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gSALA 
~ KOMMUN 

§ 109 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2021-06-09 

Dnr 2020/1108 

Revidering av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Sala 
kommun 

INLEDNING 
På ledningsutskottets sammanträde den 26 augusti 2020 blev ärendet om 
revidering av Allmänna lokala ordningsföreskrifter återremitterat. 
En uppdatering samt en översyn av dokumentet i sin helhet har genomförts och 
presenteras. 

Beredning 
Protokollsanteckning kommunstyrelsens ledningsutskott 2020-08-26 
Missiv från kommunjurist 2021-06-02 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Sala kommun Hid: 2021/787 

Ledningsutskottets beslut 2021-05-26, § 122 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att den sista meningen i§ 20 "Tillstånd krävs inte från kl.17.00 för påskafton, 
valborgsmässoafton, nyårsafton samt därpå följande dag till kl. 02.00" stryks, 
att anta reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter enligt bilagt förslag, samt 
att de lokala ordningsföreskrifterna träder i kraft den 1 juli 2021. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att den sista meningen i§ 20 "Tillstånd krävs inte från kl.17.00 för påskafton, 
valborgsmässoafton, nyårsafton samt därpå följande dag till kl. 02.00 11 stryks, 
att anta reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter enligt bilagt förslag, samt 
att de lokala ordningsföreskrifterna träder i kraft den 1 juli 2021. 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 

Utd ragsbestyrka nde 

18 (26) 



Kommunstyrelseförvaltningen Kommunchefens stab 
Armine Kanakanian 
Kanslichef /Kommunjurist 

MISSIV 

Allmänna lokala ordnignsföreskrifter - antagande av reviderat 
dokument 

SAMMANFATTNING AV ÄRENDET 

SK 2020/~(1i°8 
2021.~S-19 

DIARIENR: DNR 

2021-06-02 

De allmänna lokala ordningsföreskrifterna har reviderats som ett led i att verkställa 
tidigare beslut om att uppdatera föreskrifterna utifrån att namn på områden ändrats 
sedan senaste revideringen samt i syfte att se över dokumentet i sin helhet. 
Ändringarna finns markerade i bilagan. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige antar det reviderade 
dokumentet och att de allmänna lokala ordnignsföreskrifterna börjar att gälla den 1 
juli 2021. 

Bilagor: 

1 Allmänna lokala ordningsföreskrifter rev. 2 juni 2021 



Sala kommun 
Kommunal författningssamling 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för 
Sala kommun 

KFS 065 revision 03 

REGLEMENTE 

ANTAGEN: 2013-05-27 

GÄLLER FRÅN OCH MED: 2013-07-01 

ERSÄTTER: 420/2007,- 300/1999,- 256/1996 

Inledning 
Sala kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med 
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter 
enligt ordningslagen (1993:1617). 

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 
§ 1. Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på 

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

SK 2020/1108 
2021.787 

2021-06-02 

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om 
hur den allmänna ordningen i Sala kommun skall upprätthållas. 
Bestämmelserna i 20 § har till syfte att hindra att människors hälsa eller 
egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor. 

§ 2. Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är 
offentlig plats enligt 1 kap. 2 § första stycket 1-4 Ordningslagen om inte 
annat anges. Bestämmelsen i 20 § är även tillämplig på andra än offentliga 
platser inom kommunen. 

Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 11 § första 
stycket, 12 § och 20 § bör kommunen ges tillfälle att yttra sig. 

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



Offentlig plats 

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

• Idrottsområden vid Hedens skola, Kila, Sätrabrunn och Ransta, 
Lärkans idrottsområde och byggnader, Svedboängs idrotts- och 
festplats och Möklinta idrottsanläggning, 

• Området vid Idrottshallen (Ringgatan) inklusive tennisbanor vid 
Vallaskolan, 

• Ekebyskolans gård, Vallaskolans gård (kv Folkskolan undantaget 
villabebyggelse) och Rådhusgården, 

• Järnvägsstation med vänthallen, 
• Tärnabadet med byggnader, Långfors badet, Skuggan badet 

Sandvikens badplats, Silvköparens badplats, Stävrebadet, Hällsjön, 
Paradisbadet och Viggsjön, 

• Kyrkogårdar vid Kristina kyrka, Sala sockenkyrka, Norrby kyrka, 
Möklinta kyrka, Kumla kyrka, Kila kyrka, Västerfärnebo kyrka, 
Fläckebo kyrka och Nya Begravningsplatsen, 

• Området vid Väs by Kungsgård inklusive Mynttomten 
• Gröna gången 
• Möklintas skidbacke och Salboheds skidbacke 

§ 4. Anlagda skid- och motionsspår vid Broddbo, Bråsta backe, Hedåker, 
Mellandammen med anslutningar, Möklinta, Ransta, Salbohed, 
Sätrabrunn, Västerfärnebo, Järndammen, Annedals samtliga spår. 

Lastning av varor m.m. 

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

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

Schaktning, grävning m.m. 

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

Störande buller 

§ 7. Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, 
t.ex. stenkrossning, pålning och nitning, får inte utan polismyndighetens 
tillstånd äga rum mellan kl 21.00 - 07.00 på vardagar samt lördagar, 
söndagar och helgdagar. 



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

på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens 
eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer. 

Markiser, flaggor och skyltar 

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

§ 10. Fristående reklamskyltar på allmän platsmark skall ha en estetiskt 
tilltalande utformning, och placeras och utformas så att de inte utgör 
hinder för synskadade. 

Affischering 
§ 11. Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av 

polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller 
liknande som vetter mot offentlig plats. 

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

Högtalarutsändning 
§ 12. Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till 

personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande 
utan tillstånd av polismyndigheten. 

Förtäring av alkohol 
§ 13. Alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 2,25 volymprocent, får 

inte annat än i samband med tillståndspliktig utskänkning förtäras inom 
följande områden: 

• inom området Ringgatan - Bergslagsgatan - Kungsgatan - Hyttgatan -
Vasagatan -Agueligatan - Ekebygatan 

• i Stadsparken inklusive minigolfbanan samt Skateparken med dess 
parkering, aktivitetspark och brygga 

• i Stureparken och i Brunnsparken 
• på Swederi holmar 
• på Vallaskolans skolgård inklusive området mot Idrottshallen och 

Idrottshallens entre mot Ringgatan 
• i Järnvägsstationens vänthall, på dess entretrapp och tillhörande 

perronger 
• P-platsen vid Folkets Park 
• offentliga badplatser enligt 3§. 



Camping 
§ 14. Camping får inte ske på följande platser: torg, begravningsplatser, 

kyrkogårdar och parker samt vid de offentliga badplatserna enligt 3§. 

Hundar 
§ 15. Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande 

eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa 
bestämmelserna i 16 - 19 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte 
för ledarhund för synskadad person eller för polishund i tjänst. 

§ 16. Hundar får inte vistas på offentlig badplats från 15 maj till 15 sept. 

§ 17. Hundar skall hållas kopplade inom följande områden: offentlig lekplats, 
offentlig badplats, offentlig försäljningsplats då torghandel pågår, 
begravningsplats, stadsparken i Sala, anlagda motionsspår samt idrotts
och campingplatser. 

§ 18. Tikar skall under löptid hållas kopplade när de vistas på offentlig plats, 
dock inte inom inhägnade områden. 

§ 19. Föroreningar efter hundar skall plockas upp på offentliga platser inom 
detaljplanelagt område samt platser som jämställs med offentlig plats, 
enligt 3 §. 

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 
§ 20. Tillstånd av polismyndigheten krävs för att få använda pyrotekniska 

varor (fyrverkerier)inom tätort med sammanhängande bebyggelse. 
Tillstånd krävs inte från kl 17.00 för påskafton, valborgsmässoafton och 
nyårsafton samt därpå följande dag till ld 02.00. 

§ 21. Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor inom området Ringgatan 
- Kålgårdsgatan - Kungsgatan - Ekebygatan, samt runt sjukhuset inom ett 
område avgränsat av Lasarettsgatan - Ekeby dammars norra strand -
gång och cykelbanan mellan Ekeby dammar och Lasarettsgatan. 

Skjutning med vapen m.m. 
§ 22. Luftvapen och fjädervapen får inte användas innanför gatorna Ringgatan -

Silvermyntsgatan - Väsbygatan. 

§ 23. Paintballvapen får inte användas på offentliga platser inom 
detaljplanelagt område samt platser som jämställs som offentlig plats 
enligt 3 §. 

Ridning och löpning m.m. 
§ 24. Ridning är förbjuden i motionsspåren vid Broddbo, Bråsta backe, 

Hedåker, Mellandammen med anslutningar, Möklinta, Ransta, Salbohed, 
Sätrabrunn, Västerfärnebo, Järndammen, Annedals samtliga spår. 

§ 25. Ridning, löpning, hundspann, pulkaåkning och promenader är förbjudet i 
de preparerade skidspåren belägna vid Broddbo, Bråsta backe, Hedåker, 
Mellandammen med anslutningar, Möklinta, Ransta, Salbohed, 
Sätrabrunn, Västerfärnebo, Järndammen och Annedals samtliga spår. 



Avgift för användning av offentlig plats 
§ 26. För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt 

med sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder 
som har beslutats av kommunfullmäktige. 

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 
§ 27. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-10 §§, 

11 § första stycket, 12-14 §§, 16-25 §§ kan dömas till penningböter enligt 
3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen. 

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och 
förverkande. 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2021. 
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