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Salems kommun föreskriver med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) 
med bemyndiganden för kommuner och länsstyrelser att meddela före-
skrifter enligt ordningslagen (1993:1617), dels att 3, 11, 14 och 18 §§ i 
Salems kommuns föreskrifter (01FS 1996:134) ska ha ändrad lydelse, 
dels att innehållet i 18 § flyttas till en ny 19 §.  
 Föreskrifterna kommer därför att ha följande lydelse från den 1 de-
cember då denna författning träder i kraft. 
 
Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde  
 
3 §1 
Vid tillämpning av 3 kap. ordningslagen och dess föreskrifter skall, 
med stöd av 1 kap. 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden 
jämställas med offentlig plats: Salems centrum (se kartbilaga), Rönnin-
ge centrum inklusive järnvägsstationen (se kartbilaga), Salems kyrko-
gård, Säby begravningsplats, Möllebadet, Skönviksparken, Söderby 
Torg och Norra torget. 
 
Hundar och katter 
 
11 §2 
Hundens ägare, den som tagit emot hund för underhåll eller nyttjande 
eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa be-
stämmelserna i 12 och 13 §§. Detsamma gäller, beträffande 12 § tredje 
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stycket, kattens ägare, den som tagit emot katt för underhåll eller nytt-
jande eller den som endast tillfälligt vårdar en katt. 
Det som sägs i 12 och 13 §§ gäller inte ledarhund för synskadad per-
son, service- och signalhund med tjänstetecken för personer med funk-
tionsnedsättning eller för polishund i tjänst. 
 
Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor 
 
14 §3  
Tillstånd av polismyndigheten krävs för att få använda pyrotekniska 
varor inom Salems kommun och Rönninge centrum. 
     Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 300 me-
ter från Bostadsrättsföreningen Rönningeborgs byggnader, Säbyhem-
met, Salarps servicehem, Rosstorps Gästhem och Skolberga sjukhem 
och Skönviksgården. 
 
Affischering 
 
18 § 
Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av po-
lismyndigheten 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 
liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller 
krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra till-
kännagivanden som avser näringsidkares rörelse på byggnad där rörel-
sen finns. 
 
Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 
 
19 §4 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 4-8 §§, 9 
§ första stycket, 10 § eller 12-16 §§ döms till penningböter enligt 3 kap. 
22 § andra stycket ordningslagen. 
      I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och 
förverkande. 
 
________ 
 
Dessa föreskrifter träder i kraft den dag då de har kungjorts i Stock-
holms läns författningssamling. 
 
 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE I SALEMS KOMMUN 
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