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Lokala ordningsföreskrifter enligt kommunfullmäktiges
beslut 2017-06-19, § 73
Bodens 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).
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Bodens kommun ska upprätthållas. Bestämmelserna i 21 a § 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.
För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens föreskrifter om torghandel.
3 § Vid tillämpningen av 3 kap ordningslagen och dessa föreskrifter ska, med stöd av 1 kap 2 § andra stycket
ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats: Björknäsgymnasiets parkmark, Björknäsparken, Norrigårdarna och området runt Överluleå kyrka med begravningsplats, samt följande begravningsplatser: Lundagårds begravningsplats, Skogskyrkogården, Gunnarsbyns begravningsplats och Harads begravningsplats, samt alla skolgårdar och förskolegårdar.
4 § Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 § första och andra stycket, 11 §, 20 §, 21
§, 21 a § och 22 § bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.

Lastning av varor m.m.
5 § Vid lastning, transport, 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.

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 ska 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, får inte ske utan polismyndighetens
tillstånd.

Containrar
8 § Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som ska 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.

Affischering
10 § 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 av polismyndighet krävs även för affischer, annonser eller liknande anslag placerade på flytetyg
som vetter mot offentlig plats i följande vatten: Bodträsket, Yttre Avan, Svartbyträsket och Bodån.
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
11 § Musik, 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.

Insamling av pengar
11 a § Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen inte
utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning eller om insamlingen sker till
förmån för hjälporganisationer.
När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd.

Förtäring av alkohol
12 § Länsstyrelsen upphäver de av kommunfullmäktige i Bodens kommun beslutade
ändringar av 12 § i de lokala ordningsföreskrifterna för Bodens kommun. Se ärende 213-9999-2017, med
beslut 2017-07-05.

Ambulerande försäljning
13 § Ambulerande försäljning får inte ske i Stadsparken
Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig plats i anspråk endast tillfälligt
och i obetydlig omfattning och som därför inte kräver tillstånd enligt 3 kap 1 § ordningslagen.

Camping
13 a § Camping inom område som utgör eller jämställs med offentlig plats får endast ske på för ändamålet
särskilt anvisade platser samt under de tider som särskilt föreskrivits.

Badförbud
14 § Bad är förbjudet i Bodån, Yttre Avan, Bodträsket söder om en linje mellan Rörviksgatan och Brogatan,
samt i närheten av markerade kablar. Områdets gränser framgår av karta enligt bilaga 2.

Hundar och katter
15 § Hundens eller kattens ägare, den som tagit emot en hund eller katt för underhåll eller nyttjande eller den
som endast tillfälligt vårdar en hund eller katt är skyldig att följa bestämmelserna i 16-18 §§. Det som sägs i
dessa paragrafer gäller inte för assistanshund för person med funktionshinder eller för polishund i tjänst.
16 § Hundar ska hållas kopplade inom alla offentliga platser samt inom alla områden som kommunen enligt
3 § jämställt med offentlig plats. Det som sägs i denna paragraf gäller ej områden för fritidsbebyggelse.
När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer.
17 § Katter får inte vistas på lekplats som är offentlig plats och ska hållas kopplade på begravningsplatser.
18 § Föroreningar efter hundar ska plockas upp på alla offentliga platser inom kommunens tätorter, samt
inom alla områden som kommunen enligt 3 § jämställt med offentlig plats och alla med skyltar utmärkta
gång-, cykel- och mopedvägar.
Avgränsningar för kommunens tätorter är redovisade på karta enligt bilaga 3.

Bodens Salutstation
19 § Vid skjutning av officiell salut ska följande iakttagas. Officiell salut är Sveriges nationaldag, statschefens och dennes gemåls födelsedagar och namnsdagar, samt tronföljarens födelsedag. Salut ska också avges
vid födelser inom det kungliga huset, vid statschefens död och vid en ny statschefs tillträde. Salut ska även
avges vid andra tillfällen som överbefälhavaren bestämmer, vilket snarast skall anmälas till polismyndigheten.
Salut ges kl 12 på vardagar, samt kl 13 på söndagar och helgdagar.

Sprängning och skjutning med eldvapen m.m.
20 § Tillstånd av polismyndighet krävs för sprängning och skjutning med eldvapen inom friluftsområdet:
Bränslan-Åberget-Sävast.
21 § Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen får inte användas utan tillstånd av polismyndighet på följande platser: alla offentliga platser inom detaljplanelagda områden samt friluftsområdet: Bränslan-ÅbergetSävast.

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor
21 a § I 3 kap 7 § ordningslagen finns regler om att det i vissa fall krävs tillstånd från polismyndigheten för
att använda pyrotekniska varor.
Utöver den tillståndplikt som följer av 3 kap 7 § ordningslagen gäller att tillstånd alltid krävs från polismyndigheten inom delar av centrala Boden, utom påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton samt därpå följande dag fram till klockan 03.00.
Områdets avgränsning framgår av bilaga 4.

Ridning, draghund och rastning av hund i motionsspår
22 § Ridning får inte ske i följande motionsspår: Paglaterrängen, Gruvberget, A8/Åberget/Sävast och
Gammelängsfältet.
23 § Hundar får endast förekomma vid träning/tävling med kopplad hund eller som draghund i motionsspåren i Paglaterrängen, Gruvberget och Gammelängsfältet. Hundar får inte vistas i motionsspåren i Åberget/Sävast.
Kommunen kan besluta om dispens för tävlingar och andra liknande evenemang.

Avgift för att använda offentlig plats
24 § 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.
25 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-9 §§, 10 § första och andra stycket, 11
§, 11 a §, 12, 13 § första stycket, 13 a §, 14 §, 16-18 §§ och 20-21 §§, 21 a §, 22-23 §§ 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 2017-07-14
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Ändring av kommunata ordningsföreskrifter
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utdragetöverensstàmmerûredonginalprdtokorer

Beslut
Kommunfullmäktige fastställer ftirslaget
ordningsftireskrifter.

till ändring av kommunens lokala

Reservationer
Bernt Drugge (SD), Christer Fjellström (SD), Göran,4.ström (SD), SvenGöran Fellermark (SD), Susanne Ström (SD) och Arne Gustafsson (SD)
reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
En arbetsgrupp med representanter fiir kommunens olika förvaltningar och
polismyndigheten har gjort en översyn av Bodens kommuns lokala
ordningsft)reskrift er o ch före slår vis sa ändringar.

Ändringarna innebär atttväbestämmelser om camping och insamling av
pengar infbrs i Boden. Dessa ffireskrifter finns som dåvarande Svenska
kommunft)rbundets cirkulär med underlag till lokala ordningsföreskrifter.
Vidare utvidgas ftirbudet mot ftrtäring av alkohol till att gälla även på
skolgårdar och ytterligare tre mindre områden av Bodens tätort, samt att
forbudet utvidgas till att gälla alkoholdrycker överstigande 2,25
volymprocent. Tidigare har ftirbudet endast gällt starköI, vin och sprit.
Slutligen ftireslås vissa justeringer när det gäller i vilka motionsspår som det
inte tir tillåtet att rida och rasta hundar. Dåirutöver finns några ändringar av
rent redaktionell karaktär.

Komm

u

nstyrelsens förslag

Kommunstyrelsens ftlrslag överensstämmer med kommunfullmäktiges
beslut.

Yrkanden och beslutsgång
Gösta Eriksson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens ftirslag.
Bemt Drugge (SD) yrkar att ftiljande läggs till under Insamling av pengar 11
a $: All insamling av pengar ftir eget bruk är att betrakta som insamling och
kräver tillstand.
Bosse Strömbäck (V) och Inge Andersson (S) yrkar avslag

till Bemt

Drugges (SD) yrkande.

Ordftiranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
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Kommunfullmäktige

Ordftiranden finner att kommunfullmÊiktige avslår Bernt Drugges (SD)
tilläggsyrkande.

För genomfärande
Kommunstyrel sen/kommunl edningskontoret
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