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Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Ljusdals
kommun
Kommunfullmäktige beslutar
1. De reviderade ordningsföreskrifterna antas, där förändringar har gjorts i
§ 4 punkt 1 gällande förtäring av alkohol, där områdena där
alkoholdrycker som innehåller mer än 2.25 volymprocent inte får förtäras
annat än i samband med tillåten servering eller då serveringstillstånd från
kommun erhållits, har utökats
Sammanfattning av ärendet
Ljusdals kommuns lokala brottsförebyggande råd tillsammans med polis,
närsjukvård samt andra samverkanspartners har genom arbete med
lägesbilder tittat på olika verktyg som kan vara ett stöd i det
brottsförebyggande arbetet mot våra lokala problembilder.
Förslaget syftar till att möjliggöra för att motverka ordningsstörningar samt
att förhindra förtäring av alkohol på platser som skapats för att samla många
barn och ungdomar till kreativ lek. Förändringarna avser dels två utökade
områden i Ljusdal och ett nytt område i Ljusdal samt ett utökat område i
Järvsö.
Vi har sett en förändring i var alkohol förtärs i Ljusdal och har identifierat att
ett av verktygen för att upprätthålla ordning och säkerhet är att utöka
områdena för alkoholförtäring. Inom områden där alkoholförtäring är
förbjudet ges polisen möjlighet att ge böter samt hälla ut alkoholen om inte
reglerna följs. Polisen ställer sig bakom det liggande förslaget och har varit
med och utformat det.
Under de senaste åren har vi sett en förändrad bild av alkoholförtäring på
centrala platser i Ljusdal som leder till ordningsstörningar i samband med
dessa. Denna förändring har skett sedan nuvarande ordningsföreskrift antogs
2007 och det är vår bedömning att denna nya förändring av samlingspunkter
kommer att kvarstå. I samverkan med olika berörda aktörer både inom
kommunen och externt samt polisen har många åtgärder gjorts för att
motverka ordningsstörningarna. Detta är ytterligare en åtgärd som syftar till
detta.
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Sedan den nuvarande lokala ordningsföreskriften har även två nya områden
anlagts i Ljusdal och Järvsö som syftar till att samla barn, ungdomar och
vuxna till kreativ lek, cykling, skateboard samt andra aktiviteter. I dessa
områden rör sig många ungdomar och barn både till vardags och helgdagar
och vi ser inte att alkohol är lämpligt på dessa platser. I Ljusdal ingår
området med skateparken, lekparken samt volleybollplanerna, dock inte
bryggorna. I Järvsö ingår pumptracken, balans- och teknikområdet samt
dualbanan.
Arbetsutskottet beslutade 22 oktober 2020, § 87 att ge kommunchefen i
uppdrag att revidera den lokala ordningsstadgan i sin helhet
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 12 november 2020, § 170
Arbetsutskottets protokoll 22 oktober 2020, § 87
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 13 oktober 2020
Kartor över Ljusdal och Järvsö 13 oktober 2020
Yrkanden
Markus Evensson (S) och Sören Görgård (C): Bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons
m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Säkerhetschefen för verkställande
Författningssamlingen
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