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§ 101

Revidering av Lokal ordningsföreskrifter för Sunne
kommun
Dnr KS/2021:478
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
1 De reviderade lokala ordningsföreskrifterna enligt ordningslagen (SFS
1993:1617) antas.
2 Beslutet anmäls till Länsstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till reviderade lokala ordningsföreskrifter har utarbetats inom
förvaltningen. Nu gällande föreskrifter antogs av kommunfullmäktige
2004-04-26, § 28.
Gällande föreskrifter är delvis föråldrade. Syftet med förslaget är att ta
fram föreskrifter som är aktuella och juridiskt hållbara utifrån dagens
förutsättningar. Avvägningar har gjorts för att inte reglera mer än vad som
behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-08-31
Förslag lokala ordningsföreskrifter, inkl bilaga 1-4
Kommentarer till förslaget
_____
Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen Värmland
Samtliga verksamheter i förvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkare

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Sida

2021-08-31
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Revidering av lokala ordningsföreskrifter för Sunne
kommun
KS/2021:478
Förslag till beslut
De reviderade lokala ordningsföreskrifterna enligt ordningslagen (SFS
1993:1617) antas.
Beslutet anmäls till Länsstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till reviderade lokala ordningsföreskrifter har utarbetats inom
förvaltningen. Nu gällande föreskrifter antogs av kommunfullmäktige
2004-04-26, § 28.
Gällande föreskrifter är delvis föråldrade. Syftet med förslaget är att ta
fram föreskrifter som är aktuella och juridiskt hållbara utifrån dagens
förutsättningar. Avvägningar har gjorts för att inte reglera mer än vad som
behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen.
Utredning av ärendet
Förslaget till reviderade föreskrifter med bilagor har tagits fram av en
student (Calle Olsson) som en del i hans avslutande kurs inför sin
kandidatexamen i statsvetenskap.
Han har intervjuat berörda verksamhetsföreträdare internt inom kommunen
och förankrat förslaget. Samverkan har även skett med polis och
länsstyrelsen.
Nu gällande föreskrifter antogs 2004. De är delvis inaktuella och behöver
både förenklas och uppdateras. Det är viktigt att de lokala
ordningsföreskrifterna anpassas efter behovet av att upprätthålla den
allmänna ordningen. I dag saknas reglering på vissa områden, medan det
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på andra områden regleras saker som idag kan ifrågasättas juridiskt. I
bilagan med kommentarer framgår detta mer i detalj.
En kommun får anta lokala ordningsföreskrifter med stöd av lagens 1 kap 2
§ andra stycket samt 3 kap 8-10 §§. Av lagen framgår att ett beslut att anta
föreskrifter omedelbart ska anmälas till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska
upphäva en föreskrift som strider mot lagen. I en särskild förordning
bemyndigas kommuner att anta lokala föreskrifter – förordningen
(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att
meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen.
Ekonomiska konsekvenser

Inga direkta på grund av att föreskrifterna ändras.
Den som ska efterleva föreskrifterna kan få kostnader, exempelvis för att
söka tillstånd hos polisen.
Barnkonventionen

Ärendet berör barn. En barnkonsekvensanalys bör göras i enlighet med
FN:s barnkonvention.
☒Ja ☐Nej
Föreskrifterna gäller för alla, även barn. Att ärendet lyfts beror på att en
översyn av föreskrifterna behövs så att de blir aktuella och juridiskt
hållbara utifrån dagens förutsättningar. Syftet med de lokala föreskrifterna
är att upprätthålla den allmänna ordningen. Sammantaget bedöms att
förslaget är positivt och att det inte medför negativa konsekvenser för barn.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-08-31
Förslag lokala ordningsföreskrifter, inkl bilaga 1-4
Kommentarer till förslaget

Per Branzén
Tf Verksamhetschef
Beslutet skickas till:

Anders Olsson
Utvecklingsledare
Länsstyrelsen Värmland
Samtliga verksamheter i förvaltningen

RAPPORT
Datum

Sida

2021-08-31

1 (17)

Revidering av lokala ordningsföreskrifter för Sunne kommun
KS/2021:478

Anders Olsson
Utvecklingsledare

Sida

2 (17)

Styrdokument
Dokumenttyp
Antaget av med datum och paragraf
Reviderat av med datum och paragraf
Dokumentansvarig
Faktaansvarig
Gäller för
Giltighetstid
Tidpunkt för aktualitetsprövning
Relaterade styrdokument

Sida

3 (17)

Sunne Kommun föreskriver följande med stöd av § 1 förordningen (1993:1632) med
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela föreskrifter enligt
ordningslagen (1993:1617)
Föreskrifternas innehåll och tillämpning
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 Sunne kommun skall upprätthållas.
Bestämmelsen i 16 § har som syfte att hindra människors hälsa eller egendom
skadas till följd 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.
3 § Vid tillämpning av 3 kap ordningslagen och dessa föreskrifter skall, med stöd av
1 kap 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig
plats:
-

Järnvägsområdet som går genom Kolsnäsuddens folkpark
Gårdarna tillhörande förskolorna Björkbacken, Hasselbol och Prärien, vardagar
mellan 18:00-06:00 samt lördagar och söndagar dygnet runt.
Skäggebergsskolans skolgård, under perioden 1 juni- 1 september, vardagar
mellan 18:00-06:00 samt lördagar och söndagar dygnet runt.
Fastigheten där Sunne bibliotek är belägen
Järnvägsområdet vid Sunne station.
Älgvägens lekplats och Repslagargatans lekplats.

Platser som jämställs med offentlig plats är utmärkta i bilaga 1.
Lastning av varor m.m.
4 § Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering av gods m.m. skall den som
är ansvarig för åtgärden vidta 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 eller att räddningstjänstens arbete hindras.
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Schaktning, grävning m.m.
5 § Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av
fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller liknande arbete skall se till att det sker på
ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.
Störande buller
6 § Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t.ex.
stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd.
Containrar
7 § Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container som skall ställas upp på
offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller
nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.
Markiser, flaggor och skyltar
8 § Markiser, flaggor, banderoller och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut
över en gångbana på lägre höjd än 2,30 meter eller över en kör- respektive
cykelbana på lägre höjd än 4,50 meter.
Affischering, reklam m.m.
9 § Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av
polismyndigheten sättas upp mot sådana husväggar, staket, stolpar, el- och teleskåp,
transformatorbyggnader, pumpstationer eller liknande som vetter mot eller utgör del
av offentlig plats.
Banderoller får ej sättas upp över gång-, kör-, eller cykelbana utan tillstånd av
polismyndigheten.
Tillstånd av polismyndigheten behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare
eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs
tillstånd av polismyndigheten för näringsidkare att sätta upp annonser och andra
tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns.
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Högtalarutsändning
10 § 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.
Alkoholförbud
11 § Alkoholdrycker med en alkoholhalt överstigande 3,5 volymprocent får inte
förtäras på offentlig plats inom följande områden:
1) Område inom centrala Sunne
2) Område utanför Kolsnäsuddens folkpark, mellan fredag kl 17:00 – söndag kl
8:00 samt dygnet runt under de datum då evenemanget Fryksdalsdansen äger
rum.
3) Skäggebergsskolans skolgård, under perioden 1 juni- 1 september, vardagar
mellan 18:00-06:00 samt lördagar och söndagar dygnet runt.
Samtliga platser där det råder alkoholförbud är utmärkta i bilaga 2.
Badförbud
12 § Det är förbjudet att bada inom gästhamnsområdet (bilaga 3).
Det är även förbjudet att bada närmre än 5 meter från markerade kablar.
Hundar
13 § Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller
den som tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 14 och 15 §§.
Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person,
signal- och servicehund för funktionshindrade person, polishund, bevaknings- eller
räddningshund i tjänst.
14 § Hundar skall hållas kopplade på allmänna vägar, gator, torg, gång- och
cykelvägar samt vid lekplatser och i parker.
Hundar får inte vistas vid gårdarna tillhörande förskolorna Björkbacken, Hasselbol
och Prärien, vardagar mellan 18:00-06:00 samt lördagar och söndagar dygnet runt.
Gårdarna till de förskolor där hundar inte får vistas är utmärkta i bilaga 1.
15 § Föroreningar efter hundar skall omedelbart plockas upp vid på de platser som
anges i 14 §.
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Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor
16 § Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor på offentlig plats inom ett
område kring seniorboendet Allégården (Bilaga 4).
Avgift för att använda offentlig plats
17 § För användning av offentlig plats och som kommunen jämställt med en sådan
plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som beslutats av
kommunfullmäktige.
Dispens
18 § Om särskilda skäl föreligger har kommunen rätt att meddela avsteg från dessa
föreskrifter.
Överträdelse av lokal ordningsföreskrift
19 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 4-8 §§, 9 § första
& andra stycket, 10-12 §§ samt 14-17 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap
22 § andra stycket ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och förverkande.
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Bilaga 1: Platser jämställda med offentlig plats enligt 3 §.
Punkt 1: Järnvägsområdet som går igenom Kolsnäs folkpark
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Punkt 2: Gårdarna tillhörande förskolorna Björkbacken, Hasselbol, Prärien
Björkbacken

Hasselbol
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Prärien

Punkt 3: Skolgården tillhörande Skäggebergsskolan
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Punkt 4: Fastigheten där Sunne bibliotek är belägen:

Punkt 5: Järnvägsområdet vid Sunne station
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Punkt 6: Älgvägens lekplats och Repslagargatans lekplats.
Älgvägens lekplats

Repslagargatans lekplats
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Bilaga 2: Områden med alkoholförbud enligt 11 §
Punkt 1: Område inom centrala Sunne
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Punkt 2: Område utanför Kolsnäsuddens folkpark:

Sida

15 (17)

Punkt 3: Skolgården tillhörande Skäggebergsskolan.
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Bilaga 3: Gästhamnsområdet där det råder badförbud (12 §).
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Bilaga 4: Område kring seniorboendet Allégården där användande av
pyrotekniska varor är förbjudet (16 §).
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Förändringar av Sunne kommuns lokala ordningsföreskrifter
(2004)
1 § Grundläggande bestämmelser
Förändringar:
Inga förändringar

2 §. Tillämpningsområde.
Förändringar:
Andra stycket tas bort.

Kommentar:
I samtal med Länsstyrelsen Värmland påpekas att lydelser beståendes av information, snarare
än konkreta krav/begränsningar, i så hög utsträckning som möjligt bör undvikas i utformandet
av lokala ordningsföreskrifter. Detta för att tydliggöra att lokala ordningsföreskrifter i första
hand är ett lagdokument, för vilket eventuella brott mot dess lydelser/ paragrafer skall kunna
ge rättsliga påföljder. Föreskrifterna skall vara inriktade på att upprätthålla den allmänna
ordningen och vara sådana som inte redan är reglerade, eller inte är möjliga att reglera i övrig
lagstiftning.
Gällande lydelsen i 2 § andra stycket, finns information om vilka platser kommunen upplåter
till torghandel redan beskrivet i kommunens lokala föreskrifter för torghandeln (2008).
Således kan information om detta anses som överflödig att ha med i kommunens lokala
ordningsföreskrifter.
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3 § Platser jämställda med offentlig plats.
Dessa platser skall vara sådana som är allmänt tillgängliga och inte redan utgör offentlig plats
enl 1 kap. §2 punkt 1-4 ordningslagen.

Punkt 1: Rottnerosparken, Tossebergsklättens turistanläggning,
Finnfallets turistanläggning med tillhörande parkeringsplatser.
Förändringar:
Dessa platser tas bort

Kommentar:
Under intervjuer med bl.a. fritidschef och kommunpolis framkommer att dessa platser inte är
förknippade med något specifikt ordningsproblem. Således kan sägas att det ur
ordningssynpunkt inte finns något konkret skäl att jämställa dessa platser med offentlig plats.

Punkt 2: Samtliga idrotts- och friluftsanläggningar inom kommunen,
däri särskilt utmärkta spår och leder som drivs av kommunen, samt
bad- och campingplatser enligt förteckning i bilaga.
Förändringar:
Dessa platser tas bort.

Kommentar:
I samtal med fritidschef framkommer inget specifikt behov med koppling till att upprätthålla
den allmänna ordningen vid friluftsanläggningar och campingplatser. Därför kan dessa platser
upphöra att vara jämställda med offentlig plats.
Under samtal med fritidschef, kommunpolis, enhetschef för individ- och familjeomsorg samt
fältassistent framkommer att idrottsplatser, idrottshallar och idrottsarenor generellt sett inte är
förknippade med ordningsproblem. Idrottstävlingar och andra offentliga tillställningar och
2

allmänna sammankomster som anordnas vid dessa platser går generellt lugnt till. Att samtliga
idrottsplatser tas bort innebär bl.a. att alkoholförbudet vid Ishallen (helmia arena),
Sparbankshallen samt Kolsviks IP enl 14§ punkt 3 resp 5 inte längre regleras i lokala
ordningsföreskrifter. Dock gäller redan vad som sägs i kap 2. §18 OL om alkoholförtäring vid
offentliga tillställningar, som ex idrottstävlingar, när detta arrangeras vid dessa platser. Givet
vad som i övrig lagstiftning och reglering sägs om offentlig tillställning samt allmän
sammankomst i allmänhet och serveringstillstånd i synnerhet, ter sig föreskriften om
alkoholförtäringsförbud vid dessa platser som överflödig.
Vad gäller badplatser inom kommunen kan konstateras att det sällan förekommer några
ordningsrelaterade problem kopplat till alkohol eller skadegörelse vid dessa platser. Endast
vid enstaka tillfällen har det enligt polis och räddningstjänst förekommit att folk under
sommartid använt badplatser som festplatser, vilket på sina håll lett till nedskräpning bl.a. i
form av glasbitar på stränderna.
Paragraferna om hundar har tidigare föreskrivit bad- och upplockningstvång vid badplatser
som varit jämställda med offentlig plats, vilket omfattat 16 badplatser i kommunen. Under
samtal med chef för fritidsenheten ges inga som helst indikationer på att ordningsproblem
kopplat till hundar skulle ha förekommit inom kommunen. För badplatser som Kolsnäs
badplats har Sunne camping utformat ordningsregler i form av vistelseförbud för hundar vid
badstranden samt tydliga hänvisningar till en specifik ”hundbadplats”, på östra sidan av
Kolsnäsudden.
Med avstamp i att det i nuläget generellt sett inte verkar förekomma ordningsproblem kopplat
till hundars vistelse på badplatser i kommunen, blir min slutsats att badplatser kan strykas från
3 § samt att vistelseförbud, kopplings- och upplockningstvång inte längre behöver föreskrivas
på badplatser. Skulle det i framtiden bli problem med hundar på någon specifik badplats, kan
denna badplats föras in i lokala ordningsföreskrifter igen.

Punkt 3, Järnvägsområdet som går igenom Kolsnäsuddens Folkpark
Förändringar:
Inga förändringar.
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Kommentar:
(Se kommentar för 12 §, ”Området vid kolsnäsparkens entré, de gräsytor som används som
parkeringsplatser på västra och östra sidorna om Lövnäsvägen inkl järnvägsorådet och
Kolsnäsvägen parallellt med parkeringsområdet samt parkeringsplatser öster om järnvägen
mellan Kolsnäsvägen och Play Palace”, längre fram i dokumentet.)

Punkt 4, Planlagda parkeringar inom kvartersmark
Förändringar:
Planlagda parkeringar inom kvartersmark tas bort

Kommentar:
Mycket alkoholrelaterade ordningsproblem i kommunen är knutet till parkeringsplatser, ex
parkeringarna vid Nya Sunnegrillen (torget), Kotorget samt parkeringen mellan MyWay och
Pizzeria Fryken. Detta då dessa typer av problem generellt sett är knutna till motorfordon/
motorburen trafik.
Det är dock oklart vilka/ vilken parkering man vill komma åt med nuvarande lydelse. Vad
gäller parkeringar och offentlig plats gäller exempelvis att större parkeringar till ex större
varuhus, marknader och idrottsplatser redan utgör offentlig plats enl 1 kap. 2§ punkt 4
ordningslagen. Däremot omfattas ex inte mindre parkeringar, ex boende- och mindre
butiksparkeringar. Det är dock inga problem att jämställa nyss nämnda parkeringar med
offentlig plats i lokala ordningsföreskrifter, givet att dessa är tillgängliga för allmänheten.
Kortfattat så tror jag att man generellt kan komma åt problematiska parkeringsplatser genom
att ange dessa specifikt, snarare än genom denna typ av lydelse.
Exempelvis omfattas med lydelsen ”planlagda parkeringar inom kvartersmark” inte
parkeringen mellan frykenpizzerian och MyWay. Förvisso ligger denna parkering inom
detaljplanelagd kvartersmark, men själva parkeringsplatsen är inte planlagd. Vidare berörs
inte heller parkeringsplatserna vid Sunnegrillen (torget) samt ”Kotorget” då dessa platser är
redovisade som allmän plats i detaljplan och således redan utgör offentlig plats enligt 1 kap §2
punkt 2 OL.
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Punkt 5, Fastigheter med offentliga byggnader
Förändringar:
Tidigare områdesbeskrivningen ”Fastigheter med offentliga byggnader” ändras till tre
separata områdesbeskrivningar enligt följande:
” Gårdarna tillhörande förskolorna Björkbacken, Hasselbol och Prärien, vardagar mellan
18:00-06:00 samt lördagar och söndagar dygnet runt”.
”Skäggebergsskolans skolgård, under perioden 1 juni- 1 september, vardagar mellan
18:00-06:00 samt lördagar och söndagar dygnet runt”.
”Fastigheten där Sunnebiblioteket är belägen”.

Kommentar:
Lydelsen ”fastigheter med offentliga byggnader” kan i princip omfatta alla fastigheter där en
byggnad, från vilken offentlig verksamhet bedrivs, är belägen. Av dessa möjliga platser
framkommer under samtal med biträdande skolchef att det förekommit ordningsproblem
kopplat till skol- och förskolegårdar. Vid dessa platser har det förekommit bl.a.
alkoholrelaterade ordningsproblem med nedskräpning och skadegörelse som följd. Ett annat
förekommande problem är hundägare som rastar sina hundar inom inhägnade förskolegårdar,
med oupplockat hundbajs och andra problem som följd.
Vad gäller problemen med alkoholförtäring, nedskräpning och skadegörelse vid förskolor och
skolgårdar torde problemet vid dessa platser i första hand vara knutna till minderåriga
personer. Detta är även kommunpolisens uppfattning. Att i lokala ordningsföreskrifter
föreskriva ett alkoholförbud på förskolor och skolor kan således betraktas som överflödigt, då
alkoholförtäring hos minderåriga redan är reglerat i övrig lagstiftning (Alkohollag 2010:1622,
12:1). Ett alkoholförtäringsförbud i lokal ordningsföreskrift bör rikta in sig mot platser där
eventuella ordningsproblem i huvudsak är kopplat till vuxna.
Det framkommer dock under samtal med biträdande skolchef att det specifikt vid
Skäggebergsskolans skolgård under sommarhalvåret samlats vuxna människor som druckit
alkohol och skräpat ner på skolgården. Dessa personer bor sannolikt i nära anslutning till
skolområdet. Biträdande skolchef beskriver att bord tillhörande skolgården har flyttats av
personer från skolgården till bostadsområden i nära anslutning till Skäggebergsskolan. För att
åtgärda detta har skolledningen behövt kedja fast borden, något som troligen leder till att de
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boende i högre utsträckning använder skolgården som en samlingsplats, där det som ovan
nämnts förtärs alkohol och leder till nedskräpning.
Mot bakgrund av att skolgården används för fritidsverksamhet under sommarhalvåret, då
problemet är mest förekommande, anser jag det rimligt att jämställa Skäggebergsskolans
skolgård med offentlig plats samt införa ett alkoholförtäringsförbud vid denna plats.
Föreskrifterna för Skäggebergsskolan begränsas till att gälla för perioden 1 juni t.om. 1
september, utanför s.k. verksamhetstid, vilket innefattar vardagar mellan 18:00- 06:00 samt
lördagar och söndagar
Vad gäller problemet med hundägare som rastar sina hundar inom inhägnade förskolegårdar
framkommer att detta i huvudsak förekommer vid förskolorna Björkbacken, Hasselbol,
Prärien inom Sunne centralort. Dessa förskolor jämställs därför med offentlig plats utanför
s.k. verksamhetstid, vilket innefattar vardagar mellan 18:00- 06:00 samt under lördagar och
söndagar. Ett vistelseförbud för hundar, enligt 15 § i de reviderade lokala
ordningsföreskrifterna föreslås även att införas vid de tre ovan nämnda förskolorna.
I övrigt har även biblioteksbyggnaden i Sunne kommun varit föremål för ordningsstörningar i
samband med att ungdomsgäng vid olika tillfällen samlats där.
Andra platser som skulle kunna omfattas av begreppet ”fastigheter med offentliga byggnader”
skulle exempelvis kunna vara fastigheter med vårdcentraler, vårdinrättningar o dyl. Inga
aktuella ordningsstörningar kopplat till sådana typer av platser har dock framkommit under
samtal med sakkunniga personer.

Punkt 6, Järnvägsområdet vid Sunne station
Förändringar:
Ingen förändring.

Kommentar:
I samtal med kommunpolis framkommer att det vid Sunne resecentrum, vilket ligger inom
järnvägsområdet vid Sunne station, förekommit ordningsstörningar vid olika tillfällen.
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Punkt 7, Kommunalt underhållna lekplatser
Förändringar:
Lydelsen ”Kommunalt underhållna lekplatser” ersätts av en ny lydelse i form av
”Älgvägens lekplats och Repslagargatans lekplats”.

Kommentar:
Samtliga 8 allmänna lekplatser enl bilagan ”lekplatser sunne tätort”, som finns tillgänglig på
kommunens hemsida, är, med undantag för Älgvägens samt Repslagargatans lekplats, redan
offentlig plats enl 1 kap. 2§ punkt 2. Detta då lekplatserna enl detaljplan/ stadsbyggnadsplan
är redovisade som allmän plats, ofta parkmark.
Vad gäller lekplatserna Älgvägen och Repslagargatan finns enligt Länsstyrelsen Värmland en
möjlighet att dessa redan är att betrakta som offentlig plats, trots att dessa lekplatser enligt
detaljplan inte är redovisade som allmän plats. Detta givet att ovan nämnda lekplatser faller
inom ramen för lydelsen ”andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande
används för allmän trafik” (Ordningslag 1993:1617, 1 kap, 2 §, fjärde punkten). Skulle så vara
fallet, finns inget behov att ha med dessa lekplatser i 3 § lokala ordningsföreskrifter.
Det framkommer inte under något samtal med tjänstemän inom kommunen eller
kommunpolis att det skulle förekomma något generellt ordningsproblem kopplat till just
allmänna lekplatser. Ordningsproblemen är som ovan nämnt mer förekommande vid skol- och
förskolegårdar.
Enligt min egen tolkning av ordningslagen samt SKR:s cirkulär faller dock de ovan nämnda
lekplatserna Repslagargatan och Älgvägen utanför de typer av platser som kan tänkas
omfattas av lydelsen ”andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används
för allmän trafik” (Cirkulär 1995:41, s. 11-12). Mitt förslag är därför att jämställa dessa två
lekplatser med offentlig plats, bl.a. i syfte att föreskriva kopplings- och upplockningstvång för
hundägare vid dessa platser. Skulle min ovan nämnda tolkning av OL och SKR:s cirkulär vara
felaktig, finns såklart all anledning att ta bort dessa två lekplatser från 3 § i lokala
ordningsföreskrifter.

Punkt 8: Kyrkogårdar/begravningsplatser
Förändring:
Kyrkogårdar/ begravningsplatser tas bort
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Kommentar:
Under samtal med personer inom kommunens verksamhet samt kommunpolis framkommer
inget som tyder på att ordningsproblem kopplat till kyrkogårdar/ begravningsplatser skulle
förekomma. Frågor har ställts kring paragrafer i nuvarande ordningsföreskrift som
uttryckligen föreskriver ett visst förbud vid kyrkogårdar, däri förbud mot camping,
vistelseförbud för hundar samt förbud mot att använda luftvapen m.m. vid dessa platser. Inget
ordningsproblem kopplat till de nyss nämnda sakfrågorna eller någon annan typ av
ordningsproblem tycks överhuvudtaget förekomma vid kyrkogårdarna/begravningsplatserna
inom kommunen. Således saknas enligt min bedömning ett behov att jämställa
kyrkogårdar/begravningsplatser med offentlig plats.

4 §, kommunens yttrande
Förändringar:
Denna lydelse tas bort.

Kommentar:
Likt lydelsen i 2 § andra stycket, som nämnts ovan, kan nuvarande lydelse i 4 § betraktas som
en information snarare än en bindande regel/ föreskrift. Av denna anledning bör denna lydelse
plockas bort.

5 §, lastning av varor
Förändringar:
Byter nummer till 4 §. I övrigt inga förändringar

Kommentar:
(Se kommentar för 7 §, Störande buller)

6 §, schaktning, grävning m m.m
Förändringar:
Byter nummer till 5 §. I övrigt inga förändringar
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Kommentar:
(Se kommentar för 7 §, Störande buller)

7 §, Störande buller
Förändringar:
Den nuvarande tidsbegränsningen för arbete som kan orsaka störande buller tas bort.
Byter nummer till 6 §. I övrigt inga förändringar

Kommentar:
På frågan om hur ofta ansökningar om tillstånd för olika typer av arbeten som kan innebära
störande buller för människor på offentlig plats, meddelar Polismyndigheten i Bergslagen att
det sällan inkommer tillståndsansökningar från Sunne kommun. Det senaste ärendet inkom
2018.
Ansökningar om tillstånd från polismyndigheten för utförande av alla möjliga typer av
ärenden/aktiviteter/arbeten i Sunne kommun där detta krävs enligt lokala ordningsföreskrifter
är överhuvudtaget relativt sällsynt. Enligt handläggare på Polismyndigheten i Bergslagen är
det mer troligt att detta beror på att folk är omedvetna om när polistillstånd krävs, snarare än
att detta skulle indikera att de aktiviteter där tillstånd från polismyndigheten krävs inte
förekommer i Sunne kommun. Således är det svårt att med utgångspunkt i hur ofta folk
ansöker om tillstånd för utförande av bullerorsakande arbete mellan 22:00-07:00 att avgöra
om nuvarande tid för polistillstånd bör anses som relevant eller ej.
Länsstyrelsen menar att nuvarande tidsbegränsning för vilken tillstånd av polismyndigheten
krävs för arbete som kan orsaka störande buller inte kan anses rikta in sig mot att upprätthålla
den allmänna ordningen på offentlig plats. Nuvarande tidsbegränsning anses snarare rikta sig
mot att förebygga störande buller på natten för de boende, än för trafikanter på offentlig plats.
Som ovan nämnt saknas dessutom konkreta underlag för att kunna säga något om huruvida
denna typ av arbete skulle vara ett aktuellt problem, såväl för de boende under nattetid som
för gatutrafikanter under dagtid. Den nuvarande tidsbegränsningen för arbete som kan orsaka
störande buller tas därför bort.
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8 §, containrar m.m.m
Förändringar:
Byter nummer till 7 §. I övrigt inga förändringar

Kommentar:
(Se kommentar för 7 §, Störande buller)

9 §, markiser, flaggor och skyltar
Förändringar:
Byter nummer till 8 §. I övrigt inga förändringar

Kommentar:
(Se kommentar för 7 §, Störande buller)

10 §, Adressnummer
Förändring:
Paragrafen tas bort.

Kommenetar:
Paragrafen och dess lydelse föreskriver ett krav på privata fastighetsägare att adressnummer
finns uppsatt på varje bebyggd fastighet, som är belägen där adressnummer finns. Då denna
föreskrift rör förhållanden på andra platser än offentlig plats, eller platser jämställda med
offentlig plats, sträcker sig föreskriften således bortom vad lokala ordningsföreskrifter kan
reglera enligt OL.
I övrigt verkar behovet till denna föreskrift inte längre vara aktuellt i dagens läge i betydligt
högre grad än vad som var fallet 2004 använder sig av GPS för att hitta till rätt adress.

11 §, affischering
Förändringar:
Byter nummer till 9 §. I övrigt Inga förändringar
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Kommentar:
En ordningsstörning i samband med affischering, uppsättande av annonser och liknande på
offentlig plats som inte är avsedd för detta ändamål skulle, enligt handläggare på
polismyndigheten i Bergslagen, exempelvis kunna utgöras av att tele- och elskåp blockeras
för användning samt att detta kan blockera synen och /eller distrahera trafikanter.
Ordningsstörningar kopplat till affischering rör sig således inte i första hand om eventuell
nedskräpning eller affischernas/ reklamens innehåll och/eller budskap.
I övrigt, se kommentar för 7 §, Störande buller

12 §, Högtalarutsändning
Förändringar:
Byter nummer till 10 §. I övrigt Inga förändringar

Kommentar:
(se kommentar för 7 §, Störande buller)

13 §, insamling av pengar
Förändringar:
Denna paragraf tas bort.

Kommentar:
I samtal med kommunpolis och verksamhetschef för samhällsbyggnad i Sunne kommun
framkommer att det periodvis under de senaste åren förekommit tiggeri utanför bl.a. Coop,
Ica Supermarket och Systembolaget i Sunne. Detta har i vissa fall lett till ordningsstörningar
och polisärenden. En del medborgare har upplevt det som påträngande när det förekommit
tiggeri vid ovan nämnda platser.
I flera fall har kommunpolisen även uppmärksammat en systematik i att vissa specifika
personer skjutsar ut tiggare till bestämda platser för att i slutet av dagen samla in de pengar
som varje tiggare lyckats få ihop. Kommunpolis menar i detta sammanhang att
grundproblemet i själva verket inte handlar om de enskilda tiggarna på plats, utan den
organisation kring tiggeriet som förekommit, där tiggare utnyttjas av ett fåtal personer. Mot
bakgrund av detta anser kommunpolis att ett förbud mot tiggeri vid vissa offentliga platser
11

skulle vara ett sätt att komma åt problemet. Efter avstämning med ett antal kommunpolitiker,
landar dock slutsatsen i att behovet av ett tiggeriförbud inte kan anses tillräckligt stort för att
föreskriva ett sådant.
Under samtal med länsstyrelsen påpekas att en eventuell föreskrift/ lydelse om tiggeriförbud
skall utformas så att det blir tydligt vilket problem man avser att komma åt i de lokala
ordningsföreskrifterna. Nuvarande lydelse ”insamling av pengar i bössor eller liknande” ger
vid handen intrycket att det skulle föreligga ett ordningsproblem kopplat till spontana
bössinsamlingar, exempelvis till välgörenhetsorganisationer o dylikt. Under samtal med
kommunpolis och verksamhetschef för samhällsbyggnad framkommer inget som tyder på att
denna typen av penninginsamling skulle vara problematisk ur ordningssynpunkt.
Då behoven av vare sig ett tiggeriförbud eller ett tillståndskrav för insamling av pengar på
offentlig plats inte kan anses tillräckligt stora, tas därför 13 § bort.

14 § förtäring av alkohol
Övergripande förändringar:
Lydelsen ”Alkoholdrycker med en alkoholhalt överstigande 2,25 volymprocent får inte
förtäras på offentlig plats inom följande områden” ändras till följande lydelse:
”Alkoholdrycker med en alkoholhalt överstigande 3,5 volymprocent får inte förtäras på
offentlig plats inom följande områden”
I övrigt byter paragrafen nummer till 11 §.

Kommentar:
Enligt min uppfattning saknas i nuvarande lagstiftning en möjlighet för polis till förverkande
av öl med en alkoholhalt på max 3,5 volymprocent, s.k. folköl. Enligt lagen om förverkande
av alkohol m.m. (1958:205) framgår att
Spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat enligt
alkohollagen (2010:1622) som påträffas hos den som intar eller förvarar sådana drycker eller preparat i
strid med villkor enligt 2 kap. 16 § andra stycket första meningen eller med 2 kap. 18 § ordningslagen
(1993:1617) eller med lokal ordningsföreskrift ska, oavsett vem dryckerna eller preparaten tillhör,
förklaras förverkade, om inte särskilda skäl talar mot det. (1§, 3:e stycket Lag (1958:205) om
förverkande av alkohol m.m.)
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Den typ av öl som polisen enligt lagen om förverkande av alkohol m.m. (1958:205) har
möjlighet att förverka vid överträdelse av alkoholförbud i lokal ordningsföreskrift är således
begränsat till starköl, definierat som ”öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent”
(Alkohollagen, 2010:1622, 1 kap. 5§). Med avstamp i ovan nämnda lagstiftning blir min
tolkning att det nuvarande förbudet mot att förtära alkoholdrycker överstigande 2.25
volymprocent enligt Sunne kommuns lokala ordningsföreskrifter (2004) inte ger polisen
möjlighet att beslagta och förverka s.k. folköl, även om detta skulle förtäras inom ett område
med alkoholförtäringsförbud. Denna smått krångliga lagteknikalitet är även något som
Dunker (2019) behandlar i sin doktorsavhandling om lokala ordningsföreskrifter.
Som framgått av det föregående omfattar alltså förverkandelagen inte öl med en
alkoholhalt under 3,5 volymprocent. S.K. folköl eller lättöl som förtärs i strid
med en lokal ordningsföreskrift kan följaktligen inte bli föremål för förverkande
med stöd av den. (Dunker, 2019, s. 127)
Under samtal med Länsstyrelsen påpekas att ett alkoholförbud på offentlig plats som omfattar
alkoholhaltiga drycker med en alkoholhalt understigande 3,5 volymprocent, likt de nuvarande
ordningsföreskrifterna (2004), med största sannolikhet kommer att anses som ett alltför
långtgående förbud. Enligt min förståelse grundar sig detta i vad som ovan beskrivits om att
polisen saknar möjligheter att förverka öl med en alkoholhalt på max 3,5 volymprocent. Mitt
förslag är således att i de reviderade ordningsföreskrifterna ändra alkoholförbudet så att
volymprocentsgränsen stämmer överens med den som gör det möjligt för polisen att förverka
alkohol som förtärs av personer inom område med förbud.
Avslutningsvis vill jag påpeka att om det i framtiden skulle visa sig nödvändigt att föreskriva
ett förbud mot förtäring av öl med en alkoholhalt lika med 3,5 volymprocent eller högre, vid
en eller flera specifika platser, så är detta enligt min uppfattning möjligt. Under samtal
påpekar alkoholhandläggare på Miljö- och byggenheten att det under helger förekommer att
folk, efter att krogarna stängt för kvällen, samlas vid parkeringsplatsen vid MyWay/
Frykenpizzerian, där folk köper folköl (3,5 %) på MyWay och förtär denna på
parkeringsplatsen. Om denna företeelse skulle visa sig leda till ordningsproblem, kan det
finnas ett skäl att i framtiden begränsa volymprocenten till 3,5 volymprocent eller högre,
istället för över 3,5 volymprocent som mitt nuvarande förslag. Detta skulle, som ovan nämnts,
dessvärre inte förändra polisens möjligheter att förverka 3,5-procentig öl/folköl.
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Punkt 1: Centrala Sunne enligt bifogad karta.
Förändringar:
Det nuvarande området i centrala Sunne där alkoholförbud gäller revideras med syftet
att fånga in de områden där det förekommit aktuella ordningsstörningar kopplat till
alkoholförtäring. En ny kartbild för detta område definieras.

Kommentar:
Under samtal med kommunpolis, enhetschef för individ- och omsorg samt fältassistent finns
behov att fortsätta föreskriva alkoholföräringsförbud inom ett område inom centrala Sunne.
Det nuvarande området med alkoholförtäringsförbud (2004) är dock ett relativt stort område.
Under samtal med kommunpolis, chef för individ- och familjeomsorg, fältassistent samt
alkoholhandläggar framkommer att alkoholrelaterade ordningsstörningar i främst är knutna
till olika parkeringsplatser inom centrala Sunne.
Parkeringsplatsen mellan MyWay och Pizzeria Fryken, vilken är belagd norr om Storgatan,
mellan Allégatan och Långgatan, beskrivs av kommunpolis, enhetschef för individ- och
familjeomsorg samt fältassistent som ett område, där alkoholrelaterade ordningsproblem ofta
förekommer i samband med att ungdomar och vuxna samlas här under kvällar och nätter.
Denna parkeringsplats förs därför in i det reviderade området med alkoholförbud.
Gällande parkeringsplatsen vid ”Kotorget” har denna plats tidigare inte omfattats av något
alkoholförtäringsförbud. Detta har lett till situationer där personer som av polis påträffats när
de druckit alkohol vid parkeringsplatsen vid Sunnegrillen (”Torget”) istället tagit sig till den
närliggande parkeringsplatsen vid ”Kotorget”, där problemen blivit kvar. Av denna anledning
förs parkeringsplatsen vid ”kotorget” in i det reviderade området med alkoholförbud.
Kommunpolis beskriver att det i området längs storgatan, mellan parkeringsplatsen vid
MyWay/ Pizzeria Fryken och förekommit alkoholrelaterade ordningsproblem, i synnerhet vid
den ovan nämnda parkeringsplatsen vid Sunnegrillen. Det har även ansetts nödvändigt att
föreskriva ett alkoholförbud runt fastigheten där fritidsgården Bubblan och Änglagott är
belägen. Detta då det under samtal framkommer att personer över 18 år kommit till denna
plats och druckit alkohol i området runt fritidsgården.
I övrigt finns en hel del platser i det nuvarande området med alkoholförbud i centrala Sunne
(2004) där det under samtal inte påvisats några konkreta alkoholrelaterade ordningsproblem.
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Av denna anledning är det nya området med alkoholförbud i centrala Sunne betydligt mindre
än det tidigare.

Punkt 2: Området vid kolsnäsparkens entré, de gräsytor som används
som parkeringsplatser på västra och östra sidorna om Lövnäsvägen
inkl järnvägsorådet och Kolsnäsvägen parallellt med
parkeringsområdet samt parkeringsplatser öster om järnvägen mellan
Kolsnäsvägen och Play Palace.
Förändring:
Lydelsen ändras till ”Område utanför Kolsnäsuddens folkpark, mellan fredagar 17:00söndagar kl 8:00”.
I övrigt inga ändringar.

Kommentar:
Detta är ett område där alkoholrelaterade ordningsproblem har förekommit, såväl i samband
med evenemanget Fryksdalsdansen under sommarhalvåret som med andra typer av
evenemang som anordnas vid Sunne Krog och Bowling under helger. Samtlig mark inom
området, med undantag för järnvägsområdet, är i detaljplan redovisad som allmän plats, och
utgör således offentlig plats enligt OL. Järnvägsområdet är enl 3 § i dessa lokala
ordningsföreskrifter jämställt med offentlig plats.

Punkt 3: Ishallen samt utomhus på tillhörande parkering
Förändring:
Ishallen samt utomhus på tillhörande parkering tas bort.

Kommentar:
(Se kommentarer till §3, Punkt 2: Samtliga idrotts- och friluftsanläggningar inom kommunen,
däri särskilt utmärkta spår och leder som drivs av kommunen, samt bad- och campingplatser
enligt förteckning i bilaga)
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Punkt 4: Sparbankshallen samt utomhus på tillhörande parkering
Förändring:
Denna plats tas bort

Kommentar:
(Se kommentarer till §3, Punkt 2: Samtliga idrotts- och friluftsanläggningar inom kommunen,
däri särskilt utmärkta spår och leder som drivs av kommunen, samt bad- och campingplatser
enligt förteckning i bilaga)

Punkt 5: Kolsvik IP
Förändring:
Denna plats tas bort

Kommentar:
(Se kommentarer till §3, Punkt 2: Samtliga idrotts- och friluftsanläggningar inom kommunen,
däri särskilt utmärkta spår och leder som drivs av kommunen, samt bad- och campingplatser
enligt förteckning i bilaga)

Punkt 6: Fastigheter där skolor och fritidsgårdar är belägna
Förändring:
Lydelsen ändras till ” Skäggebergsskolans skolgård, under perioden 1 juni- 1
september, vardagar mellan 18:00-06:00 samt lördagar och söndagar dygnet runt”

Kommentar:
(Se kommentarer till 3 §, Punkt 5: Fastigheter med offentliga byggnader.)

§15, ambulerande försäljning
Förändring:
Denna paragraf tas bort.

Kommentar:
Det är enligt min förståelse oklart huruvida ett förbud mot ambulerande försäljning i
allmänhet och ett förbud mot ambulerande försäljning av specifika varor i synnerhet är
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motiverat med utgångspunkt i att upprätthålla den allmänna ordningen. Den otydliga
kopplingen mellan ett specifikt ordningsproblem och ambulerande försäljning framkommer
hos flertalet personer som fått frågan om denna paragraf. Föreskriften verkar därav inte vara
av någon större vikt för att upprätthålla den allmänna ordningen.

§16, Camping
Förändring:
Denna paragraf tas bort.

Kommentar:
Det framkommer inte något som tyder på att människor i allmänhet campar på dessa särskilt
föreskrivna typer av platser, eller något övrigt ordningsproblem kopplat till camping på dessa
platser. Således kan paragrafen om campingförbud tolkas som överflödig.

§17 Badförbud.
Förändring:
Lydelsen ”Simhopp från brygga vid de i 3 § angivna badplatserna är förbjudet om det
inte särskilt med skylt anges att det är tillåtet” tas bort.
Avståndet till markerade kablar, inom vilket bad är förbjudet, sätts till 5 meter. En
kartbild över gästhamnsområdet, där badförbud gäller, bifogas.
I övrigt byter paragrafen nummer till 12 §.

Kommentar:
Det är oklart vad som avses med ”simhopp” samt hur en överträdelse av detta skulle kunna
lagföras. I intervjuer med personer från verksamheterna fritid och räddningstjänst
framkommer inget behov av att föreskriva förbud mot simhopp, dykning eller liknande vid
kommunens badplatser.
Det finns dock ett behov att fortsätta föreskriva badförbud vid gästhamnen, då det kan vara
svårt för gästande båttrafikanter att upptäcka badare i vattnet vid denna plats. Bad vid
gästhamnsområdet utgör således en olycksrisk.
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§18-20, Hundar
18 §
Förändringar:
Byter nummer till 13 §. I övrigt ingen förändring.

§19
Förändring:
Lydelsen i 19 § första stycket i form av ” Tikar skall under löptid hållas kopplade inom
hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden” tas bort. Lydelsen i 19 § första
stycket ersätts av en ny lydelse i form av:
” Hundar skall hållas kopplade på allmänna vägar, gator, torg, gång- och cykelvägar samt
vid lekplatser och i parker”
Lydelsen i 19 § andra stycket i form av” När en hund inte hålls kopplad skall den ha
halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer” tas bort.
Lydelsen i 19 § tredje stycket i form av ”Hundar får inte vistas på
begravningsplatser/ kyrkogårdar” tas bort. Lydelsen i 19 § tredje stycket ersätts
av en ny lydelse i form av:
”Hundar får inte vistas vid gårdarna tillhörande förskolorna Björkbacken, Hasselbol
och Prärien, vardagar mellan 18:00-06:00 samt lördagar och söndagar dygnet runt”.

Lydelsen i 19 § fjärde stycket tas bort.
I övrigt byter paragrafen nummer till 14 §.

§20
Förändring:
Lydelsen i 20 § ersätts med en ny lydelse i form av ”Föroreningar efter hundar skall
omedelbart plockas upp på de platser som anges i 14 §.
I övrigt byter paragrafen nummer till 15 §.
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Kommentarer:
(Se kommentar till: 3 § , Punkt 2, 5 & 7)

21-22 §§ Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor
21 §
Förändring:
Denna paragraf tas bort.

Kommentar:
Nuvarande lydelse i § 21 andra stycket i form av ”Tillstånd krävs ej för att använda
pyrotekniska varor i mindre omfattning påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton” är
problematisk.
Detta sägs om pyrotekniska varor enligt 3 kap. §7 OL
”Pyrotekniska varor får inte användas utan tillstånd av Polismyndigheten, om användningen
med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för
skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom”.
Att i lokala ordningsföreskrifter meddela att tillstånd från polismyndighet för användande av
pyrotekniska varor inte krävs kan betraktas som ett begränsande av vad som ovan sägs i 3 kap.
§7 OL. Detta oavsett om användandet sker i mindre omfattning eller vid vissa specifika
tidpunkter och/eller högtider. Detta motiverar att den nuvarande lydelsen ” Tillstånd krävs ej
för att använda pyrotekniska varor i mindre omfattning påskafton, valborgsmässoafton och
nyårsafton” tas bort.
Lokala ordningsföreskrifter om tillståndskrav för användande av pyroteknik på offentlig plats,
bör, liksom övriga platsbeskrivningar i lokala ordningsföreskrifter, vara begränsade till
specifikt angivna platser. Detta innebär att lydelser som ”områden med detaljplan” förmodligen
inte kommer att godkännas, då denna typ av lydelse är alltför omfattande.
Under samtal med chef för räddningstjänst samt säkerhetssamordnare framkommer att det
huvudsakliga problemet med fyrverkerier och pyroteknik är kopplade till minderåriga som
använder dessa varor vårdslöst. Under nyåret 2020-2021 förekom problem med fyrverkerier
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som avfyrades in i folkmassor och mot byggnader, främst i centrumkärnan, där detta ska ha
orsakats av minderåriga.
Mer precist är huvudproblemet i detta sammanhang att minderåriga lyckas få tag i pyrotekniska
varor. Enligt räddningstjänst och säkerhetssamordnare torde detta ha sin orsak i att en eller flera
av de dagligvarubutiker som säljer fyrverkerier, olagligen säljer dessa varor till minderåriga.
Det saknas dock konkreta bevis/ underlag för detta påstående och det skulle också kunna ha att
göra med vuxna som ”köper ut” fyrverkerier och/eller importerad pyroteknik. Hursomhelst
finns ett problem i att minderåriga i nuläget relativt enkelt kan få tag i och använda fyrverkerier.
Enligt min förståelse är det räddningstjänst som ansvarar för handläggning av ansökningar om
hanteringstillstånd hos återförsäljare av pyroteknik samt tillsyn över att återförsäljarna lever
upp till de krav som ställs för hantering och förvaring av pyrotekniska varor. Vad gäller tillsyn/
kontroll över att försäljning endast sker till personer som är minst 18 år, vilket kan vara kärnan
i problemet, är detta polismyndighetens ansvar.
Att använda sig av lokala ordningsföreskrifter för att komma åt problemet med minderåriga
som använder fyrverkerier kan dock enligt min bedömning betraktas som överflödigt. Detta
mot bakgrund av att minderåriga redan med nuvarande lagstiftning inte får använda
pyrotekniska varor, oavsett tid och plats. Polisen skriver på sin hemsida att ”Du ska ha fyllt 18
år för att köpa, inneha och använda fyrverkerier. Fyrverkerier som polisen anträffar hos
personer under 18 år kommer att beslagtas och förstöras” (Polisen). Detta gäller således oavsett
om användningen sker inom ett tillståndskrävande område eller ej.
Enligt min bedömning är det även oklart huruvida ett tillståndskrav för pyrotekniska varor på
offentlig plats enligt 21 § i nuvarande lokala ordningsföreskrifter (2004) verkligen gör någon
reell skillnad mot vad som redan föreskrivs om pyrotekniska varor enligt 3 kap. 7 § OL. Att i
lokal ordningsföreskrift föreskriva ett tillståndskrav för användande av pyroteknik på offentlig
plats innebär att det alltid krävs tillstånd från polismyndigheten för denna plats. Enligt min
tolkning av 3 kap. 7 § OL krävs det dock med allra största sannolikhet redan tillstånd hos
polismyndigheten för användande av pyroteknik på offentliga platser inom alla tätbebyggda
områden inom kommunen, även i avsaknad av ett specifikt tillståndskrav i lokal
ordningsföreskrift. Detta i synnerhet vid tidpunkter som nyår, då det vid denna tidpunkt
rimligtvis rör sig mycket människor utomhus. Det bör även noteras att i de fall användande av
pyrotekniska varor, med hänsyn till plats och tidpunkt, kräver ett tillstånd enligt OL, gäller detta
oavsett om det rör sig om offentlig plats eller ej.
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Kortfattat är min uppfattning att ett tillståndskrav hos polismyndigheten för användande av
pyrotekniska varor på offentlig plats, likt nuvarande lokala ordningsföreskrifter § 21 (2004),
inte torde ha någon större inverkan på de beskrivna problemen med minderåriga som använder
pyroteknik i Sunne kommun. Det är även min uppfattning att ordningslagen redan är så pass
omfattande vad gäller tillstånd för användning av pyroteknik i största allmänhet, att jag inte kan
se hur ett utökat tillståndskrav på offentlig plats skulle göra någon väsentlig skillnad. Mitt
förslag är därför att 21 § tas bort.

22 §.
Förändring:
Nuvarande lydelse ”Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100
meter från sjukhus, vårdinrättningar, servicehus och ålderdomshem” ersätts av en ny
lydelse i form av:
” Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor på offentlig plats inom ett område kring
seniorboendet Allégården”
I övrigt byter paragrafen nummer till 16 §.

Kommentar:
Under samtal med bl.a. räddningstjänst framkommer inget som tyder på att det skulle finnas
ett generellt problem med användande av pyroteknik i nära anslutning till de typer av platser
som beskrivs enligt nuvarande 22 § (2004). Undantaget är seniorboendet Allégården, vilket är
beläget mindre än 100 m från parkeringsplatsen mellan MyWay och Pizzeria fryken. Vid
MyWay säljs fyrverkerier och det händer ofta enligt räddningstjänst att fyrverkerier används
på denna parkeringsplats, samt i området runt seniorboendet. Mot bakgrund av detta menar
jag att det finns ett behov av att införa ett förbud mot användning av pyroteknik på offentlig
plats i nära anslutning till detta seniorboende.
En kartbild bifogas för området kring seniorboendet Allégården där förbudet på offentlig plats
gäller. Det har varit min avsikt att definiera områdesgränsen ungefär 100 meter från
seniorboendet.
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23-24 §§, Sprängning och skjutning med eldvapen mm
Förändring:
23-24 §§ tas bort.

Kommentarer:
Gällande 23 § om sprängning och skjutning med eldvapen framkommer inget konkret behov
att i lokala ordningsföreskrifter föreskriva krav på polistillstånd inom Sundsbergs
friluftsområde eller Gylleby. Under samtal med fritidschefen m.fl. framkommer att det under
tidigare år i Sundsbergsområdet anordnats SM i pistolskytte samt att det under vissa
omständigheter arrangerats skyttetävlingar utanför skyttebanan. Detta har dock inte
förekommit under de senaste sex åren. Därav kan behovet att föreskriva ett krav på
polistillstånd för sprängning och skjutning med eldvapen vid Sundsbergs friluftsområde ses
som överflödigt. Inte heller framkommer något konkret behov att föreskriva samma förbud
vid området Gylleby, eller inom något annat område inom kommunen.
Gällande 24§ om användning av luftvapen m.m. framkommer inget aktuellt behov att
föreskriva ett totalförbud mot användande av sådana vapen, vare sig i anknytning till de
specifikt angivna platserna, eller till några andra platser inom kommunen.
I kombination med att aktuella ordningsproblem knutna till vad som föreskrivs i 23-24 §§ inte
tycks förekomma, kan även sägas att det enligt 3 kap. 6 § första och andra stycket OL redan
finns omfattande lagstiftning kring sprängning och skjutning med eldvapen respektive
användning av luft- eller fjädervapen.

25 §, ridning och löpning
Förändring:
Denna paragraf tas bort

Kommentarer:
Under samtal med chef för fritidsenheten framkommer inga aktuella ordningsproblem knutet
till förekomst av ridning i särskilt markerade motionsspår. Inte heller framkommer något
konkret ordningsproblem kopplat till förekomst av annat än skidåkning i utmärkta och
anlagda skidspår. Således tycks det i dagsläget saknas ett behov av föreskriften enligt 25 §.
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26 §, avgift för att använda offentlig plats
Förändringar:
§ 26 byter nummer till § 18. I övrigt inga förändringar.

27 §, dispens
Förändringar:
Nuvarande lydelse ”Då särskilda skäl föreligger har kommunstyrelsens arbetsutskott
rätt att meddela tillfälligt avsteg från dessa föreskrifter” ändras till följande lydelse:
”Om särskilda skäl föreligger har kommunen rätt att meddela avsteg från dessa
föreskrifter”
I övrigt byter 27 § nummer till 18 §.

28 §, överträdelse av lokal ordningsföreskrift
Förändringar:
28 § byter nummer till § 19. I övrigt inga förändringar.

Övriga kommentarer.
Som nämnts, bl.a. i kommentar till 2 § i detta dokument, är det efter samtal med Länsstyrelsen
min uppfattning att de lokala ordningsföreskrifterna i så hög grad som möjligt meddelar
föreskrifter snarare än information. Detta för att tydliggöra att det som föreskrivs i lokala
ordningsföreskrifter är bindande och att överträdelser av dessa skall kunna lagföras.
Information kring olika paragrafer, sakområden, lagstiftning o dylikt som behandlas i lokala
ordningsföreskrifter kan dock självfallet vara mycket användbart och nödvändiga för att
upplysa allmänheten om vad som faktiskt gäller. Exempelvis är användandet av pyroteknik/
fyrverkerier reglerat av en mängd olika lagar och föreskrifter, vilka, vid sidan av en eventuell
lokal ordningsföreskrift om detta, är viktiga för allmänheten att känna till. Information och
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upplysning till allmänheten bör dock utformas på kommunens hemsida, snarare än att skrivas
in i de lokala ordningsföreskrifterna.
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