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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§91

Revidering lokala ordningsföreskrifter - på remiss
(2019 KS0332)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka förslag på lokala ordningsföreskrifter på
remiss till kommunens nämnder, Hyltebostäder, kommunens rådgivande organ, Länsstyrelsen
i Hallands län och Polismyndigheten i Väst (lokalområde Falkenberg/Hylte).

Sista svarsdag är 1 oktober 2020.

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.
Kommunledningskontoret har sett över de lokala ordningsföreskrifterna. Bland annat har
språket setts över.
Vid ungefär samma tidpunkt som arbetsutskottets sammanträde 21 maj skickade Falkenbergs
pastorat in ett önskemål om att hundar ska vara tillåtna på pastoratets begravningsplatser.
Eftersom Hylte kommun består av två pastorat har kommunledningskontoret även ställt
frågan till Hyltebruks pastorat, som ställer sig positiva till att tillåta hundar på
begravningsplatser.
I den nya tobakslagen, som började gälla 1 juli 2019, har det blivit rökförbud på fler platser än
tidigare, bland annat uteserveringar, entréer till rökfria lokaler, kollektivtrafikens områden
utomhus, inhägnade platser för idrott och lekplatser. Kommunledningskontoret föreslår att det
skrivs in i de lokala ordningsföreskrifterna om rökförbud på idrottsplatsen Torulund.
Torulund är inte en inhägnad idrottsplats, men är en avgränsad plats som allmänheten har
tillgång till.
Ett förslag på reviderade ordningsföreskrifter var uppe på arbetsutskottets sammanträde 3
december 2019, men återremitterades för att kommunledningskontoret skulle tydliggöra
betydelsen av § 12 i förslaget, som handlar om pengainsamling. Kommunledningskontoret har
kollat upp formuleringen och den verkar ha sin grund i ett förslag på ordningsföreskrifter från
dåvarande SKL 1995. Formuleringen handlar om aktiv pengainsamling, till skillnad från
tiggeri som räknas som passiv pengainsamling. Detta har även prövats i ett
tingsrättsavgörande.
Kommunledningskontoret föreslår att ordningsföreskrifter skickas på remiss till kommunens
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nämnder, rådgivande organ, Hyltebostäder och polismyndigheten i Väst innan antagandet.
Kommunledningskontoret föreslår också att ordningsföreskrifterna skickas på remiss till
länsstyrelsen i Hallands län. Länsstyrelsen har nämligen rätt att upphäva ordningsföreskrifter
och för att undvika detta föreslår kommunledningskontoret att de får en remiss och kan yttra
sig innan antagandet. Efter antagandet ska ordningsföreskrifterna skickas till länsstyrelsen.

Handlingar i ärendet




Tjänsteskrivelse lokala ordningsföreskrifter - på remiss
§344 KSAU Revidering lokala ordningsföreskrifter - på remiss
Allmänna lokala ordningsföreskrifterför Hylte kommun

Beslutet skickas till
Kommunens nämnder
Bostadsstiftelsen Hyltebostäder
Kommunens rådgivande organ,
Länsstyrelsen i Hallands län
Polismyndigheten i Väst (lokalområde Falkenberg/Hylte).
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