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Vänersborgs kommun
c/o Kommunstyrelseförvaltningen

Anmälan om ändring av lokala ordningsföreskrifter i
Vänersborgs kommun
Beslut
Länsstyrelsen upphäver beslutet om ändring.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige i Vänersborgs kommun beslutade den 16 juni 2021, § 93, om
ändring genom tillägg i 16 § i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för
Vänersborgs kommun. Ändringen anmäldes till Länsstyrelsen den 1 juli 2021.
Genom ändringen lades ett nytt stycke med följande lydelse till.
På särskilt utmärkta badplatser, se kartbilaga 2, ska det mellan klockan 22:00 till
07:00 vara en tyst strand. Aktiviteter som är högljudda eller på annat sätt störande
som exempelvis spelande av musik är inte tillåtet.
Av kommunens beslut framgår i huvudsak följande. Till följd av förestående
badsäsong och nyss inkomna rapporter till kommunen om problembild vid badplats
föreslås förändring av kommunens allmänna lokala ordningsföreskrift. En
förändring enligt förslaget ger Polisen en möjlighet att agera i de fall föreskriften
inte efterföljs, 24 § överträdelse av lokala ordningsföreskrifter, genom
ordningslagen (1993:1617). Förändringen enligt föreslagen lydelse bedöms inte
vara av sådan karaktär att det lägger ett onödigt tvång på allmänheten eller annars
göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.
Kommunstyrelseförvaltningen har i samverkan med kommunpolisen för
Polisområde Östra Fyrbodal diskuterat effekten av föreslagen förändring i syfte att
uppnå trygghetsskapande åtgärder samt ge polisen förutsättningar att kunna agera
utifrån den allmänna lokala ordningsföreskriften.

Motivering till beslutet
Av 3 kap. 8 § ordningslagen (1993:1617), jämförd med 1 § förordningen
(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela
lokala föreskrifter enligt ordningslagen (nedan förordningen), följer att en kommun
får meddela de ytterligare föreskrifter för kommunen eller del av denna som
behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats.
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Enligt 3 kap. 12 § ordningslagen får ordningsföreskrifter beslutade enligt 8 § inte
angå förhållanden som redan är reglerade i ordningslagen eller annan författning
eller som enligt lagen eller annan författning kan regleras på något annat sätt.
Föreskrifterna får inte lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra
obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.
En kommuns beslut att anta, ändra eller upphäva lokala ordningsföreskrifter ska
enligt 3 kap. 13 § ordningslagen omedelbart anmälas till länsstyrelsen för prövning,
varvid länsstyrelsen ska upphäva en föreskrift som strider mot ordningslagen.
Länsstyrelsens beslut om upphävande ska fattas inom tre veckor från den dag
kommunens beslut anmälts till länsstyrelsen.
Av 16 kap. 16 § brottsbalken framgår att den som för oljud på allmän plats eller
annars offentligen beter sig på ett sätt som är ägnat att väcka förargelse hos
allmänheten, döms för förargelseväckande beteende till penningböter.
Länsstyrelsens bedömning
Kommunen har beslutat att aktiviteter som är högljudda eller på annat sätt störande
som exempelvis spelande av musik är inte tillåtet på utpekade badplatser inom
vissa klockslag. Länsstyrelsen konstaterar att badplatser är allmän plats. I
brottsbalken anges att den som för oljud på allmän plats eller annars offentligen
beter sig på ett sätt som är ägnat att väcka förargelse hos allmänheten, döms för
förargelseväckande beteende.
Länsstyrelsen bedömer att det som kommunen beslutat om redan regleras genom
brottsbalken. Enligt ordningslagen får kommunen inte besluta om föreskrifter som
redan är reglerade i annan författning. Kommunens beslut om ändring av de lokala
ordningsföreskrifterna ska därför upphävas.

Anslag
Länsstyrelsen begär, med stöd av 2 § 2 st. förordningen att detta beslut ska anslås
på kommunens anslagstavla.

Ni kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av t.f. länsöverdirektören Ulrika Samuelsson med länsjuristen
Marina Fagermoen som föredragande. I den slutliga handläggningen har också
funktionschefen Helena Schultz medverkat.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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Ni kan överklaga beslutet
Om ni inte är nöjda med länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga beslutet hos förvaltningsrätten.

Hur överklagar vi beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare tillsammans
med handlingarna i ärendet. Därför ska ni lämna eller skicka ert skriftliga överklagande till Länsstyrelsen
Västra Götaland antingen via e-post; vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen
Västra Götaland, 403 40 Göteborg.

Tiden för överklagande
Ert överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag ni fick del av
beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ert överklagande kan ni be att få
ytterligare tid till att utveckla era synpunkter och skälen till att ni överklagar. Sedan är det
förvaltningsrätten som beslutar om tiden kan förlängas.
Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre veckor från den dag
då beslutet meddelades.

Ert överklagande ska innehålla




vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer,
hur ni vill att beslutet ska ändras, samt
varför ni anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Skriv också följande uppgifter, om ni inte tidigare lämnat dem:





person- eller organisationsnummer,
telefonnummer där ni kan nås dagtid (med undantag för nummer som avser ett hemligt
mobilabonnemang som behöver uppges endast om rätten begär det),
e-postadress, och
annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå er.

Om ni har handlingar som ni anser stödjer ert överklagande så bör ni bifoga kopior på dessa. Kontakta
länsstyrelsen i förväg om ni behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud
Om ni anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt er ska ombudet underteckna skrivelsen, bifoga en
fullmakt i original från er samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer.

Behöver ni veta mer?
Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta länsstyrelsen via e-post, vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller via
växeltelefonnummer 010-224 40 00. Ange diarienummer 32178-2021.

