighet för ägare att ta bort kattspillning på offentlig 

plats, att hålla katt kopplad  eller se till att katter inte vistas på t.ex. en lekplats 

som är offentlig plats. Med hänsyn till övervakningsproblem och de be-

gränsade möjligheterna att ingripa mot överträdelser bör dock lokala före-

skrifter om katter meddelas med stor försiktighet och endast om missför -

hållandena är påtagliga. Om kattägarna såg till att ID-märka sina katter 

skulle möjligheterna att ingripa mot t.ex. katter som springer lösa trots före -

skrift om kopplingstvång kunna öka. Det torde dock inte vara möjligt att i en 

lokal föreskrift skriva in en sådan skyld ighet för enskilda kattägare.  

Enligt tillsynslagen finns möjlighet att ta om hand en hund som springer lös 

inom områden där det finns vilt, dvs. främst i naturen. Någon lagreglerad  

möjlighet att omhänderta hundar som springer lösa utan tillsyn inom stads -

områden har inte införts i denna lag.  

Trots att det därmed inte torde föreligga något hinder mot lokala föreskrifter 

om omhändertagande av lösa hundar och  katter inom stadsområden bör 

någon sådan föreskrift inte införas. Omhändertagande av lösa hundar och 

katter torde kunna ske med stöd  av hittegodslagen. Problemet med lösa 

hundar och katter inom stadsområden bör ses över i sin helhet, och kan 

eventuellt lösas genom ändring i lagen om tillsyn över hundar och katter. 

Någon sådan föreskrift har därför inte tagit med i detta underlag. 

En bestämmelse om att polismyndigheten får bestämma om vad som skall 

ske med omhändertagna hundar när ägaren inte hör av sig torde strida mot 

2 kap. 18 § regeringsformen. Där sägs att varje medborgare vilkens egendom 

tas i anspråk genom expropriation eller annat sådant förfogande skall vara 

tillförsäkrad  ersättning för förlusten enligt grunder som bestäms i lag.  

 

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 

20 § 

Föreskrifterna om pyrotekniska varor har delats upp i två olika paragrafer, 

då föreskrifterna har olika syften och tillämpningsområden. Föreskriften i 
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20 § stöder sig på bestämmelsen i 3 kap. 8 § OL om kommunens rätt att 

utfärda lokala föreskrifter för att motverka ordningsstörningar på offentliga 

platser. Syftet med denna föreskrift är alltså att upprätthålla den allmänna 

ordningen. Föreskriften gäller på offentlig plats eller därmed jämställd  

plats. Platserna skall anges med namn så att inga oklarheter uppstår vid  

tillämpningen av föreskriften.  

 

21 §  

I ordningslagen finns en grundläggande bestämmelse om tillstånd  för 

användning av pyrotekniska varor. Enligt 3 kap. 7 § OL får pyrotekniska 

varor inte användas utan tillstånd  av p olismyndighet, om användningen 

med hänsyn till tidpunkten , platsens belägenhet och övriga omständigheter 

innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd  olägenhet för person eller 

egendom. Trots denna allmänna bestämmelse har det ansetts att det kan 

finnas behov av kompletterande lokala föreskrifter. Av 3 kap. 9 § OL framgår 

att kommunen får meddela de ytterligare föreskrifter för kommunen eller 

del av denna som behövs för att förhindra att människors hälsa eller 

egendom skadas till följd  av användningen av pyrotekniska varor. 

Bestämmelsen i 3 kap. 9 § ger alltså kommunerna en möjlighet att meddela 

lokala föreskrifter om användningen av pyrotekniska varor som sträcker sig 

längre eller är av mer preciserat slag än den allmänna bestämmelsen i 7 §.  

Föreskriften i 21 § i detta förslag har alltså till syfte att förhindra att männi-

skors hälsa eller egendom skadas till följd  av användningen av pyrotekniska 

varor, inte att upprätthålla den allmänna ordningen. Det bör observeras att 

det inte krävs att användningen sker på offentlig plats eller plats som 

kommunen jämställt med sådan plats. Att denna föreskrift gäller även andra 

platser än offentliga följer av 2 § i förslaget. Avsikten är att det skall kunna 

införas krav på tillstånd  för eller förbud mot användningen av pyrotekniska 

varor inom ett visst begränsat område eller beträffande varor av visst slag. 

Föreskriften kan t.ex. gälla för vissa särskilt känsliga platser t.ex. vid  

sjukhus och vårdhem eller på innetorg, dvs. på platser där risken är påtaglig 

för att människors hälsa eller egendom (t.ex. husdjur) skadas till följd  av 

användningen av pyrotekniska varor. Endast i undantagsfall bör totalförbud 

införas och då med ett mycket begränsat geografiskt tillämp ningsområde, 

t.ex. på ett innetorg eller vid  ett sju khus. Även beträffande denna föreskrift 

gäller att de innetorg, sjukhus m.m. som avses i föreskriften skall anges noga.  

Syftet med denna föreskrift skall bl.a. vara att förebygga att människors hälsa 

skadas. Begreppet "hälsa" omfattar inte enbart fysiskt utan också psykiskt 

och socialt välbefinnande. Hänsyn skall även tas till intresset av att utan 

störning kunna vistas och förflytta sig utomhus. Störande användning av 

pyrotekniska varor kan innebära risker för människors hälsa i somatiskt eller 

psykiskt hänseende. 

 

Sprängning och skjutning med eldvapen m.m. 

22 §  
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I 3 kap. 6 § OL finns grundläggande bestämmelser om bl.a. när polisens 

tillstånd behövs för sprängning och skjutning med eldvapen och för an -

vändning av luft- eller fjädervapen. Paragrafen gäller inom detaljplanelagda 

områden. Behovet att genom lokala föreskrifter utsträcka tillståndskravet vid  

sprängning och skjutning med eldvapen till ytterligare områden är begrän -

sat. Det är likväl inte uteslutet att i vissa fall meddela sådana föreskrifter. Det  

kan t.ex. finnas områden som inte omfattas av detaljplan  men där mycket 

människor rör sig och där det finns näraliggande tät bebyggelse. Det är 

därför möjligt att genom lokal föreskrift utsträcka tillståndskravet till att även 

omfatta sådana områden.  

Med sprängning avses alla slag av sprängning med egentliga sprängämnen 

såsom dynamit o.dyl., däremot inte pyrotekniska varor. Med eldvapen 

förstås ett vapen med vilket kulor, hagel eller andra projektiler kan skjutas ut 

med hjälp av en krutladdning.  

 

23 §  

Enligt 3 kap. 6 § andra stycket OL får den som är under 18 år inte utan 

tillstånd av polismyndigheten inom detaljplanelagt område använda luft- 

eller fjädervapen. Detsamma gäller utanför detaljplanelagt område, om 

vapnet inte används under uppsikt av någon som har fyllt 20 år.  

Det kan emellertid  finnas behov av att begränsa handhavande av sådana 

vapen på offentliga platser. I den mån det är påkallat från ordnings- och 

säkerhetssynpunkt kan man därför i en lokal föreskrift ta in en bestämmelse 

som  begränsar användningen av andra vapen än eldvapen på offentliga 

platser. Ett förbud kan t.ex. införas mot användning av luft - eller fjäder-

vapen, paintballvapen eller t.o.m. pil- eller slangbågar på offentliga platser.  

 

Ridning och löpning 

24 § 

Regler om ridning i terräng anses kunna meddelas som en lokal ordnings-

föreskrift. Det finns därför inte något hinder mot att vid  behov förbjuda 

ridning i motions- eller skidspår. Även löpning i skidspår kan förbjudas. 

Föreskriften måste dock ha ett sådant innehåll och vara u tformad med sådan 

exakthet att det är möjligt att tillämpa föreskriften och övervaka efterlevna-

den av den. Det krävs därför att föreskriften talar om exakt vilka spår där 

förbud skall gälla. En allmänt formulerad  föreskrift att ridning är förbjuden 

på "preparerade och varaktigt utmärkta skidspår" är inte tillräckligt precise-

rad . Förbudet får inte heller gälla inom ett alltför vidsträckt område på 

landsbygden. 

 

Avgift 

25 § 
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Kommunernas rätt att ta ut avgift för användningen av offentlig plats regle -

ras i lagen ( 1957:259 ) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtel-

ser av offentlig plats m.m., den s.k. avgiftslagen. Kommunerna får ta ut 

avgift för användningen av offentlig plats, om platsen står under kommu -

nens förvaltning och polismyndigheten enligt 3 kap. 1 § OL har lämnat 

tillstånd  till användningen. Avgift kan också tas ut för användning av sådant 

område som kommunen jämställt med offentlig plats enligt 1 kap. 2 § andra 

stycket OL, om platsen är belägen inom detaljplanelagt område och står 

under kommunens förvaltning. Kommunerna har också rätt att ta ut avgift 

för användning av platser som kommunen har upplåtit till allmän försälj-

ningsplats, t.ex. salutorg.  

Ersättning skall utgå med skäligt belopp. Vid  skälighetsbedömningen skall 

hänsyn tas till ändamålet med upplåtelsen, nyttjarens fördel av denna, kom -

munens kostnader med anledning av upplåtelsen och övriga omständigheter. 

Det är kommunfullmäktige som skall besluta om grunderna för beräkning 

av avgiften.  

Observera att avgiftslagen inte gäller alla offentliga platser. Kommunen kan 

upplåta annan kvartersmark än sådan som i detaljplan redovisas som 

kvartersmark för hamnverksamhet och som står under kommunens förvalt -

ning med nyttjanderätt. När en kommun upplåter sådan kvartersmark kan 

kommunen – i likhet med en enskild  fastighetsägare – träffa överens-

kommelse med nyttjanderättshavaren  om ersättningen.  

 

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 

26§ 

Enligt 3 kap. 22 § andra stycket OL kan den som uppsåtligen eller av oakt-

samhet bryter mot någon lokal ordningsföreskrift dömas till penningböter. 

Det kan vara lämpligt att upplysa om detta i en paragraf, samt att även ange 

vilka föreskrifter som är straffsanktionerade. 

Bestämmelser om förelägganden och förverkande finns i 19–21 §§ respektive 

i 25 § OL.  

 

Ikraftträdande 

Kommunfullmäktiges beslut att anta, ändra eller upphäva föreskrifter gäller 

från och med att protokollet från fullmäktiges sammanträde har justerats. 

Eftersom länsstyrelsen kan upphäva en föreskrift i normalfallet inom tre 

veckor från det att kommunens beslut har anmälts till länsstyrelsen, bör 

kommunen emellertid  ange en ikraftträdandedag som ligger något fram i 

tiden. En tumregel kan t.ex. vara att låta ikraftträdandet ske vid  månads-

skiftet närmast fyra veckor efter justeringen av fu llmäktiges protokoll. Om 

t.ex. fullmäktige antar föreskrifterna vid  ett sammanträde den 15 april 1995, 

kan ikraftträdandet lämpligen vara den 1 juni 1995.  
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Bilaga 3 

 

Underlag till 

LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR TORG- 

HANDELN I X KOMMUN  

Beslutade av kommunfullmäktige den ............. 

X kommun föreskriver följande med stöd  av 1 § förordningen (1993:1632) 

med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala 

föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617). 

 

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 

1 § Utöver vad  som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om all-

män ordning och säkerhet på offentlig plats i 3 kap. ordningslagen 

(1993:1617) och i kommunens lokala ordningsföreskrifter gäller dessa före-

skrifter för salutorgen i kommunen. Syftet med föreskrifterna är att upprätt-

hålla den allmänna ordningen.  

2 § Föreskrifterna är tillämpliga på följande offentliga platser som kommu -

nen upplåter till allmänna försäljningsplatser för torghandel: ............ 

 

Fasta och tillfälliga saluplatser 

3 § På de allmänna försäljningsplatserna finns både fasta och tillfälliga 

saluplatser vilka bestäms av x-nämnden. 

En fast saluplats får användas på bestämd tid , minst ....... högst ........ 

En tillfällig saluplats får användas endast viss dag och anvisas av .......... 

............... 

 

Fördelning av saluplatser 

4 § Vid  fördelningen av saluplatserna gäller följande. 

Tillfälliga saluplatser tilldelas försäljarna i den ordning som de kommer till 

försäljningsplatsen, eller genom lottning, om det är lämpligare . 

Fler än en saluplats får tilldelas samma person endast när det kan ske med 

hänsyn till tillgången på platser. 

När flera platser tilldelas en person, skall platserna vara belägna intill 

varandra. 

Varor av likartat slag skall, om det är möjligt, föras samm an i en eller flera 

gemensamma grupper eller rader. 

Innehavarens rätt att använda saluplatsen får inte överlåtas på någon annan. 

I fall en innehavare av en fast saluplats inte vid  försäljningstidens början har 
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intagit platsen eller gjort anmälan till ......... att platsen kommer att utnyttjas 

senare på dagen, har nämnden rätt att låta någon annan använda platsen 

som tillfällig saluplats. 

 

Tider för försäljning 

5 § Torghandel får ske på följande tider: 

Försäljningen får börja under månaderna .... tid igast klockan ...... och under 

övriga månader tid igast klockan ..... samt sluta senast klockan ...., ifall 

nämnden inte medgivit undantag eller beslutar annat. 

På påskafton, pingstafton, midsommarafton och nyårsafton får torghandel 

inte pågå efter klockan ...... 

Försäljning av julgranar får med kommunens tillstånd  under tiden från och 

med den ....... till och med den ..... pågå vardagar mellan klockan .... samt på 

julafton mellan klockan ..... 

Försäljarna får inte tid igare än ..... timme före fastställd  försäljningstids 

början lägga upp varor eller redskap på försäljningsplatsen.  

Varor och redskap skall vara bortförda senast ..... timme efter försäljnings-

tidens slut. 

På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda 

skäl föreligger får nämnden besluta att försäljning i särskilt fall skall ske vid  

andra tider än vad  som stadgas ovan eller helt ställas in. 

 

Innehavarens upplysningsskyldighet  

6 § En innehavare av en saluplats är enligt 2 § lagen (1990:1183) om tillfällig 

försäljning skyld ig att genom en väl synlig skylt eller på något annat lämpligt 

sätt lämna upplysning om innehavarens namn, postadress och telefon -

nummer. 

 

Förbud mot försäljning av vissa varor 

7 § Knivar, sprängdeg, skjutvapen och pyrotekniska varor får inte säljas på 

de allmänna försäljningsplatserna. 

 

Försäljning av livsmedel 

8 § Vid  försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller 

i tillämpliga delar bestämmelserna i livsmedelslagen (1971:511) och livs-

medelsförordningen (1971:807) samt föreskrifter meddelade med stöd  av 

dessa. 
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Placering av varor, redskap och fordon  

9 § Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för 

trafik utmed eller mellan saluplatserna. 

Under försäljningstid  får inte försäljarnas fordon framföras på försäljnings -

platsen. 

För uppställning av fordon eller släpvagn på saluplatsen krävs nämndens 

tillstånd .  

 

Renhållning m.m. 

10 § En innehavare av en saluplats är skyld ig att senast 30 minuter efter 

försäljningstidens slut samla ihop avfall och annat skräp från rörelsen, sa mt 

att föra bort och lägga det i en behållare för sopor. 

Innehavaren skall se till att saluplatsen hålls ren och snygg. 

 

Avgift 

11 § För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta 

ut avgift enligt de grunder som har beslutats av kommun fullmäktige. 

 

Överträdelse av föreskrift 

12 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 3 § 

andra och tredje styckena, 4 § sjätte stycket första meningen, 5 § första – sjätte 

styckena, 7 §, 9 och 10 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra 

stycket ordningslagen. 

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och 

förverkande. 

-------------------- 

Dessa föreskrifter träder i kraft den ............ 
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Bilaga 4 

 

Kommentarer till underlaget till lokala ordningsföre-

skrifter för torghandeln 

Allmänt om torghandelsföreskrifter 

Kommunernas befogenhet att upplåta olika områden för torghandel grundar 

sig på den allmänna kompetensregeln i 2 kap. 1 § kommunallagen (1991:900). 

Kommunerna kan alltså självständigt avgöra om de vill upplåta platser för 

torghandel eller inte. Upplåtelse av ett område till allmän försäljningsplats 

brukar ske genom att kommunen i lokal ordningsföreskrift anger vilken eller 

vilka platser som skall vara allmänna försäljningsplatser. 

Enligt 3 kap. 1 § ordningslagen (1993:1617 OL) krävs polisens tillstånd  för att 

en offentlig plats inom detaljplanelagt område skall få användas på ett sätt 

som inte stämmer överens med det ändamål som platsen har upplåtits för 

eller som inte är allmänt vedertaget. Detta betyder  att om kommunen har 

upplåtit ett torg för torghandel så behövs inte polisens tillstånd för torg-

handel där. 

Om kommunen däremot väljer att inte upplåta ett torg till allmän försälj-

ningsplats, krävs tillstånd i varje enskilt fall då någon vill bedriva försälj-

ning på platsen. Kommunen kan då genom att utnyttja sin vetorätt förhindra 

att tillstånd  för sådan handel meddelas. 

Kommunerna kan även i fortsättningen liksom tid igare meddela lokala ord-

ningsföreskrifter för torghandel som sker på ett av kommunen för ända-

målet upplåtet torg. Ordningsföreskrifterna kan innehålla bestämmelser om 

sådant som fördelningen av fasta och tillfälliga platser, fördelningen av 

platser mellan olika sökande, tider för torghandel, renhållning m.m. 

Ordningsföreskrifter för torghandeln kan anges antingen i de allmänna 

lokala ordningsföreskrifterna eller i särskilda torghandelsföreskrifter. I 

detta förslag har en sådan uppdelning gjorts. Ordningsföreskrifterna kan 

delas upp i olika dokument benämnda "allmänna lokala ordningsföre-

skrifter" respektive "lokala ordningsföreskrifter för torghandeln". Eftersom 

torghandelsföreskrifterna i huvudsak riktar sig till torghandlarna kan det 

vara lämpligt att föra samman dessa föreskrifter i ett särskilt dokument. 

Formellt sett utgör dock torghandelsföreskrifterna lokala ordningsföre-

skrifter, och de skall därför antas på samma sätt som dessa och anmälas till 

länsstyrelsen. 

 

Ingressen 

Se kommentaren till ingressen i de allmänna ordningsföreskrifterna. 
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Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 

1 § 

I denna paragraf anges vilka regler som gäller för torget. Förutom de 

särskilda torghandelsföreskrifterna gäller de grundläggande föreskrifterna 

om allmän ordning och säkerhet i 3 kap. ordningslagen och kommunens 

allmänna lokala ordningsföreskrifter. På torget kan t.ex. även allmänna 

föreskrifter om tillfällig försäljning, och om hållande av hundar och lastning 

av varor gälla.  

Det kan vara lämpligt att ange att föreskrifterna har till syfte att upprätthålla 

den allmänna ordningen. Det är t.ex. inte tillåtet att meddela föreskrifter som 

enbart har till syfte att begränsa varusortimentet.  

Beträffande allmänna krav på utformningen av och innehållet i lokala 

föreskrifter, se kommentaren till 1 § i de allmänna ordningsföreskrifterna. 

 

2 § 

I denna paragraf skall de torg eller andra allmänna försäljningsplatser där 

föreskrifterna skall gälla namnges. Det geografiska området för föreskrifter-

nas tillämpning måste framgå klart. 

Torghandelsföreskrifterna skall gälla för sådana områden som kommunen 

upplåter till allmän försäljningsplats. Sådan upplåtelse sker regelmässigt 

genom att en bestämmelse tas in om att visst område utgör allmän försälj-

ningsplats. 

Beslut om upplåtelse av torg till allmän försäljningsplats är ett utflöde av den 

kommunala kompetensen och något som kommunen självständigt beslutar 

om. En sådan upplåtelse utgör därför inte en ordningsföreskrift och kan 

därför inte t.ex. upphävas av länsstyrelsen vid  prövning av om föreskrifterna 

strider mot ordningslagen. Bestämmelsen om vilka områden som utgör all-

män försäljningsplats bör ändå tas in i föreskrifterna för tydlighetens skull. 

Det är viktigt att gränserna för det område där torghandel får förekomma 

anges noga. 

 

Fasta och tillfälliga saluplatser 

3 § 

Föreskrifterna är främst av administrativ natur men kan ändå enligt 

förarbetena till ordningslagen (prop. 1992/ 93:210 s. 148) regleras i lokala 

föreskrifter.  

 

Fördelning av saluplatser 

4 § 

Föreskrifterna är främst av administrativ karaktär men syftar till att före -

bygga oordning. Det är viktigt att ha tydliga regler för hur platserna skall 
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fördelas, vem som skall besluta om fördelningen av platserna och vem som 

skall anvisa platserna. Olika system såsom lottning eller bokning viss dag i 

förväg kan införas. Tillfälliga saluplatser kan t.ex. i första hand fördelas 

genom förhandsbokning och i andra hand genom att tilldelas försäljare i den 

ordning de kommer till platsen. En föreskrift kan införas om att en tillfällig 

plats få bokas för längre tid  än en vecka endast om särskilda skäl finns. 

Vidare kan en regel införas om att platserna skall anvisas av t.ex. tekniska 

kontoret eller av en person som kontoret utsett till att ordna och övervaka 

handeln på torget. En sådan person kan benämnas torgtillsynsman.  

Föreskrifter om företräde till torgplats  åt t.ex. försäljare av ortens egna 

produkter eller åt försäljare som är hemmahörande i kommunen torde inte 

vara lagliga (SOU 1985:24 s. 203). Enligt ett regeringsrättsavgörande från 

1981 är det däremot möjligt för kommunen att vid  upplåtelse av fasta 

torgplatser ge förtur åt försäljare som under längre tid  innehaft plats på 

torget. 

 

Tider för försäljning 

5 § 

Kommunen kan meddela föreskrifter om tiden för torghandeln endast när 

det är motiverat från ordningssynpunkt. Föreskrifter om tider får inte 

användas för att begränsa utbudet av varor och inskränka försäljarnas 

näringsfrihet. 

Bestämmelsen om att nämnden i vissa fall kan besluta om andra tider för 

försäljningen eller ställa in försäljningen kan t.ex. användas när torget 

behövs för större evenemang i kommunen, invigningar, jubileum, stads-

besök, m.m. 

 

Innehavarens upplysningsskyldighet m.m. 

6 § 

Den informationsskyldighet som ålagts näringsidkare enligt 2 § lagen 

(1990:1183) om tillfällig försäljning gäller i princip all tillfällig försäljning , 

dvs. även vid  torg- och marknadshandel och vid  försäljning på mässor och 

liknande. Det kan vara lämpligt att upplysa om denna skyld ighet i de lokal 

föreskrifterna.  

En föreskrift om att försäljare skall vara skyld iga att ha ett s.k. F-skattebevis 

anses inte lagligt. Länsstyrelsen i Dalarna har i beslut 1994-07-01 upphävt en 

lokal torghandelsföreskrift om F-skattebevis med den motiveringen att 

innehav av ett F-skattebevis inte utgör ett villkor för näringsverksamhet. Ett 

krav på sådant bevis ansågs därför som en obefogad inskränkning i den 

enskildes rätt. Föreskriften ansågs inte heller behövas för att upprätthålla den 

allmänna ordningen. 
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Förbud mot försäljning av vissa varor 

7 § 

Kommunen får reglera torghandeln från ordningssynpunkt. Någon möjlighet 

att meddela föreskrifter som  begränsar varuutbudet har inte införts. Torg-

handeln utgör enligt förarbetena (prop. 1992/ 93:210 s. 149) en positiv kon-

kurrensfaktor gentemot den etablerade handeln. En begränsning av varuut-

budet skulle kunna få negativa effekter för prisbildningen och vara t ill men 

för konsumenterna. Därför kan varuutbudet vid  torghandel endast regleras 

om det behövs med hänsyn till ordning och säkerhet. 

Varusortimentet får alltså inte begränsas av andra skäl än hänsyn till allmän 

ordning. Kommunen kan inte begränsa varuutbud et under hänvisning till 

knappheten av torghandelsplatser eller i syfte att skydda särpräglade eller 

känsliga miljöer. Det är t.ex. inte tillåtet att begränsa handeln till att enbart 

avse sedvanlig torghandel, t.ex. livsmedel, blommor o.dyl., för att låta 

handeln smälta in i en viss kulturell bebyggelse eller miljö. 

Förbud mot försäljning av vissa angiva farliga varor kan förekomma, t.ex. 

försäljning av knivar, sprängdeg eller farliga pyrotekniska varor, om det är 

motiverat med hänsyn till den allmänna ordn ingen. Om ett sådant förbud 

skall införas måste de förbjudna varorna specificeras. Det är inte tillåtet att 

införa en generell föreskrift om att "alla varor som kan medföra olägenhet 

från ordningssynpunkt" inte skall få säljas på torget.  

Föreskrifter som reglerar utseendet på torghandlarnas försäljningsstånd t.ex. 

att alla stånd  skall ha markiser i vissa färger, eller som förbjuder försäljning 

från vissa anordningar t.ex. vagnar eller bord , kan inte anses utgöra föreskrif-

ter om den allmänna ordningen på p latsen.  

 

Försäljning av livsmedel 

8 § 

Försäljning av livsmedel är reglerad  i bl.a. livsmedelslagen och förordningen 

till denna. Det är inte nödvändigt att hänvisa till dessa författningar men det 

kan från upplysningssynpunkt vara lämpligt. 

 

Placering av varor, redskap och fordon 

9 § 

En sådan bestämmelse kan behövas med hänsyn till allmän ordning. 

 

Renhållning 

10 § 

I denna paragraf regleras borttagande av skräp och annat avfall som kommer 

från försäljningsrörelsen.  
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Avgift 

11 § 

I 1 § i lagen (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upp -

låtelser av offentlig plats, m.m.sägs att kommunen har rätt att ta ut ersätt-

ning för användning av salutorg eller liknande plats som kommunen har 

upplåtit till allmän försäljningsplats. Ersättning skall utgå i form av en avgift 

med belopp som kan anses skäligt med hänsyn till ändamålet med upplåtel-

sen, nyttjarens fördel av denna, kommunens kostnader med anledning av 

upplåtelsen och övriga omständigheter. Grunderna för beräkningen av 

avgiften beslutas av kommunfullmäktige. 

En bestämmelse kan införas om att avgiften skall erläggas innan platsen tas 

i anspråk. Det är inte tillåtet att införa regler om att t.ex. dubbel avgift skall 

utgå om någon bryter mot föreskrifterna eller om någon bedriver handel 

utan att ha erlagt avgift.  

 

Överträdelse av föreskrift 

12 §  

Överträdelse av föreskrifter för torghandeln skall beivras på samma sätt som 

överträdelser av allmänna ordningsföreskrifter, dvs. genom  penningböter 

enligt 3 kap. 22 § andra stycket OL. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet 

bryter mot någon lokal föreskrift kan dömas till penningböter.  

I 3 kap. 19-21 §§ OL finns bestämmelser om polismyndighetens möjligheter 

att utfärda förelägganden och vid ta åtgärder på den försumliges bekostnad. 

Om t.ex. någon inte vid tar en åtgärd  som åligger honom enligt bl.a. en lokal 

föreskrift, får polismyndigheten förelägga honom att inom viss tid  vid ta 

åtgärden. Om en försäljare trots uppmaning från kommunen t.ex. inte tar 

bort varor och redskap som placerats i strid  med den lokala föreskriften kan 

polisen förelägga försäljaren att göra det. Föreläggandet kan förenas med 

vite. I 3 kap. 25 § första stycket ordningslagen finns bestämmelse bl.a. om 

förverkande av varor.  

 

kraftträdande 

Se kommentaren till de allmänna ordningsföreskrifterna. 
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På grund av förändringar i socialförvaltningens organisation behöver delegeringsordningen 
uppdateras enligt följande: 
 
Sidan 2 - Förkortningar 
SA, FA ändras till A Assistent, administratör 
VC  Verksamhetschef och stabschef 
 
Sidan 15 – Socialtjänstlagen 
Tillägg enligt följande: 

Beslut om att utredning 
inte ska inledas utifrån 
anmälan avseende 
vuxna 

11 kap 1 § SoL  
 

HL Avser även 
SocS i 
beredskap 

 
Sidan 31 - Färdtjänst och riksfärdtjänst 
11.1, 11.2, 11.4 ändras delegat från HL till A 
 
I hela dokumentet byts alla SA och FA till A. 
 
 
Beslutsunderlag 
Socialnämndens delegeringsordning 
 
Förslag till beslut 
Föreslagna revideringar godkänns. 
 
 
Linnea Holm 
Stabschef 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom till: 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanlrädesdatum Sid 12 
2016-09-19 

KS § 156 KS 78/2016 942 

Månadsrapport augusti 

Sammanfattning 
Ekonomichef Linda Rudenwall presenterar månadsuppföljning per augusti må
nad. Prognosen visar ett resultat på 6 682 tkr vilket jämfört med budgeten är en 
negativ avvikelse med 4 259 tkr. Jämfört med skatteintäkter och generella statsbi
drag uppgår prognostiserat resultat till 1,3 %. Det extra statsbidraget ligger i dags
läget utanför resultaträkningen och när medlen förbrukats kommer de att föras till 
aktuell nämnds resultat. Uppföljning för hur och om bidraget använts kommer att 
presenteras kontinuerligt under hösten. 

Kommunens negativa avvikelse härleds framförallt till skatteintäkter och generellt 
statsbidrag, total avvikelse mot budget prognostiseras till -6 151 tkr. Förändring 
av kapitalkostnader på totalt +2 101 tkr bidrar till att nämndernas nettokostnader 
ser ut att hamna på en positiv avvikelse mot budget. 

Elin Alavik (L) begär att socialchefen bjuds in på nästa sammanträde för att be
rätta mer ingående om socialnämndens ekonomi. 

Informationen läggs till hand I ingarna. 

IC•11cdlcr•• till: SöciHlchef 
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~ g HERRUU~iGA KOMMU~l 
KO Ml'·I U ~J S fYP-CLSEN 

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 

2016-09-19 

' l.r t• • I .-q 

KS § 158 DKR KS 230120 I 6 109 

Finansiering av nationell stödfunktion på SKL till stöd för utveckl
ing av en mer kunskapsbaserad socialtjänst 

Sammanfattning 
Efter 2016 upphör den statliga finansieringen av flera aktiviteter bedrivna av SKL 
på nationell nivå som syftar till att stötta utvecklingen av en mer kunskapsbaserad 
och jämlik socialtjänst. SKLs förbundsstyrelse ilireslår att kommunerna tillsam
mans finansierar en nationell stödfunktion på SKL till stöd för utvecklingen av en 
mer kunskapsbaserad och järn I ik socialtjänst Kommunerna i Sj uhärad, social
chefsnäl verket anser att det är av största vikt med en utveckling av en mer kun
skaps baserad och jämlik socialtjänst. 

Kommunernas största utmaning i framtiden är personal- och kompetensförsörjning. 
Kommunerna måste utveckla en kunskapsbaserad/evidensbaserad vård och omsorg 
för al la åldrar, möta den psykiska ohälsan, stärka skyddet för barn & unga och ge 
avancerad vård i hemmet med mera. Kommunerna i Sjuhärad är kritiska till att 
kommunerna ska finansiera ett utvecklingsarbete utantOr medlemsavgiften. Detta 
borde ingå i ramen för kongressens beslutade inriktningsmål för 2016-2019. Kom
munstyrelsen föreslås besluta att inte bidra till finansiering av nationell stödfunkt
ion ttll stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaseras och jämlik socialtjänst. 
Herrljunga kommun föreslår istället att utvecklingen finaniseras via medlemsavgif
ten för SKL. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-08 
Skrivelse från SKL 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag ti 11 bes I ut: 

• Herrljunga kommun bidrar inte till finansiering av nationell stödfunktion till 
stöd för utvecklingen av en mer kunskaps baseras och järn lik social~jänst. 
Herrljunga kommun föreslår istället att utvecklingen finansieras via med
lemsavgiften för SKL. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens fcirslag till beslut antas och finner att så sker . 

Kommunstyrelsens beslut 
l. Hcnljunga kommun bi<lrar inte till fimmsicring av nationell stödfunktion till 

stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaseras och jiimlik social~jänst. 
Herr!jungu kommun J(.5reslår istället all utvecklingen finansieras via med
lemsavgiftc11 för SKL. 

F..xpctlicr~~ till: S'.< I 
För k;inm•dom •;~:c.:i l :::u;1nd 1.;11 

till; 
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; ; HERRLJUNGA KOMMUN 
PROTOKOLL 

2016-09-28 

Kommunala Pensionärsrådet/Rådet för funktionshindrade 

Sammanträdesdatum: 2016-09-28 

Plats: Sämsjön, kommunhuset, Herrljunga 

Tid: kl 09.00-11.00 

Närvarande 

Stig Björkman, SPF 

Ulla-Britt Andersson, SPF suppleant 

Anita Stiller, SPF suppleant 

Lilian Davidsson, PRO Herrljunga 

Lennart Larsson, PRO Herrljunga suppleant 

Ingrid Aholainen, PRO Gäsene 

Gerd Svensson, PRO Gäsene 

Laila Gustavsson, PRO Gäsene suppleant 

Kjell Nyvaller, FUB 

Ritva Orpana-Andersson, Finska föreningen 

Lennart Ottosson, ordförande 

Börje Aronsson, ordförande tekniska nämnden 

Johnny Carlsson, ordförande kommunstyrelsen 

Övriga: Magnus Stenmark, socialchef 

Linnea Holm, sekreterare 

§ 16 Mötet öppnades 
Ordföranden hälsar alla välkomna. 

§ 17 Föregående protokoll 
Föregående protokoll godkänndes och läggs till handlingarna. 

§ 18 Val av justerare 

Stig Björkman och Lilian Davidsson väljs till justerare. Justering sker torsdagen den 6 
oktober kl. 10.00 i kommunhuset. 

• 

lb 1 
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HERRLJUNGA KOMMUN 

PROTOKOLL 

§ 19 Delårsbokslut augusti 2016 
Lennart Ottosson, ordförande, informerar om att delårsbokslut kommer att tas upp på 
socialnämnden den 4 oktober. Magnus Stenmark, socialchef, informerar om att prognostiserat 
resultat för socialnämnden 2016 är ett underskott på 1 283 tkr. Utfallet för delåret är positivt. 
Måluppfyllelse avseende kvaliteten ser bra ut, dock har ännu inte alla siffrodrån öppna jämförelser 
presenterats ännu. Plusresultatet för augusti ligger inte inom vård och omsorg utan inom socialt 
stöd. 

§ 20 Budget 2017-2019 
- Lennartotto-sson,oraföranae~formerarom ah soclalnämnden redan på nämnden! augusti 

beslutat om de övergripande målen för nämnden. Nu i oktober tas beslut om en övergripande 
ekonomisk fördelning. Sedan i november kommer detaljbudgeten antas. Ny ram för socialnämnden 
för 2017 är 193 680 tkr. Målet som är beslutat för socialnämnen är: En välmående verksamhet som 
ska präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet. 300 tkr är 
inlagt i budget 2017 för habiliteringsersättning. Kostnader för arbetskläder samt fördyrade 
kostnader för digitala trygghetslarm är inlagda i budget 2017. Detta är de stora förändringar jämfört 
med 2016-års budget. I övrigt är medlen fördelade utifrån erfarenheten från tidigare år samt 
volymförändringar. Lennart ser att det kommer vara tufft att hålla sig inom given budgetram även 
nästa år. Socialnämnden har tagit fram en lista på de behov som finns inom socialnämndens 
verksamhet som är lagstadgade men som det inte finns täckning för i socialnämndens budget. Totalt 
hamnar den listan på 14 300 tkr. I listan ingår: anhörigstöd, ökad bemanning på särskilt boende, 
ökad vårdtyngd, kompetensutveckling av personal, utökat stöd för personer med psykisk ohälsa och 
missbruk, utökning av korttiden och bemanning av etapp 4 Hagen. 
Kjell Nyvaller, FUB, har fått till sig att timvikarier inte får vara med på utbildningar. Magnus 
Stenmark, socialchef, informerar om att kommunen har en pott för kompetensutveckling och att 
denna används till ordinarie personal. 2017-års mål innebär att vi kommer arbeta med 
sjukfrånvaron nästa år för att minska denna. Detta innebär att behovet av timvikarier kommer 
minska. Kommunen har ingen möjlighet att ge timvikarier utbildning i samma utsträckning som 
ordinarie personal då det finns begränsade medel. Kjell Nyvaller, FUB, anser att timvikarier brister i 
sitt bemötande. Magnus Stenmark, socialchef, informerar att de timvikarier socialförvaltningen har 
haft i sommar har fått positiva bedömningar. 
Anita Stil ler, SPF, anser att introduktionen är för kort för timvikarie. Magnus Stenmark, socialchef, 
informerar om att bredvidgång sker i tillräcklig omfattning. 
Kjell Nyvaller, FUB, menar att kommunen skickar ut vikarier till enskilda utan att vikarien varit där 
innan. Magnus Stenmark, socialchef, informerar om att det finns genomförandeplaner där det står 
utförligt vad som ska göras och när. 
Gerd Svensson, PRO Gäsene, tycker att ambitionen är bra men praktiken kanske inte är lika bra. 
Lennart Larsson, PRO Herrljunga, önskar en kommentar från John ny Carlsson, kommunstyrelsens 
ordförande, om de behov av ökade medel som socialnämnden ser inför 2017. Johnny Carlsson, 
kommunstyrelsens ordförande, informerar om att kommunstyrelsen är medvetna om att 
socialnämnden är i behov av mer pengar men samtidigt har kommunen en begränsad påse pengar. I 
och med att det är begränsade medel behöver en prioritering göras, vilket kommunfullmäktige har 
gjort. Målet är att öka antalet invånare i kommunen vilket skulle innebära att de medel som 
kommunen har till sitt förfogande ökar. 
Anita Stiller, SPF, undrar vad det var för underökning som är gjord. Linnea Holm, sekreterare, 
informerar om att alla semestervikarier har fått fylla i en enkät om hur de tycker att vikariatet 
fungerat samt vad de tyckt om introduktionen. 
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HERRLJUNGA KOMMUN 

PROTOKOLL 

§ 21 Taxor och avgifter 2017 
Lennart Ottosson, ordförande, informerar om att socialnämnden kommer besluta om nya taxor och 
avgifter på nämnden i oktober. Taxor och avgifter kommer att tas som riktlinjer där avgifterna, i 
första hand, fastställs i förhållande till prisbasbeloppet. Genom att anta riktlinjen kommer inte 
kommunfullmäktige besluta om taxor och avgifter varje år utan riktlinjerna gäller under 5-års tid. 
Revidering kan ske vid behov. 

§ 22 Riktlinjer färdtjänst 
Lennart Ottosson, ordförande, informerar om att riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst är 
antagna av kommunfullmäktige. Revideringen av riktlinjerna för färdtjänst återremitterades från 
kommunfullmäktige. Detta på grund av att kommunfullmäktige saknade ett avsnitt om riksfärdtjänst 
samt att de ville se en utökning av regionfärdtjänst. Socialnämnden kommer föreslå att ingen 
förändring av tidigare förslag till revidering görs då det redan finns en riktlinje för riksfärdtjänst samt 
att en utökning av regionfärdtjänst skulle innebära ökade kostnader för socialnämnden vilket inte 
finns höjd för i budgeten. 

§ 23 Digitala trygghetslarm 
Linnea Holm, sekreterare, informerar om att arbetet med installationen av digitala trygghetslarm 
hemma hos de personer som har beslut om trygghetslarm påbörjades måndagen den 26/9. Målet är 
att alla larm ska vara utbyta så fort som möjligt så att personalen inte behöver arbeta i två system. 
Stig Björkman, SPF, frågar om det är skillnad i räckvidden för larm knappen i de digitala larmen 
jämfört med de analoga. Linnea Holm, sekreterare, informerar om att det inte är någon skillnad. 
Kjell Nyvaller, FUB, ställer frågan om hur det ser ut med GSM-mottagning i kommunen. Linnea Holm, 
sekreterare, informera om att de digitala larmen använder sig av 2G-nätet samt att det har 
roamingkort, vilket innebär att kortet söker den telemast som har bäst täckning. Skulle det vara 
problem med täckning kan en förstärkare behöva installeras. 
Kjell Nyvaller, FUB, har hört att de som arbetar på larmcentralen i Malmö är svåra att förstå då de 
pratar bred skånska . Magnus Stenmark, socialchef, informerar om att det är ofrånkomligt att det 
finns olika dialekter bland personal men däremot så utgår kommunen ifrån att den personal som är 
anställd på larmcentralen inte pratar den mest grötiga skånskan. Kommunen har inte hört klagomål 
från andra kommuner avseende detta. 
Ritva Orpana-Andersson, finska föreningen, ställer frågan om man måste ha fiber för att kunna få 
digitala trygghetslarm . Linnea Holm, sekreterare, informerar om att så inte är fallet då kommunen i 
första hand kommer att använda mobilanätet. 

§ 24 Remiss lokala ordningsföreskrifter för Herrljunga kommun 
Lennart Ottosson, ordförande, informerar om att lokala ordningsföreskrifterna varit utsända med 
handlingarna. Remissvar ska vara inlämnat i november. 
Beslut: 
Kommunala pensionärs- och funktionshinderrådet kommer att lämna in ett remissvar om att rådet 
inte har några synpunkter på de lokala ordningsföreskrifter och tackar för möjligheten att uttala sig. 
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HERRLJUNGA KOMMUN 

PROTOKOLL 
§ 25 Trygghetsboende Stationsvägen 16 Ljung 
Börje Aronsson, tekniska nämndens ordförande, informerar om att tekniska nämnden har gett 
tekniska förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att provbo på trygghetsboendet genom att 
erbjuda hyresrabatt i någon månad. Detta för att locka medborgare att bo på trygghetsboendet. 
Gerd Svensson, PRO Gäsene, informerar om att det var populärt med trygghetsboendet i början 
men då mycket av verksamheten försvunnit från Gäsenegården är det inte lika populärt längre samt 
att det i början fanns en tro på att trygghetsboendet motsvarade särskilt boende i avseende av 
personal. Många tycker, i och med att det inte är så, att de lika gärna kan bo hemma. 
Stig Björkman, SPF, tycker att tekniska nämndens förslag är bra. Samtidigt har han läst att Alingsås 
kommun tänkt avskaffa äldreboende. Han undrar om det är samma sak i Herrljunga. 
Magnus Stenmark, socialchef, informerar om att ett trygghetsboende inte erbjuder 
omsorgspersonal på det sätt som ett särskilt boende utan det är en egen lägenhet där den som är i 
behov av det kan få beslut om hemtjänst. Det finns inte något beslut i Herrljunga om att stänga 
äldreboenden. 
Anita Stiller, SPF, säger att det ska finnas en trygghetsvärdinna på ett trygghetsboende. Linnea 
Holm, sekreterare, informerar om att det finns en trygghetsvärdinna som anordnar aktiviteter. 
Magnus Stenmark, socialchef, informerar om att det inte finns något krav på trygghetsvärd/värdinna 
på trygghetsboende så länge som fastighetsägaren inte har fått bidrag från boverket. Kommunen 
har däremot valt att ha en trygghetsvärdinna. Han informerar också om att Stationsvägen 16, Ljung, 
är fullbelagt idag förutom ett antal lägenheter på trygghetsboendet. 
Gerd Svensson, PRO Gäsene, undrar om det inte är tillfälliga verksamheter ute på Stationsvägen 16, 
Ljung. Magnus Stenmark, socialchef, informerar om att det inte är så. 
Börje Aronsson, tekniska nämndens ordförande, informerar om att det är positivt om man pratar 
om boendet för det är en reklam i sig. 

§ 26 Tillgänglighetsöversyn 
Börje Aronsson, tekniska nämndens ordförande, informerar om att tillgänglighetsplanen kommer att 
revideras framöver. Börje har, tillsammans med gatuchefen, åkt runt i tätorterna för att se över var 
och vad som behöver åtgärdas i tätorterna för att förbättra tillgängligheten. Det som de såg i 
Herrljunga är att det är upphöjningar på gångsidan och jämt på cykelsidan vid övergångar. Detta 
behöver åtgärdas. Han uppmanar ledamöterna att informera honom om de ser saker som behöver 
åtgärdas i kommunen för att förbättra tillgängligheten. 
Ulla-Britt Andersson, SPF, informerar om att de det finns problem med tillgängligheten vid 
biblioteket i Ljung. 
Gerd Svensson, PRO Gäsene, anser att det vore bra om någon kan kolla stopplikten i Mörlanda
krysset. Börje Aronsson, tekniska nämndens ordförande, tar med sig frågan till trygghetsrådet. 

§ 27 Frågor från SPF, PRO Herrljunga och Gäsene 
a. Hur långt har upphandlingen angående det digitala larmet kommit och när kommer det igång? 

Frågan är besvarad genom § 23. 
b. Blir det kameraövervakning och när kommer det att tas i bruk? 

Lennart Ottosson, ordförande, informerar om att arbetet inte kommit igång ännu främst på 
grund av omsättning av enhetschefer. Magnus Stenmark, socialchef, poängterar att förslaget 
inte är någon övervakning utan en tillsyn, därav bör det kallas tillsyns- eller trygghetskamera. En 
upphandling är inte påbörjad men förhoppningen är att en ska göras under 2017. Tillsynskamera 
innebär att personal kollar in till den enskilde under en kort stund vid en bestämd tidpunkt, 
utifrån genomförandeplanen, för att kolla så att allt är bra med brukaren. Fördelen med 
tillsynskameran jämfört med dagens tillsynsbesök på natten är att den enskilde inte väcks av att 
det är någon i dennes hem, samtidigt som de kan känna sig trygga genom att de får en tillsyn. 

,, 
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HERRLJUNGA KOMMUN 

PROTOKOLL 
c. Hur är tillsynen på natten i de olika boende som finns och hur många arbetar på varje ställe 

nattetid? 
Magnus Stenmark, socialchefen, informerar om att det är två personer som arbetar natt på 
Hagen och på Hemgården är det tre personer. Om det är tillräcklig tillsyn är en definitionsfråga. 
För det är helt beroende på behovet hos de boende samt hur vi definierar tillräcklig. 
Ingrid Aholainen, PRO Gäsene, informerar om att frågan uppstod när en boende gick in till andra 
boenden och la sig i deras säng. Magnus Stenmark, socialchef, berättar att det ändå är svår 
definierat och beroende på vilka händelser som sker under en natt så skiljer sig behovet av 
personal. Lennart Ottosson, ordförande, informerar om att föreskrifterna säger att 
personaltätheten ska anpassas efter behov på boendet. Anita Stiller, SPF, ställer frågan om 
personalen tycker att det är tillräcklig bemanning? Magnus Stenmark, socialchef, informerar om 
att det beror på vem i personalgruppen som frågan ställs till samt på vilken natt det är. Mycket 
hänger samma med vilka personer som bor på boendet och hur de mår. Kommunen försöker 
anpassa bemanningen efter behoven. I dag så är bemanningen på gränsen för vad som är 
tillräckligt. Anita Stiller, SPF, är nöjd med svaret att kommunen ser över att personaltätheten 
anpassas efter behovet på boenden. 
Magnus Stenmark, socialchef, informerar om att personalen ute i hemtjänsten i Ljung är nöjda 
med sin arbetsbelastning och mår bra. Anita Stiller, SPF, undrar om det är likadant i Herrljunga? 
Magnus Stenmark, socialchef, informerar om att kommunen arbetar med frågan även i 
Herrljunga och att målet är att de ska vara lika nöjda. 

d. Vad har hänt med parkering för fotvårdspatienter på Hemgården och Gäsenegården? 
Börje Aronsson, tekniska nämndens ordförande, informerar om att det inte är något som är 
gjort sedan förra mötet. Han tar med sig frågan igen. 

e. Då det kommit till vår kännedom att personal i hemtjänsten inte haft legitimation i sommar 
undrar vi när kommer ALL personal att ha legitimation vid hembesök. 
Magnus Stenmark, socialchef, informerar om att all ordinarie personal i hemtjänsten har 
legitimationer. Det finns även vikariekort. Tyvärr har inte alla dessa kort väl synliga. Anita Stiller, 
SPF, säger att det finns personer som har frågat efter legitimationen och då har personalen inte 
haft med sig legitimationen. Magnus Stenmark, socialchef, är medveten om att det inte alltid 
efterföljs att ha med sig legitimation. Ingrid Aholainen, PRO Gäsene, poängterar vikten av 
legitimationen, speciellt eftersom enskilda uppmanas att inte släppa in personer utan 
legitimation. 

§ 28 Övriga frågor 
a. Telefon 

Kjell Nyvaller, FUB, informerar om att Dora tagit fram en seniortelefon där man kan ha bilder på 
kontakterna för att underlätta för äldre. Han delar ut en informationslapp. 

b. Hemtjänsten 
Kjell Nyvaller, FUB, undrar hur kommunen tänker när de inte ändrar inköpsdag i Herrljunga då 
handlare erbjuder rabatt onsdagar och inte på torsdagar då hemtjänsten i Herrljunga handlar 
idag. Magnus Stenmark, socialchef, informerar om att en genomförandeplan görs efter beslut 
om hemtjänst där insatserna definieras. Den enskilde har ett egenansvar att önska att inköp ska 
ske på onsdagar. Sedan kan vi inte alltid tillmötesgå alla önskemål om tider och dagar utifrån 
planering av insatser och personal. Kjell Nyvaller, FUB, informerar om att inköp i Herrljunga sker 
torsdagar. Magnus Stenmark, socialchef, informerar om att den enskilde får kontakta sin 
kontaktman och önska att de får ändrat inköpsdag. Han tar med sig frågan till hemtjänsten i 
Herrljunga. 
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HERRLJUNGA KOMMUN 

PROTOKOLL 
c. Trygghetsenkät 

Börje Aronsson, tekniska nämndens ordförande, informerar om att en trygghetsenkät 
genomförs i kommunen. Sista svarsdag är 5 oktober. Enkäten kommer ligga till grund för 
framtida samarbete mellan kommunen och polisen. 
Gerd Svensson, PRO Gäsene, informerar om att de har haft enkäten till deras medlemmar på ett 
av deras möten. 

d. Banken 
Ulla-Britt Andersson, SPF, undrar om kommunen har gjort någon åtgärd för att ha kvar 
kontanthanteringen på bankerna i kommunen. Handelsbanken plockar också bort 
kontanthanteringen i Herrljunga. Sparbanken Alingsås har redan gjort det. 
Lennart Ottosson, ordförande, informerar om att kommunen inte har gjort något i frågan . 
Magnus Stenmark, socialchef, informerar om att man kan beställa pengar i förväg. 
Alla ledamöter är överens om att det är ett problem att kontanthanteringen tas bort. 
Kommunens påverkans möjlighet är begränsad men Johnny Carlsson, kommunstyrelsens 
ordförande, tar med sig frågan till Sparbanken Alingsås. 

e. Finsktalande 
Ritva Orpana-Andersson, finska föreningen, undrar om det finns möjlighet att få kontaktperson 
för att ta kontakt med myndigheter m.m. på grund av språkbarriärer. Hon undrar i övrigt om de 
finsktalande inte är välkomna i kommunen. 
Gerd Svensson, PRO Gäsene, förstår att det kan vara ett stort problem med språket när man blir 
äldre. · 

Ritva Orpana-Andersson, finska föreningen, tycker att kommunen ska undersöka hur de 
finsktalande i kommunen mår. 
Lennart Ottosson, ordförande, meddelar att det är ett problem med språk, inte enbart för 
personer med finsk bakgrund. Socialförvaltningen gör det de kan för att arbeta med frågan. Man 
beaktar detta vid rekryteringen. Lennart informerar om att en person kan få en kontaktperson 
men att det är svårt för kommunen att få tag i kontaktpersoner. Är det någon ledamot eller 
känner de någon som skulle vilja vara kontaktperson får de gärna höra av sig till förvaltningen. 
Ritva Orpana-Andersson, finska föreningen, informerar om att finskan har en särskild ställning 
jämfört med många andra språk. Det finns personal inom kommunen som är tvåspråkig -
svenska och finska - och dessa resurser bör användas. 
Magnus Stenmark, socialchef, informerar om att vi försöker anpassa resurserna efter behovet. 
Men det är svårt att låta en person vara stand-by för att kunna svara på samtal från finsktalande 
som behöver hjälp. 
Anita Stiller, SPF, frågar om äldre har rätt till kontaktperson. 
Lennart Ottosson, ordförande, informerar om att de som har behov av kontaktperson kan 
ansöka om detta via biståndsenheten. 

f. Demens sjukdom 
Lennart Ottosson, ordförande, informerar om att 160 000 personer i Sverige har 
demenssjukdom och att det är ca 25 000 personer som insjuknar per år. Forskaren Miia 
Kivapelto har genomfört en studie i Finland där hon undersökt vilken effekt livsstilsförändringar 
har på att motverka demenssjukdom. Studien visade att det går att förebygga demenssjukdom 
med ganska lätta medel avseende bl.a. kost och motion minst 30 minuter 3 gånger i veckan. 
En föreläsning med Miia Kivapelto går att hitta på alzheimerfondens hemsida. 
Magnus Stenmark, socialchef, informerar om att Siv Hagengrinder, enhetschef Hagen, kommer 
köpa in en iPad till Hagen för att stimulera de boende på Hagen. 
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