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Utkom från trycket  
den 21 december 2011 

 
beslutade av kommunfullmäktige den 1 december 2011, § 360 
      

Jönköpings kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen 
(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att med-
dela 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 Jönköpings kommun ska upprätthållas.     
Bestämmelsen i 16 § har till syfte att hindra att människors hälsa eller egen-
dom skadas till följd av användningen av fyrverkeri och andra 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 16 § är även tillämplig på andra än offentliga 
platser inom kommunen. 
 

För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också 
kommunens föreskrifter om torghandel. 
 
Hundhållningen regleras i Hundföreskrifter för Jönköpings kommun. 
 

3 §  Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter ska, 
med stöd av 1 kap. 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden   
jämställas med offentliga platser under förutsättning att områdena är till-
gängliga för  allmänheten: Idrotts-, sport-, bad- och lekplatser, camping-
platser, förskolegårdar och skolgårdar efter verksamhetstid eller skoltid, 
trädgårdsanläggningar, kyrkogårdar och begravningsplatser. 
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4 §  Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 8 §, 10 §, 
12 § första stycket, 13 §, 14 § första stycket, 16 och 17 §§ bör kommunen 
ges tillfälle att yttra sig. 
 

Lastning av varor m.m. 

5 §  Vid lastning, forsling, 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 så 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, 
t.ex. stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens 
tillstånd. 
 

Container och lastflak 

8 §  Tillstånd av polismyndigheten krävs enligt 3 kap. 1 § ordningslagen för 
att ställa upp en container eller ett lastflak på offentlig plats. Ägaren eller 
nyttjanderättshavaren till en container eller ett lastflak som ställs upp på   
offentlig plats är skyldig att tydligt märka containern eller lastflaket med 
ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer. På 
containern eller lastflaket ska finnas reflexer som ska vara synliga från alla 
sidor. 
 

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 2,50 meter eller över en körbana på lägre höjd 
än 4,60 meter. Markiser, flaggor och skyltar får inte heller placeras så att de 
skymmer vägmärken, trafiksignaler eller andra trafikanvisningar. 
 
Reklamanordningar, försäljningsbord, marschaller m.m. 

10 §  Tillstånd av polismyndigheten krävs enligt 3 kap. 1 § ordningslagen 
för reklamanordningar – såsom fristående reklamskyltar (s.k. trottoar-
pratare) – försäljningsbord, varuställ, marschaller och liknande anordningar 
på offentlig plats. Om tillstånd meddelats får sådana anordningar inte     
placeras så att gatutrafikanter hindras. De får inte heller placeras så att väg-
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märken, trafiksignaler eller andra trafikanvisningar skyms eller så att de på 
annat sätt utgör en trafikfara. 
 

Vad som i första stycket sägs om placering av anordningar gäller även 
när offentlig plats tas i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning. 
 
 

Växtlighet, murar, staket m.m. 

11 §  Av 8 kap. 15 § plan- och bygglagen (2010:900) framgår att en tomt ska 
hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och  
betydande  olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer. 
 
Affischering 

12 §  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 tillkänna-       
givanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns. 
 

Högtalarutsändning 

13 §  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 

14 §  Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor   
eller liknande, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän 
sammankomst eller offentlig tillställning enligt vad som följer av 2 kap. 4 § 
ordningslagen. Allmänheten som insamlingen riktar sig mot ska genom 
skylt upplysas om för vilket ändamål insamlingen sker. 
 
När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs 

inte tillstånd av polismyndigheten. Polismyndighetens tillstånd krävs inte 
heller när skolklasser samlar in pengar till biståndsprojekt eller hjälp-
organisationer. 
 

Förtäring av alkohol 

15 §   Spritdrycker, vin, starköl, folköl och andra alkoholdrycker med en  
alkoholhalt som överstiger 2,25 volymprocent får inte, annat än i samband 
med tillåten servering av sådana drycker, förtäras inom följande områden. 
 

- Allmän platsmark inom det område i Jönköpings tätort som         
markerats på bilaga 1, 
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- Allmän platsmark inom det område i Huskvarna tätort som markerats 
på bilaga 2, 

- Allmän platsmark inom det område i Gränna tätort som markerats på    
bilaga 3, 

- Allmän platsmark inom det område i Tenhults tätort som markerats 
på  bilaga 4, 

- Allmän platsmark inom det område i Norrahammars tätort som   
markerats på bilaga 5, 

- Allmän platsmark inom det område i Bankeryds tätort som markerats 
på bilaga 6. 

 
Förbudet enligt första stycket gäller även på samtliga idrotts- och        

motionsanläggningar, allmänna lekplatser, skolområden, kyrkogårdar och 
begravningsplatser i kommunen. 
 
Inom Vätterns strandområde, på sträckan mellan Dunkehallaåns och 

Huskvarnaåns utlopp i Vättern, är det under perioden den 1 juni – den 15 
juni förbjudet att förtära spritdrycker, vin, starköl, folköl och andra alko-
holdrycker med en alkoholhalt som överstiger 2,25 volymprocent. Omfatt-
ningen av strandområdet, jämte övrigt förbudsområde, framgår av det   
område som markerats på bilaga 7. 
 
Från denna bestämmelse får polismyndigheten medge undantag för viss 

tid eller på viss plats beträffande förtäring av folköl och andra alkohol-
drycker med en alkoholhalt som inte överstiger 3,5 volymprocent. 
 

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 

16 §  Fyrverkeri och användning av andra pyrotekniska varor tillåts bara 
från kl. 12.00 på påskafton, valborgsmässoafton samt nyårsafton till kl. 
03.00 därpå följande dag enligt vad som följer av 3 kap. 7 § ordningslagen. 
Under övriga tider på året krävs i enlighet med 3 kap. 7 § ordningslagen till-
stånd av polismyndigheten. 
 
Sprängning och skjutning med eldvapen m.m. 

17 §   Tillstånd av polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning 
med eldvapen samt för användning av luftvapen, fjädervapen och paint-
ballvapen inom områden med sammanhängande bebyggelse enligt vad som 
följer av 3 kap. 6 § ordningslagen. 
 
Ridning och cykling 

18 §  Ridning och cykling får inte utan särskilt tillstånd av fritidsförvalt-
ningen ske i motionsspår vid följande anläggningar. 
 

- Axamo motionsanläggning, 
- Bottnaryds idrottsplats, 
- Furuvi Lekeryd, 
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- GBOK-stugan Åsavallen Gränna, 
- Hallbystugan Axamo, 
- Holmalyckan Tenhult, 
- Hovet Hovslätt, 
- IKHP-stugan Huskvarna, 
- NGIS Hammarvallen, 
- Nyarpsstugan Torp Bankeryd, 
- Spaafors Norra Unnaryd, 
- Sörgården Norrahammar, 
- Visingsös motionsspår, 
- Vistavallen Kaxholmen, 
- ÖIS-gården Ölmstad, 
- Örserums motionsspår, 
- Öxnegården Huskvarna. 

 

Användning av livräddningsutrustning 

19 §  Livräddningsutrustning som tillhandahålls av kommunen vid badplats, 
hamnområde eller annan offentlig plats får inte användas för annat ändamål 
än för vilket den är avsedd. 
 
Avgift för att använda offentlig plats 

20 §  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 mot lokal ordningsföreskrift 

21 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av         
5–10 §§, 12 § första stycket, 13 §, 14 § första stycket och 15–19 §§ 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 30 december 2011. 


	  

