
Allmänna ordningsföreskrifter för 
Partille kommun 
Beslutade av kommunfullmäktige den 14 december 1995 (§ 132). 
Reviderade av kommunfullmäktige den 24 februari 2005 (§ 24). 
Partille kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen 
(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser 
att meddela 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 Partille kommun 
skall upprätthållas. 
2 § Föreskrifterna är tillämpliga på de platser inom kommunen som 
är offentlig plats enligt 1 kap. 2 § första stycket 1 – 4 
ordningslagen. 
I 5–6 §§ angivna och på kartor redovisade begravningsplatser, 
badplatser och offentliga lekplatser skall vid tillämpning av sagda 
bestämmelser, med stöd av 1 kap. 2 § andra stycket 
ordningslagen, jämställas med offentlig plats. 

Förtäring av alkohol 
3 § Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras inom följande 
område, såvida inte tillstånd i särskild ordning föreligger. 
*Centrala Partille, avgränsat av Lexbyvägen, Porthällastigen, 
Europaväg 20 och Kung Göstas väg, i enlighet med kartbilaga A. 

Hundar  
4 §  
1 mom. Under vistelse utomhus på offentlig plats skall hund hållas 
under tillsyn. Därvid skall särskilt iakttas. 
att hunden förs kopplad på följande områden, 
- begravningsplatserna Partille kyrkogård, Kvastekulla, Partille 
södra och Jonsereds griftegårdar, inom område som framgår av 
kartbilaga B, 
- centrala Partille, avgränsat av Lexbyvägen, Porthällastigen, 
Europaväg 20 och Kung Göstas väg samt Björndammens och 
Furulunds torg i enlighet med kartbilaga C, 
- torgområdet Vallhamra torg inom område med avgränsning enligt 
kartbilaga D, 
att hunden inte får vistas på följande områden 
- badplatserna Kåsjöbadet och Humlebadet under månaderna maj –
september, inom område med avgränsning som framgår av 
kartbilaga E, 
- offentliga lekplatser, med fasta anordningar, som är markerade 
med X på kartbilaga F 1-4, 
att hunden inte skadar park eller plantering 
att hunden, där den inte hålls kopplad, är försedd med halsband 
som anger ägarens namn och adress eller telefonnummer, 
att tik, under löptid, utomhus hållas kopplad eller inom inhägnat 
område.  
att föroreningar efter hund plockas upp inom tätbebyggt område 
med avgränsning enligt kartbilaga F 1-4. 
2 mom. Hundens ägare eller den som tagit emot hunden till 
underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en 
hund är ansvarig för iakttagandet av föreskrifterna i 1 mom. ovan. 
3 mom. Vad som i 1 mom. stadgas gäller inte hund i polistjänst, 
ledarhund för synskadad person, service- och signalhund för 
funktionshindrad person och inte heller för hund för vilken 
polismyndigheten medgivit särskilt undantag.  
4 mom. Hund som anträffas lös på plats, som anges i denna 
paragraf, eller som anträffas lös utan tillsyn på annan offentlig 
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plats, får omhändertas av polisman. Om upplysning om ägaren 
eller innehavaren inte kan erhållas får hunden då föras till 
hundstall. Har ägaren eller innehavaren inte inom tid som anges i 
annan lagstiftning återhämtat hunden och ersatt kostnaden för 
dess omhändertagande och vård, ankommer det på 
polismyndigheten att besluta hur man ska förfara med hunden. 

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 
5 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon 
bestämmelse i dessa allmänna ordningsföreskrifter kan dömas till 
penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen. 
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och 
förverkanden. 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 1996. 
Revideringarna beslutade av fullmäktige den 24 februari 2005 § 24 
träder i kraft den 1 april 2005. 
2006-01-17. Ansvarig Karin Dickens. 
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