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Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Höörs 
kommun, Lokal ordningsstadga 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 

1. Den av Länsstyrelsen upphävda föreskriften i allmänna lokala ordningsföreskrifter för 
Höörs kommun, 20 § 2 st, ges följande lydelse:  

Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor får användas på offentlig plats efter tillstånd 
från Polisen från nyårsafton kl. 23:00 till nyårsdagen kl. 01:00. 

2. Föreskriften träder i kraft 2022-09-07. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-15, efter revidering så att tidsintervallet i 20 § 2 st 
anges från nyårsafton kl. 23:00 till nyårsdagen kl. 1:00, att fastställa allmänna lokala 
ordningsföreskrifter att börja gälla från och med 2022-09-01. 

Kommunfullmäktiges beslut anmäldes till Länsstyrelsen 2022-06-23. 

Härefter har Länsstyrelsen i beslut per 2022-07-14 upphävt föreskriften i 20 § 2 st, men i 
övrigt förklarat sig inte ha några synpunkter på de övriga föreskrifter som kommunen 
meddelat genom sitt beslut 2022-06-15, vilka alltså har börjat gälla från och med  
2022-09-01.  

Grunden för länsstyrelsens beslut är att föreskriften strider mot ordningslagens 
bestämmelse om generellt krav på tillstånd från polisen för användning av pyrotekniska 
varor. 

Förslag till beslutsmotivering 
Kommunfullmäktiges revidering av 20 § 2 st tog uteslutande sikte på en begränsning av 
tidsintervallet då fyrverkerier och andra pyrotekniska varor får användas på offentlig plats. 
Lydelsen i övrigt är densamma som i de allmänna lokala ordningsföreskrifter som gällde 
före 2022-09-01. Efter Länsstyrelsens beslut är det nödvändigt att kommunfullmäktige 
korrigerar lydelsen i föreskriften så att den inte strider mot ordningslagen. Följande 
lydelse föreslås: 

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun

Kommunstyrelsen
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Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor får användas på offentlig plats efter tillstånd 
från Polisen från nyårsafton kl. 23:00 till nyårsdagen kl. 01:00. 

 
 
 
Leif Alfredsson 
Kommunsekreterare 
0413-281 39 
leif.alfredsson@hoor.se 
 
 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse220902korrigering paragraf 20.docx 
2. Allmänna lokala ordningsföreskrifter FASTSTÄLLD med ändring genom Länsstyrelsens 
beslut.docx.pdf 
3. Beslut att upphäva lokala ordningsföreskrifter(21530154) (0)_TMP.pdf 
4. Allmänna lokala ordningsföreskrifter FASTSTÄLLDA KF 2022-06-15.docx.pdf 
5. Kommunfullmäktige 2022-06-15 (2022-06-15 KF §69).doc.pdf 
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