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Plats och tid

Lilla sammanträdesrummet kl. 08:30-10:00

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Tommy Edenholm (KV) (1:e vice ordförande),
Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Stina Isaksson (SD), Lisa Mogren (V)

Övriga närvarande

Emma Gröndahl (kommunchef)
Lars Tingsmark (ekonomichef)
Jenny Hagesjö (kanslichef)
Susanne Ohlsson (utredare)
Linda Backsten (kommunsekreterare)
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§8

Revidering lokala ordningsföreskrifter
(2019 KS0332)
Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att revidera lokala ordningsföreskifter enligt
kommunledningskontorets förslag med följande tillägg i § 13:
- Förbudet gäller inte vid uthyrning av kommunala lokaler då serveringstillstånd inte krävs
för att alkoholservering sker i samband med privat fest vid enstaka tillfällen för i förväg
bestämda personer, utan vinstintresse och utan annan kostnad än inköpskostnad.
Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde 21 maj 2019 att ge
kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag på reviderade lokala
ordningsföreskrifter, bland annat utifrån den nya tobakslagen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 15 maj 2020 att ordningsföreskrifterna skulle
skickas på remiss till kommunens nämnder, rådgivande organ, Hyltebostäder och
polismyndigheten i Väst samt Länsstyrelsen i Hallands län innan antagande.
Svar har inkommit från kultur- och folkhälsonämnden (KFN), barn- och ungdomsnämnden
(BUN), omsorgsnämnden (ON), samhällsbyggnadsnämnden (SBN), kommunala
tillgänglighetsrådet, kommunala pensionärsrådet och Länsstyrelsen i Hallands län.
Länsstyrelsen i Hallands län avstår från att yttra sig med hänvisning till att den ska granska
föreskrifterna efter att de antagits eller ändrats.
Utifrån remissvaren har förslaget till reviderade lokala ordningsföreskrifter justerats. I bilaga
finns en sammanställning av remissvaren och vilka förslag till förändringar svaren medfört.
Utöver språkliga och redaktionella förändringar förslås härefter i huvudsak följande
förändringar.
Viss förändring i och tillägg till 9 § gällande markiser, flaggor, skyltar, vegetation m.m. sker
bl.a. på sätt att även vegetation nu regleras.
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I 13 § läggs Skateparken i Hyltebruk och Gästabudsparken i Torup till som platser gällande
förbud för förtäring av alkohol.
I 15 § tas uppräkningen av vilka badplatser som omfattas av campingförbud bort. De är ändå
inräknade eftersom de i 3 § likställs med offentlig plats.
Vissa förändringar föreslås även gällande hundar, se förslag 16-18 §§. Detta bl.a. utifrån att
Falkenbergs pastorat skickat in ett önskemål om att hundar ska vara tillåtna på pastoratets
begravningsplatser och att även Hyltebruks pastorat, har ställt sig positiva till att tillåta hundar
på begravningsplatser.
Ingen förändring med anledning av tobakslagen föreslås. Samhällsbyggnadsnämnden har i sitt
remissvar skrivit att det inte är lagligen möjligt att reglera tobaksrökning genom
ordningsföreskrifter. Kommunledningskontoret instämmer.
Kommunledningskontoret fick vid arbetsutskottets sammanträde 1 december 2020 i uppdrag
att till kommunstyrelsens sammanträde 15 december titta på en formulering så att alkohol kan
tillåtas i kommunens lokaler när de används som evenemangslokal. Detta har
kommunledningskontoret gjort. Kommunledningskontoret har även gjort de redaktionella
ändringar som diskuterades på arbetsutskottets sammanträde.
Ärendet återremitterades vid kommunstyrelsens sammanträde 15 december för att arbeta om §
13 så att alkohol kan tillåtas i kommunens lokaler när de används som evenemangsloka
utifrån de intentioner som diskuterades på sammanträdet.
Handlingar i ärendet















§236 KS Revidering lokala ordningsföreskrifter
§194 KSAU Revidering lokala ordningsföreskrifter
Tjänsteskrivelse revidering av lokala ordningsföreskrifter
Sammanställning av remissvar på revidering av lokala ordningsföreskrifter
Allmänna lokala ordningsföreskrifterför Hylte kommun förslag
Ärendebeskrivning - 13 § alkoholförtäring
Följebrev Revidering lokala ordningsföreskrifter, 2019 KS0332
Följebrev Revidering lokala ordningsföreskrifter, 2019 KS0332
§58 SBN Revidering lokala ordningsföreskrifter - på remiss
§51 ON Remiss Revidering lokala ordningsföreskrifter
§75 BUN Remiss KSAU Revidering lokala ordningsföreskrifter
§78 KFN Svar på remiss revidering lokala ordningsföreskrifter
Yttrande 2020-06-11 förslag på revidering av lokala ordningsföreskrifter, 213-4292-20
Länsstyrelsen Halland
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§91 KSAU Revidering lokala ordningsföreskrifter - på remiss

Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar om följande tillägg i § 13: Förbudet gäller inte vid uthyrning av
kommunala lokaler då serveringstillstånd inte krävs för att alkoholservering sker i samband
med privat fest vid enstaka tillfällen för i förväg bestämda personer, utan vinstintresse och
utan annan kostnad än inköpskostnad.
Stina Isaksson yrkar:
-att uppdatera § 12 i dokumentet "Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hylte kommun
till följande: "Det krävs tillstånd från polismyndigheten för att samla in pengar i bössor eller
likande. Det krävs inget tillstånd om insamlingen utgör led i tillståndpliktig
allmän sammankost eller offentlig tillställning. Tillstånd krävs oavsett om de insamlade
pengarna avses gå till föreningsverksamhet, välgörande ändamål eller om de ska betraktas
som en personlig gåva till insamlaren.
- att Hylte kommun i sina allmänna lokala ordningsföreskrifter inför ett förbud mot tiggeri
på offentlig plats samt på offentligt område som kommunen jämställt med sådan plats, i
enlighet med 2 § Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är
offentlig plats enligt 1 kap 2§ första stycket 1-4 ordningslagen om inget annat anges.
Stina Isaksson (SD) yrkar om följande tillägg: I väntan på nationella riktlinjer införa i
Hylte lokala ordningsföreskrifter texten "Böneutrop via ljudverk eller dylikt är inte tillåtet då
det av
det omgivande samhället kan upplevas som störande samt kulturellt och
religiöst polariserande.
Beslutsgång
Ordförande frågar först om arbetsutskottet bifaller eller avslår Ronny Löfquists yrkande.
Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller yrkandet.
Ordförande frågar först om arbetsutskottet bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande om
tiggeri. Ordförande finner att arbetsutskottet avslår yrkandet
Ordförande frågar först om arbetsutskottet bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande om
böneutrop. Ordförande finner att arbetsutskottet avslår yrkandet
Reservation
Stina Isaksson (SD) reserverar sig till förmån för sina egna yrkanden.
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