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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-04-01

Kommunstyrelsen
§ 54

Dnr 2015-00209

Revidering av de lokala ordningsföreskrifterna
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till reviderade allmänna lokala
ordningsföreskrifter för Kinda kommun.
Kommunfullmäktige beslutar vidare att upphäva tidigare allmänna lokala
ordningsföreskrifter beslutade av kommunfullmäktige § 38/1996-03-25.
Reservation/Protokollsanteckning
Christian Nordin Olsson (SD) reserverar sig, se protokollsbilaga.
Sammanfattning
I Kinda kommun gäller idag de allmänna lokala ordningsföreskrifter som antogs av
kommunfullmäktige i beslut § 38/1996-03-25. Föreskrifterna har inte reviderats
sedan antagandet och de bedöms av förvaltningen vara både ofullständiga och
ålderdomligt utformade.
I det nu aktuella förslaget finns vissa helt nya bestämmelser som tidigare saknats,
främst vad gäller begränsningar angående användningen av pyrotekniska varor
(fyrverkerier). Vidare har även en översyn skett vad gäller språk och omfattningen
av förbudet mot förtäring av alkoholhaltiga drycker inom vissa områden.
Kommunerna har möjlighet att meddela föreskrifter för att upprätthålla den
allmänna ordningen på offentlig plats. Rätten att meddela föreskrifter följer av
ordningslagen 3 kap. 8 §. Ordningslagen innehåller enbart ett fåtal regler om
allmän ordning medan syftet är att kommunerna ska meddela föreskrifter utifrån
lokala behov och förutsättningar. Ett beslut om nya, reviderade eller upphävda
ordningsföreskrifter ska anmälas till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen kommer därefter
att granska föreskrifterna och kan då besluta att helt eller delvis upphäva de
antagna föreskrifterna.
I 3 kap. 12 § ordningslagen framgår att lokala ordningsföreskrifter inte får beröra
sådana frågor som regleras i annan lagstiftning samt att dessa inte heller få ”lägga
onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den
enskildes frihet”. Om kommunens allmänna lokala ordningsföreskrifter bryter mot
detta eller andra bestämmelser i ordningslagen kan länsstyrelsen besluta om att
upphäva föreskrifterna.
Det nu aktuella förslaget till ordningsföreskrifter skickades på remiss till
länsstyrelsen, polismyndigheten och kommunens förvaltningar/avdelningar efter
beslut i kommunstyrelsen § 55/2016-04-04.
Remissyttranden inkom därefter från polismyndigheten, länsstyrelsen,
socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt teknik- och driftavdelningen.
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Kommunstyrelsen
Socialnämnden tillstyrkte förslaget med undantag för ett förtydligande som
innebar att ordet ”skoltid” byttes mot ”verksamhetstid”.
Kultur- och fritidsnämnden tillstyrkte förslaget men lämnade förslag på några
språkliga justeringar.
Miljö-, bygg och räddningsnämnden lämnade ett yttrande där nämnden ville ha en
alternativ skrivning vad gäller tillsyn av katter i § 17. Skrivningen innebar ett tillägg
om ”att katter som inte hålls kopplade ska ha halsband med ägarens namn, adress
och telefonnummer”.
Teknik- och driftavdelningen lämnade förslag om en mindre språklig justering samt
ställde en frågan om kommunen hade rätt att reglera växtlighet på privata tomter.
Länsstyrelsen i Östergötland har inkommit med ett yttrande i ärendet som
sammanfattningsvis berör följande:
Ordningsföreskrifterna gäller, med undantag för det som gäller pyrotekniska varor,
enbart på offentlig plats i kommunen. Den del av föreskrifterna som därför inte
anses förenlig med lagen rör tillsyn över katter.
En begränsning gällande minsta avstånd från byggnad för placering av containrar
anses inte förenlig med ordningslagen
Föreskrifternas § 9 om häckar och dylikt: Det är inte möjligt att i
ordningsföreskrifterna reglera vissa frågor som faller under lagen (SFS 1988:814)
med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
Vad gäller § 10 om affischering anser länsstyrelsen att det kan anses vara alltför
långtgående att föreskriva tillståndsplikt för klistermärken.
Skrivningen om märkning av hundar får enligt länsstyrelsens bedömning inte
meddelas enligt ordningslagen då dessa frågor regleras i lagen (SFS 2007:1150) om
tillsyn över hundar och katter.
Länsstyrelsen ifrågasätter också om det är alltför långtgående att i
ordningsföreskrifterna ifrågasätta att katter ska märkas. Vidare hänvisas till att
bestämmelserna om katter endast får omfatta offentlig plats.
Vad gäller fyrverkerier och smällare (§ 19) önskar länsstyrelsen en alternativ
formulering för att göra den tydligare. Länsstyrelsen har inga synpunkter vad gäller
begränsningen till angivna aftnar samt minsta avstånd till särskilda boenden och
gruppbostäder. Länsstyrelsen föreslår dock att en särskild karta över var dessa
boenden är belägna bifogas till föreskrifterna.
Gällande § 20 om sprängning och skjutning med eldvapen önskar länsstyrelsen en
omformulering för att tydliggöra vad som gäller inom respektive utanför
detaljplanelagt område.
I § 21 föreslås att skrivningen om ”därmed enligt § 3 jämställd plats” tas bort då
denna redan täcks av föreskrifterna.
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Kommunstyrelsen
Polismyndigheten i Östergötland har inkommit med ett yttrande där det framgår
att polisen ser positivt på förslaget i sin helhet.
Förvaltningen har också vad gäller begränsningarna av användandet av
pyrotekniska varor haft en dialog med företrädare för de privata vårdboendena
Schedevi och Hjulebo.
Framförallt länsstyrelsens synpunkter har beaktats och arbetats in i det nu aktuella
förslaget. Även övriga synpunkter har i möjligaste mån beaktats.
Då ärendet tyvärr blivit liggande utan åtgärd under en längre tid har dock praxis
vad gäller kommunala ordningsföreskrifter hunnit ändras varför det kan finnas
anledning att vid behov se över ordningsföreskrifterna ytterligare inom en inte allt
för lång framtid.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-08
Förslag till reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter inklusive kartbilagor
Länsstyrelsens yttrande
Förslag till beslut vid sammanträdet
Christian Nordin Olsson (SD) yrkar på att under § 11 Insamling av pengar tillföra
skrivelsen: ”Passiv insamling av pengar (tiggeri) får ej ske på de områden som
framgår av Bilaga 13.” Att det tillförs en Bilaga 13 till handlingen innehållandes en
kartbild över våra större orter med markerade ytor i linje med ”Vellingemodellen”.
Beslutsgång
Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot Christian Nordin Olssons
(SD) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens
förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Östergötland
Polismyndigheten
Kommunkansliet
Samtliga förvaltningar i kommunen
Akten
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Datum

Diarienummer

2019-03-08

KINKS 2015-00209

Kommunstyrelsen
Utveckling- och kvalitetsavdelningen
Johan Sandell
Kommunfullmäktige

Antagande av reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kinda
kommun
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till reviderade allmänna lokala
ordningsföreskrifter för Kinda kommun.
Kommunfullmäktige beslutar vidare att upphäva tidigare allmänna lokala
ordningsföreskrifter beslutade av kommunfullmäktige § 38/1996-03-25.
Sammanfattning av ärendet
I Kinda kommun gäller idag de allmänna lokala ordningsföreskrifter som antogs av
kommunfullmäktige i beslut § 38/1996-03-25. Föreskrifterna har inte reviderats
sedan antagandet och de bedöms av förvaltningen vara både ofullständiga och
ålderdomligt utformade.
I det nu aktuella förslaget finns vissa helt nya bestämmelser som tidigare saknats,
främst vad gäller begränsningar angående användningen av pyrotekniska varor
(fyrverkerier). Vidare har även en översyn skett vad gäller språk och omfattningen
av förbudet mot förtäring av alkoholhaltiga drycker inom vissa områden.
Kommunerna har möjlighet meddela föreskrifter för att upprätthålla den allmänna
ordningen på offentlig plats. Rätten att meddela föreskrifter följer av
ordningslagen 3 kap. 8 §. Ordningslagen innehåller enbart ett fåtal regler om
allmän ordning medan syftet är att kommunerna ska meddela föreskrifter utifrån
lokala behov och förutsättningar. Ett beslut om nya, reviderade eller upphävda
ordningsföreskrifter ska anmälas till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen kommer därefter
att granska föreskrifterna och kan då beslutat att helt eller delvis upphäva de
antagna föreskrifterna.
I 3 kap. 12 § ordningslagen framgår att lokala ordningsföreskrifter inte får beröra
sådana frågor som regleras i annan lagstiftning samt att dessa inte heller få ”lägga
onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den
enskildes frihet”. Om kommunens allmänna lokala ordningsföreskrifter bryter mot
detta eller andra bestämmelser i ordningslagen kan länsstyrelsen besluta om att
upphäva föreskrifterna.
Det nu aktuella förslaget till ordningsföreskrifter skickades på remiss till
länsstyrelsen, polismyndigheten och kommunens förvaltningar/avdelningar efter
beslut i kommunstyrelsen § 55/2016-04-04.
Remissyttranden inkom därefter från polismyndigheten, länsstyrelsen,
socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt teknik- och driftavdelningen.
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Socialnämnden tillstyrkte förslaget med undantag för ett förtydligande som
innebar att ordet ”skoltid” byttes mot ”verksamhetstid”.
Kultur- och fritidsnämnden tillstyrkte förslaget men lämnade förslag på några
språkliga justeringar.
Miljö-, bygg och räddningsnämnden lämnade ett yttrande där nämnden ville ha en
alternativ skrivning vad gäller tillsyn av katter i § 17. Skrivningen innebar ett tillägg
om ”att katter som inte hålls kopplade ska ha halsband med ägarens namn, adress
och telefonnummer”.
Teknik- och driftavdelningen lämnade förslag om en mindre språklig justering samt
ställde en frågan om kommunen hade rätt att reglera växtlighet på privata tomter.
Länsstyrelsen i Östergötland har inkommit med ett yttrande i ärendet som
sammanfattningsvis berör följande:
-

Ordningsföreskrifterna gäller, med undantag för det som gäller
pyrotekniska varor, enbart på offentlig plats i kommunen. Den del av
föreskrifterna som därför inte anses förenlig med lagen rör tillsyn över
katter.

-

En begränsning gällande minsta avstånd från byggnad för placering av
containrar anses inte förenlig med ordningslagen

-

Föreskrifternas § 9 om häckar och dylikt: Det är inte möjligt att i
ordningsföreskrifterna reglera vissa frågor som faller under lagen (SFS
1988:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning

-

Vad gäller § 10 om affischering anser länsstyrelsen att det kan anses vara
alltför långtgående att föreskriva tillståndsplikt för klistermärken.

-

Skrivningen om märkning av hundar får enligt länsstyrelsens bedömning
inte meddelas enligt ordningslagen då dessa frågor regleras i lagen (SFS
2007:1150) om tillsyn över hundar och katter.

-

Länsstyrelsen ifrågasätter också om det är alltför långtgående att i
ordningsföreskrifterna ifrågasätta att katter ska märkas. Vidare hänvisas
till att bestämmelserna om katter endast får omfatta offentlig plats.

-

Vad gäller fyrverkerier och smällare (§ 19) önskar länsstyrelsen en
alternativ formulering för att göra den tydligare. Länsstyrelsen har inga
synpunkter vad gäller begränsningen till angivna aftnar samt minsta
avstånd till särskilda boenden och gruppbostäder. Länsstyrelsen föreslår
dock att en särskild karta över var dessa boenden är belägna bifogas till
föreskrifterna.

-

Gällande § 20 om sprängning och skjutning med eldvapen önskar
länsstyrelsen en omformulering för att tydliggöra vad som gäller inom
respektive utanför detaljplanelagt område.

-

I § 21 föreslås att skrivningen om ”därmed enligt § 3 jämställd plats” tas
bort då denna redan täcks av föreskrifterna.

Polismyndigheten i Östergötland har inkommit med ett yttrande där det framgår
att polisen ser positivt på förslaget i sin helhet.
Förvaltningen har också vad gäller begränsningarna av användandet av
pyrotekniska varor haft en dialog med företrädare för de privata vårdboendena
Schedevi och Hjulebo.
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Framförallt länsstyrelsens synpunkter har beaktats och arbetats in i det nu aktuella
förslaget. Även övriga synpunkter har i möjligaste mån beaktats.
Då ärendet tyvärr blivit liggande utan åtgärd under en längre tid har dock praxis
vad gäller kommunala ordningsföreskrifter hunnit ändras varför det kan finnas
anledning att vid behov se över ordningsföreskrifterna ytterligare inom en inte allt
för lång framtid.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-08
Förslag till reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter inklusive kartbilagor
Länsstyrelsens yttrande

Syfte
Anta allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kinda kommun.
Önskad effekt
Ordningsföreskrifter som bättre överensstämmer med nuvarande förhållanden i
kommunen och gällande lag.
Berörda
Samtliga invånare och besökare i Kinda kommun
Polisen
Samråd
Förslaget har varit på remiss hos polisen, länsstyrelsen och kommunens nämnder.
Ekonomiska konsekvenser/finansiering
Förslaget bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser för Kinda
kommun.
Konsekvenser barnperspektiv
Föreskrifterna innebär begränsningar vad gäller förtäring av alkohol i anslutning till
platser där barn vistas (lekplatser samt skolgårdar) vilket är positivt för barnens
trygghet.
Konsekvenser jämlikhet/jämställdhet
Miljökonsekvenser
Positiva konsekvenser för djur och miljö t ex när det gäller begränsningen av
pyrotekniska varor.
Samverkan (MBL)
Genomförande
Ordningsföreskrifterna träder i kraft efter beslut i kommunfullmäktige.
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Uppföljning
Översyn av föreskrifterna bör ske minst en gång per mandatperiod alternativt när
behov aktualiseras från exempelvis polismyndigheten.

Rosie-Marie Fors
Kommunchef

Beslutet ska skickas till
Länsstyrelsen i Östergötland
Polismyndigheten
Kommunkansliet
Samtliga förvaltningar i kommunen
Akten

Johan Sandell
Kommunsekreterare
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Allmänna
lokala ordningsföreskrifter för
Kinda kommun

Antagen:
Förvaltning:
Dokumentansvarig:
Dokumentnummer:
Revideras:

Kommunfullmäktige § XX/2019-XX-XX
Kommunstyrelsen
Johan Sandell, kommunsekreterare
KINKS 2015-00209
En gång per mandatperiod
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Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kinda kommun
Kommunfullmäktige i Kinda kommun har den xxxxxxx KF § xx, med stöd av 3 kapitlet 8 §
ordningslagen beslutat anta lokala ordningsföreskrifter för Kinda kommun, vilka får följande
lydelse.

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

§1
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats (se bilaga 1)
finns i 3 kapitlet ordningslagen (1993:1617)
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna
ordningen i Kinda kommun ska upprätthållas.
§2
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1
kapitlet 2 § första stycket punkt 1-4 ordningslagen om inte annat anges
Bestämmelserna i 18 § är även tillämpliga på andra än offentliga platser i kommunen.
För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens
föreskrifter om torghandel. (KF 1996-03-25 § 39)
§3
Vid tillämpningen av 3 kapitlet ordningslagen och dessa föreskrifter ska, med stöd av 1
kapitlet 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats:
a) Begravningsplatser och kyrkogårdar, samt för allmänheten upplåtna anläggningar för lek,
idrott, camping eller friluftsliv, badplatser, järnvägsområden (bilaga 1)
b) Skolgårdar och förskolegårdar, med tillhörande parkeringsplatser, som är tillgängliga för
allmänheten efter verksamhetstid. (bilaga 1)
§4
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt §§ 6, 10 § första stycket, 11 §, samt
12 och 13 §§ första styckena, samt §§ 19 och 20 bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.
Lastning av varor med mera
§5
Vid lasting, forsling, lossning och annan hantering ska 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,
brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens
arbete hindras.
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Schaktning, grävning, störande buller med mera
§6
Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor,
schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se till at det sker på ett sådant sätt att
allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.
Arbete som orsaker störande buller för personer på offentliga platser, till exempel flisning,
stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd
Containrar
§7
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, återvinningsbehållare eller dylikt, som
ska ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller
nyttjanderättsinnehavarens namn, adress och telefonnummer.
Markiser, flaggor och skyltar
§8
Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på
lägre höjd än 2.60 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4.60 meter
Markiser, flaggor och skyltar får inte placeras så att de skymmer vägmärken.
Affischering
§9
Affischer, annonser eller liknade anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp
på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknade som vetter mot offentlig plats.
Reklamskyltar (trottoarpratare) samt övriga reklamskyltar får inte utan polismyndighetens
tillstånd, placeras på allmän plats.
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare, eller andra liknade
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
§ 10
Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på
offentliga platser får inte ske genom högtalare eller liknade utan tillstånd från
polismyndigheten.
Insamling av pengar
§ 11
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknade, om
insamlingen inte utgör ett led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig
tillställning.
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Polismyndighetens tillstånd behövs inte när pengar samlas in till hjälporganisationer med
mera.
Polismyndighetens tillstånd krävs inte i samband med framförande av gatumusik.
Förtäring av alkohol
§ 12
Alkoholdrycker enligt alkohollagen (2010:1622) får inte, annat än i samband med tillåten
utskänkning av dessa, förtäras på offentlig plats inom följande områden
Kisa tätort som begränsas av Kungsgatan-Rådmansgatan-Fimongatan-Tallgatan-Danboms
väg-Storgatan-Lillån till dess utlopp i Kisaån-Östgötagatan inklusive Värgårds udde och
parkeringsplatsen och skolgården vid Värgårdsskolan-Kalmarvägen-VimmerbyvägenStorgatan-Ydrevägen-Vallingatan(-Kungsgatan), samt Vimmbyvägen från Kalmarvägen till
södra tillfartsvägen till Folkets Park, norra och södra tillfartsvägarna till Folkets Park med
tillhörande parkeringsplatser, parkeringsplatsen vid Folkets Hus, stationsområdet och
bussterminalen med parkeringsplats. (Bilaga 2)
För Vråkenområdet, Kullaparken samt Värgårdsudde gäller förbudet under tiden 00.oo –
12.00
Rimforsa tätort till den del som innefattar Åsundavägen med grönområde, torget,
stationsområdet med parkeringsplatser, samt parkeringsplatserna i anslutning till Kinda
Motell. Bilaga 3
För grönområdet vid Åsundavägen gäller förbudet under tiden 00.00 – 12.00
Horns samhälle till den del som innefattar Gamlebyleden från Stångågatan till Flarkavägen
med angränsande parkeringsplatser. Hornåbergsbadet med grönområden. Bilaga 4
För grönområdet vid Hornåbergsbadet gäller förbudet under tiden 00.00 – 12.00
Förbudet avser också samtliga begravningsplatser och kyrkogårdar med tillhörande
parkeringar, samt skol- och förskolegårdar med tillhörande parkeringsplatser inom hela
kommunen (bilaga 1)
Hundar och katter
§ 13
Förutom skyldigheten att följa bestämmelserna i lagen om tillsyn över hundar och katter, är
hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som
endast tillfälligt vårdar en hund skyldig att följa bestämmelserna i 14 och 15 §§.
Det som sägs i dessa bestämmelser gäller inte för ledarhund för synskadad person, serviceeller signalhund för funktionshindrad person, eller för polishund i tjänst.
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§ 14
Hundar ska hållas kopplade inom följande områden: försäljningsplatser, torghandelsplatser,
lek-, idrotts- och campingplatser, motionsspår och elljusspår, Åsundabadet i Rimforsa och
Hornåbergs bad- och campingplats i Horn.
Under tiden 30 april till och med 30 september gäller samma regler i park eller plantering.
Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade
områden.
Hundar får inte vistas på begravningsplatser.
§ 15
Inom följande områden ska fasta föroreningar efter hundar plockas upp: lekplatser,
campingplatser, badplatser, bollplaner, gång- och cykelvägar, gator, torg, parkeringsplatser,
grönområden där allmänheten vistas i större omfattning.
Förorening ska förslutas och läggas i därför avsedd behållare eller omhändertas på annat
betryggande sätt.
§ 16
Om katter tas med till följande platser: försäljnings- och torghandelsplatser, lek- och
campingplatser och badplatser ska de hållas kopplade.
Ridning, löpning, cykling, gång och joggning
§ 17
Ridning och cykling får inte ske i motionsspår enligt bilaga 1.
Löpning, gång och joggning får inte ske i ovan nämnda motionsspår då de är preparerade för
skidåkning vintertid.
Fyrverkerier och smällare
§ 18
Det är förbjudet att använda fyrverkerier och smällare inom detaljplanelagt område utan
polismyndighetens tillstånd med undantag av påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton
mellan klockan 18.00 och 01.00 nästföljande dag.
Det är alltid förbjudet att använda fyrverkerier och smällare närmare än 100 meter från
särskilda boenden och gruppbostäder LSS.
Sprängning och skjutning med eldvapen.
§ 19
Tillstånd av polismyndighet krävs, enligt 3 kapitlet § 6 ordningslagen, av polismyndighet, för
sprängning och skjutning med eldvapen, inom detaljplanelagt område.
Utanför detaljplanelagt område krävs tillstånd för sprängning och skjutning med eldvapen på
offentlig plats inom en radie av 500 meter från särskilda boenden och gruppbostäder LSS.
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§ 20
Luftvapen, fjädervapen, paintballvapen och laserpekare med styrka > 5 milliwatt får inte
användas på offentlig plats eller därmed enligt § 3 jämställd plats.
Avgift för att använda offentlig plats
§ 21
För användning av offentlig plats och område som kommunen enligt § 3 har jämställt med
sådan plats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt de grunder som har beslutats av
kommunfullmäktige.
Överträdelse av lokal ordningsföreskrift
§ 22
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-8 §§ och 9 § första stycket,
10-12 §§, 14-20 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kapitlet 22 § andra stycket
ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkanden-

Dessa föreskrifter träder i kraft 20xx-xx-xx
KINDA KOMMUN
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Bilaga 1
Ordförklaringar
Offentlig plats: allmänna vägar, gator vägar torg parker och andra platser som i detaljplan
redovisas som offentlig plats och som har upplåtits för sitt ändamål. Områden som i
detaljplan redovisas som kvartersmark för hamnverksamhet om de har upplåtits för detta
ändamål och är tillgängliga för allmänheten. Andra landområden och utrymmen inomhus
som stadigvarande används för allmän trafik.
Idrottsplatser och fritidsanläggningar
Tolvmannabacken (slalombacke med tillhörande anläggningar)
Motionsspåren i Kisa, Rimforsa, Horn och Björkfors
Campingplatser och platser för friluftsliv
Hornåbergs campingområde
Badplatser
Hornåbergsbadet
Åsundabadet
Lekplatser
Kisa: Länsmansvägen, Urkhagen, Kullaparken, Tulpanen, Nyhägnsgatan, Lillågatan, Hjalmar
Brantings väg och Lövängsvägen
Rimforsa: Dalvägen, Granstigen, Vallmovägen och Kaprifolvägen
Horn: Hornåberg, Ågränd och Höjdvägen
Skolgårdar och förskolegårdar
Bäckskolan
Horns skola
Rimforsa skola
Värgårdsskolan
Bäckgården (Kisa)
Berget (Kisa)
Tornhagen (Kisa)
Horns förskola
Björkliden (Rimforsa)
Junibacken (Rimforsa)
Lyan (Rimforsa)
Sörgården (Rimforsa)
Begravningsplatser och kyrkogårdar
Kisa kyrkogård
Horns kyrkogård

Sida 8(19)

Järnvägsområden
Kisa resecentrum
Rimforsa resecentrum
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Bilaga 2
Områden inom Kisa tätort, där förbud mot förtäring av alkohol gäller på offentlig plats,
dock med undantag i samband med tillåten utskänkning
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Bilaga 3
Områden inom Rimforsa tätort, där förbud mot förtäring av alkohol gäller på offentlig
plats, dock med undantag i samband med tillåten utskänkning
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Bilaga 4
Områden inom Horns tätort, där förbud mot förtäring av alkohol gäller på offentlig plats,
dock med undantag i samband med tillåten utskänkning
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Bilaga 5
Områden inom Kisa tätort där det alltid är förbjudet att använda fyrverkerier och smällare
närmare än 100 meter från särskilda boenden och gruppbostäder LSS.
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Bilaga 6
Områden inom Rimforsa tätort där det alltid är förbjudet att använda fyrverkerier och
smällare närmare än 100 meter från särskilda boenden och gruppbostäder LSS.
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Bilaga 7
Områden inom Horns tätort där det alltid är förbjudet att använda fyrverkerier och
smällare närmare än 100 meter från särskilda boenden och gruppbostäder LSS.
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Bilaga 8
Områden inom Hycklinge där det alltid är förbjudet att använda fyrverkerier och smällare
närmare än 100 meter från särskilda boenden och gruppbostäder LSS.
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Bilaga 9
Områden inom Kisa tätort, där det krävs tillstånd för sprängning och skjutning med
eldvapen inom en radie om 500 meter från särskilda boenden och gruppbostäder LSS.
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Bilaga 10
Områden inom Rimforsa tätort, där det krävs tillstånd för sprängning och skjutning med
eldvapen inom en radie om 500 meter från särskilda boenden och gruppbostäder LSS.
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Bilaga 11
Områden inom Horns tätort, där det krävs tillstånd för sprängning och skjutning med
eldvapen inom en radie om 500 meter från särskilda boenden och gruppbostäder LSS.
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Bilaga 12
Områden inom Hycklinge, där det krävs tillstånd för sprängning och skjutning med
eldvapen inom en radie om 500 meter från särskilda boenden och gruppbostäder LSS.
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Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kinda kommun
Kommunfullmäktige i Kinda kommun har den xxxxxxx KF § xx, med stöd av 3 kapitlet 8 §
ordningslagen beslutat anta lokala ordningsföreskrifter för Kinda kommun, vilka får följande
lydelse.

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

§1
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats (se bilaga
1) finns i 3 kapitlet ordningslagen (1993:1617)
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna
ordningen i Kinda kommun ska upprätthållas.
§2
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1
kapitlet 2 § första stycket punkt 1‐4 ordningslagen om inte annat anges
Bestämmelserna i 18 § är även tillämpliga på andra än offentliga platser i kommunen.
För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens
föreskrifter om torghandel. (KF 1996‐03‐25 § 39)
§3
Vid tillämpningen av 3 kapitlet ordningslagen och dessa föreskrifter ska, med stöd av 1
kapitlet 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats:
Hornåbergs bad‐ och campingområde
Åsundabadet och campingplatsen i Rimforsa
Tolvmannabacken (slalombacken med tillhörande anläggningar)
Motionsspåren i Kisa, Rimforsa, Horn och Björkfors
a) Begravningsplatser och kyrkogårdar, samt för allmänheten upplåtna anläggningar för lek,
idrott, camping eller friluftsliv, badplatser, järnvägsområden (bilaga 1)
b) Skolgårdar och förskolegårdar, med tillhörande parkeringsplatser, som är tillgängliga för
allmänheten efter verksamhetstid. (bilaga 1)
§4
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt §§ 6, 10 § första stycket, 11 §, samt
12 och 13 §§ första styckena, samt §§ 19 och 20 bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.
Lastning av varor med mera
§5
Vid lasting, forsling, lossning och annan hantering ska 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,
brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens
arbete hindras.
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Schaktning, grävning, störande buller med mera
§6
Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor,
schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se till at det sker på ett sådant sätt att
allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.
Arbete som orsaker störande buller för personer på offentliga platser, till exempel flisning,
stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd
Containrar (tidigare § 7 om störande buller borttagen)
§7
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, återvinningsbehållare eller dylikt, som
ska ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller
nyttjanderättsinnehavarens namn, adress och telefonnummer.
Markiser, flaggor och skyltar
§8
Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på
lägre höjd än 2.60 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4.60 meter
Markiser, flaggor och skyltar får inte placeras så att de skymmer vägmärken.
Affischering
§9
Affischer, annonser eller liknade anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp
på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknade som vetter mot offentlig plats.
Reklamskyltar (trottoarpratare) samt övriga reklamskyltar får inte utan polismyndighetens
tillstånd, placeras på allmän plats.
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare, eller andra liknade
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
§ 10
Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på
offentliga platser får inte ske genom högtalare eller liknade utan tillstånd från
polismyndigheten.
Insamling av pengar (Ny)
§ 11
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Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknade, om
insamlingen inte utgör ett led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig
tillställning.
Polismyndighetens tillstånd behövs inte när pengar samlas in till hjälporganisationer med
mera.
Polismyndighetens tillstånd krävs inte i samband med framförande av gatumusik.
Förtäring av alkohol
§ 12
Alkoholdrycker enligt alkohollagen (2010:1622) får inte, annat än i samband med tillåten
utskänkning av dessa, förtäras på offentlig plats inom följande områden
Kisa tätort som begränsas av Kungsgatan‐Rådmansgatan‐Fimongatan‐Tallgatan‐Danboms
väg‐Storgatan‐Lillån till dess utlopp i Kisaån‐Östgötagatan inklusive Värgårds udde och
parkeringsplatsen och skolgården vid Värgårdsskolan‐Kalmarvägen‐Vimmerbyvägen‐
Storgatan‐Ydrevägen‐Vallingatan(‐Kungsgatan), samt Vimmbyvägen från Kalmarvägen till
södra tillfartsvägen till Folkets Park, norra och södra tillfartsvägarna till Folkets Park med
tillhörande parkeringsplatser, parkeringsplatsen vid Folkets Hus, stationsområdet och
bussterminalen med parkeringsplats. (Bilaga 2)
För Vråkenområdet, Kullaparken samt Värgårdsudde gäller förbudet under tiden 00.oo –
12.00
Rimforsa tätort till den del som innefattar Åsundavägen med grönområde, torget,
stationsområdet med parkeringsplatser, samt parkeringsplatserna i anslutning till Kinda
Motell. Bilaga 3
För grönområdet vid Åsundavägen gäller förbudet under tiden 00.00 – 12.00
Horns samhälle till den del som innefattar Gamlebyleden från Stångågatan till Flarkavägen
med angränsande parkeringsplatser. Hornåbergsbadet med grönområden. Bilaga 4
För grönområdet vid Hornåbergsbadet gäller förbudet under tiden 00.00 – 12.00
Förbudet avser också samtliga begravningsplatser och kyrkogårdar med tillhörande
parkeringar, samt skol‐ och förskolegårdar med tillhörande parkeringsplatser inom hela
kommunen (bilaga 1)
Hundar och katter
§ 13
Förutom skyldigheten att följa bestämmelserna i lagen om tillsyn över hundar och katter, är
hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som
endast tillfälligt vårdar en hund skyldig att följa bestämmelserna i 14 och 15 §§.
Det som sägs i dessa bestämmelser gäller inte för ledarhund för synskadad person, service‐
eller signalhund för funktionshindrad person, eller för polishund i tjänst.
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§ 14
Hundar ska hållas kopplade inom följande områden: Torget i Kisa och Rimforsa när
torghandel pågår samt på följande platser: Tolvmannabacken, slalombacken med tillhörande
anläggningar, motionsspåren i Kisa, Rimforsa, Horn och Björkfors, Åsundabadet, badplatsen
och campingplatsen, Hornåbergs bad‐ och campingplats, lekplatser inom detaljplanerat
område i Kisa, Rimforsa och Horn. försäljningsplatser, torghandelsplatser, lek‐, idrotts‐ och
campingplatser, motionsspår och elljusspår, Åsundabadet i Rimforsa och Hornåbergs bad‐
och campingplats i Horn.
Under tiden 30 april till och med 30 september gäller samma regler i park eller plantering.
Tikar ska 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 eller skall hunden vara märkt på sådant sätt att ägaren kan identifieras.
Hundar får inte vistas på begravningsplatser.
§ 15
Inom följande områden ska fasta föroreningar efter hundar plockas upp: inom
detaljplanelagt område i Kisa, Rimforsa och Horn. Vidare på följande platser: Åsundabadet,
badplatsen och campingplatsen, Hornåbergs bad‐ och campingplats, övriga badplatser i
kommunen. Vidare på följande områden: motionsspåren i Rimforsa, Kisa, Horn och Björkfors
samt Tolvamannabacken, slalombacken med tillhörande anläggningar. lekplatser,
campingplatser, badplatser, bollplaner, gång‐ och cykelvägar, gator, torg, parkeringsplatser,
grönområden där allmänheten vistas i större omfattning.
Förorening ska förslutas och läggas i därför avsedd behållare eller omhändertas på annat
betryggande sätt.
§ 16 (Ny)
Om katter tas med till följande platser: försäljnings‐ och torghandelsplatser, lek‐ och
campingplatser och badplatser ska de hållas kopplade.
Ridning, löpning, cykling, gång och joggning (Ny)
§ 17
Ridning och cykling får inte ske i motionsspår enligt bilaga 1.
Löpning, gång och joggning får inte ske i ovan nämnda motionsspår då de är preparerade för
skidåkning vintertid.
Fyrverkerier och smällare (Ny)
§ 18
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Det är förbjudet att använda fyrverkerier och smällare inom detaljplanelagt område utan
polismyndighetens tillstånd med undantag av påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton
mellan klockan 18.00 och 01.00 nästföljande dag.
Det är alltid förbjudet att använda fyrverkerier och smällare närmare än 100 meter från
särskilda boenden och gruppbostäder LSS.
Sprängning och skjutning med eldvapen (Ny)
§ 19
Tillstånd av polismyndighet krävs, enligt 3 kapitlet § 6 ordningslagen, av polismyndighet, för
sprängning och skjutning med eldvapen, inom detaljplanelagt område.
Utanför detaljplanelagt område krävs tillstånd för sprängning och skjutning med eldvapen på
offentlig plats inom en radie av 500 meter från särskilda boenden och gruppbostäder LSS.

§ 20
Luftvapen, fjädervapen, paintballvapen och laserpekare med styrka > 5 milliwatt får inte
användas på offentlig plats eller därmed enligt § 3 jämställd plats.
Avgift för att använda offentlig plats
§ 21
För användning av offentlig plats och område som kommunen enligt § 3 har jämställt med
sådan plats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt de grunder som har beslutats av
kommunfullmäktige.
Överträdelse av lokal ordningsföreskrift
§ 22
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5‐8 §§ och 9 § första stycket,
10‐12 §§, 14‐20 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kapitlet 22 § andra stycket
ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkanden‐
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Bilaga 1 (Hela bilagan är ny)
Ordförklaringar
Offentlig plats: allmänna vägar, gator vägar torg parker och andra platser som i detaljplan
redovisas som offentlig plats och som har upplåtits för sitt ändamål. Områden som i
detaljplan redovisas som kvartersmark för hamnverksamhet om de har upplåtits för detta
ändamål och är tillgängliga för allmänheten. Andra landområden och utrymmen inomhus
som stadigvarande används för allmän trafik.
Idrottsplatser och fritidsanläggningar
Tolvmannabacken (slalombacke med tillhörande anläggningar)
Motionsspåren i Kisa, Rimforsa, Horn och Björkfors
Campingplatser och platser för friluftsliv
Hornåbergs campingområde
Badplatser
Hornåbergsbadet
Åsundabadet
Lekplatser
Kisa: Länsmansvägen, Urkhagen, Kullaparken, Tulpanen, Nyhägnsgatan, Lillågatan, Hjalmar
Brantings väg och Lövängsvägen
Rimforsa: Dalvägen, Granstigen, Vallmovägen och Kaprifolvägen
Horn: Hornåberg, Ågränd och Höjdvägen
Skolgårdar och förskolegårdar
Bäckskolan
Horns skola
Rimforsa skola
Värgårdsskolan
Bäckgården (Kisa)
Berget (Kisa)
Tornhagen (Kisa)
Horns förskola
Björkliden (Rimforsa)
Junibacken (Rimforsa)
Lyan (Rimforsa)
Sörgården (Rimforsa)
Begravningsplatser och kyrkogårdar
Kisa kyrkogård
Horns kyrkogård
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Järnvägsområden
Kisa resecentrum
Rimforsa resecentrum
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Bilaga 2
Områden inom Kisa tätort, där förbud mot förtäring av alkohol gäller på offentlig plats,
dock med undantag i samband med tillåten utskänkning
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Bilaga 3
Områden inom Rimforsa tätort, där förbud mot förtäring av alkohol gäller på offentlig
plats, dock med undantag i samband med tillåten utskänkning
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Bilaga 4
Områden inom Horns tätort, där förbud mot förtäring av alkohol gäller på offentlig plats,
dock med undantag i samband med tillåten utskänkning
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Bilaga 5
Områden inom Kisa tätort där det alltid är förbjudet att använda fyrverkerier och smällare
närmare än 100 meter från särskilda boenden och gruppbostäder LSS.
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Bilaga 6
Områden inom Rimforsa tätort där det alltid är förbjudet att använda fyrverkerier och
smällare närmare än 100 meter från särskilda boenden och gruppbostäder LSS.
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Bilaga 7
Områden inom Horns tätort där det alltid är förbjudet att använda fyrverkerier och
smällare närmare än 100 meter från särskilda boenden och gruppbostäder LSS.
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Bilaga 8
Områden inom Hycklinge där det alltid är förbjudet att använda fyrverkerier och smällare
närmare än 100 meter från särskilda boenden och gruppbostäder LSS.
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Bilaga 9
Områden inom Kisa tätort, där det krävs tillstånd för sprängning och skjutning med
eldvapen inom en radie om 500 meter från särskilda boenden och gruppbostäder LSS.
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Bilaga 10
Områden inom Rimforsa tätort, där det krävs tillstånd för sprängning och skjutning med
eldvapen inom en radie om 500 meter från särskilda boenden och gruppbostäder LSS.
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Bilaga 11
Områden inom Horns tätort, där det krävs tillstånd för sprängning och skjutning med
eldvapen inom en radie om 500 meter från särskilda boenden och gruppbostäder LSS.
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Bilaga 12
Områden inom Hycklinge, där det krävs tillstånd för sprängning och skjutning med
eldvapen inom en radie om 500 meter från särskilda boenden och gruppbostäder LSS.

Ärende 9, Antagande av reviderade allmänna lokala
ordningsföreskrifter för Kinda kommun
KS 2019-04-01
Yrkande:
Att under § 11 Insamling av pengar tillfö ra skrivelsen: ”Passiv insamling av pengar (tiggeri) få r
ej ske på de områ den som framgå r av Bilaga 13.”
Att det tillfö rs en Bilaga 13 till handlingen innehå llandes en kartbild ö ver vå ra stö rre orter
med markerade ytor i linje med ”Vellinge-modellen”.

Reservation:
Den 25 maj 1847 blev det genom kunglig fö rordning fö rbjudet med tiggeri i Sverige.
Anledningen till att nå got så dant fö rbud inte lä ngre fö rekommer nationellt har att gö ra med
att vå r levnadsstandard ö kat i en så dan grad att tiggeri inte lä ngre fö rekom och så ledes
upphö rde behovet av fö rbudet.
Idag fö rekommer å terigen ett utbrett tiggeri runt om i landet som i flera fall har bevisats ha
starka kopplingar till organiserad brottslighet i form av mä nniskohandel såvä l som andra
typer av kriminalitet.
Vi ser ytterst allvarligt på att vi upprä tthå ller nö den, kriminaliteten och beroendefö rhå llanden
som finns kopplat till tiggeri genom underlå tenhet att i regelverk markera avstå ndstagande
frå n denna typ av verksamhet.
I vä ntan på ett å terinfö rt nationellt fö rbud finns det anledning att på lokal nivå reglera
fö rutsä ttningarna fö r att bedriva tiggeri.
Efter att hö gsta fö rvaltningsdomstolen den 17 december 2018 beslutade att Vellinge
kommuns lokala tiggerifö rbud få r infö ras och ä r i enlighet med svensk lagstiftning, saknas det
giltiga skä l fö r att inte gå vidare i frå gan även i Kinda kommun.
Frå gan bö r heller inte anses politiskt kontroversiell då ett tiggerifö rbud har starkt stö d i
opinionsundersö kningar varav exempelvis Novus presenterade att 62% ä r fö r ett
tiggerifö rbud i en undersö kning gjord 5-10 april 2018, dä r endast 20% var emot. En
stå ndpunkt som även delas av Svensk Handel som genom nä ringspolitiska chefen Mats
Hedenströ m den 19 april 2019 i Aftonbladet hade en debattartikel dä r han uttrycker
organisationens stö d till ett tiggerifö rbud.

Christian Nordin Olsson (SD)
Gruppledare
Ledamot i kommunstyrelsen Kinda

