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Hemställan från socialnämnd Nordost 
angående förbud mot alkoholförtäring i 
Angeredsparken och revidering av lokala 
ordningsföreskrifter för Göteborgs kommun 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Lokala ordningsföreskrifter för Göteborgs kommun revideras i enlighet med bilaga 2 
till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 

2. Beslutet anmäls omedelbart till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 
3. Föreskrifterna träder i kraft den 1 juni 2022 under förutsättning att Länsstyrelsen inte 

har något att erinra. 

Sammanfattning 
Socialnämnd Nordost har till kommunfullmäktige hemställt att en del av de lokala 
ordningsföreskrifterna, med benämningen ”1a Angered Centrum” ska revideras i den 
östra delen så att förbudet ska omfatta hela Angeredsparken. Lokalpolisområde Nordost 
har, i samband med Göteborgs Stads ansökan om förordnandeområde enligt 3 § lag 
(1980:578) om ordningsvakter, LOV, (så kallat LOV 3 § område) för Angeredsparken, 
uppmärksammat att gränserna för alkoholförtäring i och omkring parken inte är 
ändamålsenliga. Gränsen är otydlig och det är svårt för polisen att förklara för 
allmänheten var förbudet gäller.  

I 9 § lokala ordningsföreskrifter för Göteborgs kommun föreskrivs bland annat att 
spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker med en alkoholhalt överstigande 
3,5 volymprocent inte får förtäras på offentlig plats annat än i samband med tillåten 
utskänkning av sådana drycker inom ett antal områden.  

Förbudsområdet så som det beskrivs i texten i 9 § i nuvarande föreskrift täcker hela det 
område socialnämnd Nordost önskar ska omfattas av förbudet. Däremot behöver bifogat 
kartunderlag uppdateras utifrån nya, modernare kartbilder som ger möjlighet att ange en 
mer exakt position för området. För att tydliggöra de gränser som anges i texten i 9 § i nu 
gällande lokala ordningsföreskrift föreslås att kartmaterialet i föreskriften uppdateras i 
enlighet med det område som framgår av kartbilden i bilaga 2. 
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förändringen bedöms i sig inte innebära några ökade kostnader för Göteborgs Stad.  

En minskad förtäring av alkohol inom nu aktuellt område i Angeredsparken kan påverka 
den allmänna ordningen och trivseln på platsen och i närområdet positivt. Det i sin tur 
skulle kunna påverka de lokala näringsidkarna positivt genom ett utökat kundunderlag.     

Bedömning ur ekologisk dimension 
Att förbjuda förtäring av alkohol inom nu aktuellt område i Angeredsparken bedöms till 
viss del kunna bidra till att nedskräpningen på platsen minskar.  

Bedömning ur social dimension 
Angeredsparken innehåller stora gräsytor lämpade för lek, picknick, evenemang och 
umgänge, en utflyktslekplats, utomhusgym, sittgrupper och torg med bouleplan. Hela 
området har stor genomströmning av människor, varav en stor del är barnfamiljer och 
ungdomar. En ökad allmän ordning och trivsel på platsen bör påverka invånarnas relation 
till parken och sociala relation med varandra positivt.  

 

Bilagor 
1. Socialnämnd Nordosts handlingar 2021-10-19 § 371 
2. Förslag till reviderad kartbild över förbudsområdet 1 a Angered Centrum 
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Ärendet  
Socialnämnd Nordost har till kommunfullmäktige hemställt att en del av de lokala 
ordningsföreskrifterna, med benämningen ”1a Angered Centrum” ska revideras i den 
östra delen så att förbudet ska omfatta hela Angeredsparken. 

Beskrivning av ärendet 
Legala förutsättningar för lokala ordningsföreskrifter 
Ordningslagen (1993:1617) (OL) innehåller grundläggande bestämmelser om ordning 
och säkerhet. Ordningslagens bestämmelser är inte tillräckliga för att i alla avseenden 
täcka in olika ordningsproblem som kan finnas. Regeringen har genom ordningslagen 
bemyndigats att överlåta på kommunerna att utfärda lokala ordningsföreskrifter. För att 
kommunerna ska kunna göra lokalt anpassade ordningsföreskrifter har regeringen genom 
förordning lämnat vidare ett bemyndigande till kommunerna. Det är genom denna 
förordning som kommunen ges rätt att fatta beslut om lokala ordningsföreskrifter. 
Normgivningsmakten har på detta sätt förts över till kommunen. 

Kommunen kan emellertid inte fatta beslut om vad som helst utan är helt begränsad av 
den ram som ordningslagen ger. De föreskrifter som kommunen kan besluta om ska ta 
sikte på att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats eller att förhindra att 
människors hälsa eller egendom skadas till följd av pyrotekniska varor. Lokala 
ordningsföreskrifter får bara meddelas om de verkligen behövs för att upprätthålla den 
allmänna ordningen. De lokala ordningsföreskrifterna får inte lägga ett onödigt tvång på 
allmänheten och de får inte heller göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. 
Kommunerna ska därför vara noggranna, restriktiva och tydliga vid prövningen om vilka 
lokala föreskrifter som kan vara aktuella och på vilka platser dessa ska gälla. Förbud eller 
påbud ska vara begränsade till platser i form av geografiska tillämpningsområden där 
tydliga kartor som huvudregel är ett krav.  

Föreskriften måste vara utformad med en sådan exakthet att den kan tillämpas utan att 
tolkningsfrågor uppstår och att övervakningen av dess efterlevnad är möjlig. För att det 
ska kunna gå att straffbelägga någon för en överträdelse av en lokal ordningsföreskrift 
krävs att den anger vem som ska iaktta föreskriften och var den gäller. Upprätthållandet 
av ordningen på offentlig plats ansvarar polismyndigheten för. 

Beslut om att anta, ändra eller upphäva lokala ordningsföreskrifter är beslut av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen enligt 3 kap. 9 § kommunallagen 
(KL) och ska tas av kommunfullmäktige. Enligt bestämmelse i 3 kap. 13 § OL ska 
besluten omedelbart anmälas till länsstyrelsen. Om länsstyrelsen finner att någon av 
föreskrifterna strider mot ordningslagens bestämmelser kan länsstyrelsen upphäva 
beslutet i den delen. Prövningstiden är tre veckor men kan i vissa fall bli längre. 

Socialnämnd Nordosts hemställan 
I samband med att Lokalpolisområde Nordost yttrade sig angående Göteborgs Stads 
ansökan om LOV 3 § område för Angeredsparken bifogade de en text där de 
uppmärksammade att gränserna för alkoholförtäring i de lokala ordningsföreskrifterna i 
och omkring parken inte är optimala. Polisområde Nordost önskar att förbudet att förtära 
alkohol ska gälla inom hela LOV 3 § området vid Angeredsparken. 
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Polisen uppger att Angered centrum under sommaren stuckit ut vad det gäller fylleri. Vid 
många tillfällen under sommaren har polisen fått avbryta vad de kallar ”fyllefester” med 
tillhörande nedskräpning som pågått i Angeredsparken. 

Socialförvaltningen Nordost delar polisens åsikt och önskar därför att 
kommunfullmäktige beslutar om att införa lokala ordningsföreskrifter gällande förbud 
mot att förtära alkohol inom LOV 3 § området vid Angeredsparken. Dessutom framhåller 
nämnden att det i parken finns stora gräsytor lämpade för lek, picknick, evenemang och 
umgänge, en utflyktslekplats, utomhusgym, sittgrupper och torg med bouleplan. Hela 
området har stor genomströmning av människor, varav en stor del är barnfamiljer och 
ungdomar. Stadsområdets invånare och förbipasserande ska kunna känna sig trygga och 
säkra när de vistas på allmänna platser. 

Gränsdragningen för förtäringsförbudet som finns idag följer inte några naturliga gränser. 
Det följer ett par huskroppar som man sedan förlängt ut i parken, vilket medför att 
gränserna för var det är tillåtet att förtära alkohol skär rakt igenom gräsytorna och det är 
nästan omöjligt för polisen att förklara för allmänheten var förbudet gäller.  

Nuvarande ordningsföreskrifter 
Den lokala ordningsföreskriften för Göteborgs kommun antogs i sin grundform 1995. 
Under åren har flera ändringar gjorts och efter en större översyn fastställde 
kommunfullmäktige nuvarande lokal ordningsföreskrift 2018-02-22, § 15. 

Av texten i lokal ordningsföreskrift 9 § framgår bland annat avseende Angered Centrum: 

”Spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker med en alkoholhalt 
överstigande 3,5 volymprocent får inte förtäras på offentlig plats annat än i samband 
med tillåten utskänkning av sådana drycker inom följande områden;  

1. Socialnämnd Nordost (enligt bifogade kartor 1 a-d) 

 a. Angered Centrum avgränsat av Titteridamsvägen - Övre Storåsvägen - 
Angeredsvallen - Angereds sporthall - Angereds Parks östra gräns - ravinen till 
Länkharvsgatans vändplats - Länkharvsgatan - Titteridamsvägen.” 

Ordningsföreskriftens kartmaterial samt förslag till förändringar 
I föreskriften hänvisas också till ett bifogat kartmaterial vilka i samband med beredningen 
av ärendet visat sig innehålla vissa brister. Föreskrifterna är tydligt uttryckta i text men 
det är svårt att följa samtliga gränser i kartmaterialet.  

Av det kartmaterial som vid den senaste översynen fanns att tillgå framgår inte samtliga 
de avgränsningar som anges i texten i föreskriften, till exempel går inte att utläsa den 
exakta platsen för den ravin som utgör gräns åt nordost, varför gränserna i kartan runt 
Angeredsparken har dragits i en rät linje genom parken. Det ritade området i kartan har 
utgått från äldre, grövre ritade bilder och är heller inte anpassade till de naturliga gränser 
som finns i verkligheten. Detta gör det svårare för polis, ordningsvakt och allmänhet att 
veta inom vilket område förbudet råder. 

Med tillgång till dagens kartmaterial, där bland annat höjdskillnader, vattendrag och 
gångstigar framgår ges möjlighet att på ett mer exakt sätt översätta texten i 
ordningsföreskriften till en ritad gräns i kartbilden. När gränserna följer parkens, numer 
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utsatta gränser, och ravinen gräns som framträder med hjälp av utsatta höjdskillnader och 
gångbanor framträder ett annat område än det som ritats i nuvarande föreskrift. 

Nedanstående kartbild över Angeredsparken beskriver både de i gällande 
ordningsföreskrift ritade gränserna (grön linje), de i socialnämnd Nordosts hemställan 
önskade gränserna utifrån föreslaget LOV 3 § område (blå linje) och texten i gällande 
ordningsföreskrift inritad i nu tillgängligt kartmaterial (röd linje).    

 

Grön linje = ritad gräns i 
nuvarande ordningsföreskrift, 
ritad utifrån äldre kartmaterial 
som finns bilagd till föreskriften 

Blå linje = ansökt LOV 3§ 
området Angeredsparken  

Röd linje = ritad gräns, ritad 
utifrån nu tillgänglig mer 
detaljerad kartbild 

 

Vid en jämförelse kan konstateras att LOV 3 § området i Angeredsparken täcks av de i 
föreskriftens 9 § angivna gränserna.  

Vid en ytterligare jämförelse mellan kartan i nu gällande föreskrift och nya kartor över 
Angered framgår också att vid områdets västra gräns har Titteridammsvägen flyttats på 
grund av byggnation. Gränsen utgörs fortfarande av Titteridammsvägen vilket framgår av 
texten i föreskriftens 9 §, men då inte kartbilden uppdaterats efter att vägen flyttats 
stämmer inte den ritade gränsen i kartan överens med Titteridammsvägens nuvarande 
dragning.  

Nedanstående kartbild visar hela förbudsområdet i Angered. De olika färgerna har samma 
betydelse som i ovanstående kartbild. 
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Gränsen åt väster behöver uppdateras så den följer Titteridammsvägens nya dragning, i 
enlighet med röd gränsdragning.  

Stadsledningskontorets bedömning 
Mot bakgrund av att de aktuella områdena är samlingsplatser för personer som dricker 
alkohol och att det uppstår störningar för andra personer som vistas där, bedömer 
stadsledningskontoret det angeläget att alkoholförbudet i Angered förtydligas så att 
kartmaterialet bättre överensstämmer med den text som framgår av 9 § i 
ordningsföreskriften. Gränsdragningen för förtäringsförbudet i nuvarande kartmaterial 
följer inte några naturliga gränser vilket gör det svårt för polisen att förklara för 
allmänheten var förbudet gäller.  

För att tydliggöra de gränser som redan kan anses gälla i Angered enligt texten i 9 § i nu 
gällande lokala ordningsföreskrift föreslås att kartmaterialet i föreskriften uppdateras i 
enlighet med det område som framgår av kartbilden i bilaga 2. Justering är också gjord 
utifrån Titteridammsvägens nya dragning. Kartan visar med större tydlighet de exakta 
gränserna för förbudsområdet då gränsen följer Angeredsparkens naturliga avgränsningar 
och ravinens yttre gräns i form av anlagda promenadstigar. Kartan kan därmed anses ha 
en sådan exakthet att den kan tillämpas utan att tolkningsfrågor uppstår och att 
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övervakningen av dess efterlevnad är möjlig. Någon förändring i texten i 9 § avseende 
Angered Centrum bedöms dock inte behövas.  

Enligt ordningslagen ska kommunens beslut att ändra föreskrifter omedelbart anmälas till 
länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska upphäva föreskrift som strider mot denna lag. 
Länsstyrelsens beslut om upphävande ska fattas inom tre veckor från den dag 
kommunens beslut anmälts till länsstyrelsen. Göteborgs Stad bör därför ange en 
ikraftträdandedag som ligger något längre fram i tiden efter kommunfullmäktiges beslut i 
frågan. Förslag på ikraftträdandedag är därför den 1 juni 2022. 

 

 

 

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2021-10-19 

Begäran om alkoholförbud i Angeredsparken 
§ 371, N163-1395/21 

Ärendet  
I samband med att Lokalpolisområde Nordost yttrade sig angående Göteborgs 
Stads ansökan om LOV 3§ område för Angeredsparken bifogade de en text där de 
uppmärksammade att gränserna för alkoholförtäring i de lokala ordnings-
föreskrifterna i och omkring parken inte är optimala.  

Polisområde Nordost önskar att förbudet att förtära alkohol ska gälla inom hela 
LOV 3§ området vid Angeredsparken.  

Socialförvaltningen Nordost delar polisens åsikt och önskar därför att 
kommunfullmäktige beslutar om att införa lokala ordningsföreskrifter gällande 
förbud mot att förtära alkohol inom LOV 3§ området vid Angeredsparken. 

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-09-27. 

Beslut 
1. Socialnämnd Nordost beslutar att hemställa hos kommunfullmäktige om 

att införa lokal ordningsföreskrift gällande förbud mot att förtära alkohol 
inom hela LOV 3§ området vid Angeredsparken. 

2. Socialnämnd Nordost beslutar att sända förvaltningens tjänsteutlåtande till 
kommunfullmäktige. 

  
___________ 

Expedieras 
Kommunfullmäktige 
 

 

 

Dag för justering 
2021-10-27 

 

Socialnämnd Nordost 
 

  



Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2021-10-19 

 

Socialnämnd Nordost 
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Vid protokollet 

 

Sekreterare 
Annika Funkqvist 

 

 

Ordförande 
Johan Fält 

 

Justerande 
Frida Tånghag 

 



Hemställan till kommunfullmäktige om förbud mot 
alkoholförtäring i Angereds centrum och 
Angeredsparken 
 
Förslag till beslut 

1. Socialnämnd Nordost beslutar att hemställa hos kommunfullmäktige om att införa lokal 
ordningsföreskrift gällande förbud mot att förtära alkohol inom hela LOV 3§ området vid 
Angeredsparken. 

2. Socialnämnd Nordost beslutar att sända förvaltningens tjänsteutlåtande till 
kommunfullmäktige. 

Ärendet 
I samband med att Lokalpolisområde Nordost yttrade sig angående Göteborgs Stads ansökan om LOV 
3§ område för Angeredsparken bifogade de en text där de uppmärksammade att gränserna för 
alkoholförtäring i de lokala ordningsföreskrifterna i och omkring parken inte är optimala.  

Polisområde Nordost önskar att förbudet att förtära alkohol ska gälla inom hela LOV 3§ området vid 
Angeredsparken.  

Socialförvaltningen Nordost delar polisens åsikt och önskar därför att kommunfullmäktige beslutar om 
att införa lokala ordningsföreskrifter gällande förbud mot att förtära alkohol inom LOV 3§ området 
vid Angeredsparken. 

Bakgrund 
I Göteborgs Stads budget för 2021 angavs det att staden som ett led i det trygghetsskapande arbetet 
skulle ansöka om fler LOV 3§ områden. Stadsledningskontoret fick i uppgift att i samverkan med 
polisen identifiera och föreslå ytterligare områden.  

Stadsledningskontoret samverkade i sin tur med Socialförvaltningen Nordost som tillsammans med 
Polisområde Nordost identifierade Angeredsparken som ett lämpligt LOV 3§ område. Efter att 
ansökan om LOV 3§ skickats in till Polismyndigheten fick Lokalpolisområde Nordost yttra sig och de 
tillstyrkte ansökan. I samband med att de yttrade sig lyfte de fram problembilden gällande 
alkoholförtäring i och i närheten av parken.  

Gränsdragningen för förtäringsförbudet som finns idag följer inte några naturliga gränser. Det följer ett 
par huskroppar som man sedan förlängt ut i parken, vilket medför att gränserna för var det är tillåtet att 

Socialförvaltning Nordost 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-09-27 
Diarienummer  
N163-1395/21 

Handläggare 
Marcus Backsten 
Telefon: 031-365 30 23  
E-post: 
marcus.backsten@socialnordost.goteborg.se 



förtära alkohol skär rakt igenom gräsytorna och det är nästan omöjligt för polisen att förklara för 
allmänheten var förbudet gäller.  

Polisen uppger att Angered centrum under sommaren stuckit ut vad det gäller fylleri. Vid många 
tillfällen under sommaren har polisen fått avbryta vad de kallar ”fyllefester” med tillhörande 
nedskräpning som pågått i Angeredsparken.  
 

 

  Kartbild över det ansökta LOV 3§ området Angeredsparken. 

 

 Satellitbild över det ansökta LOV 3§ området Angeredsparken. 



Bedömning ur ekonomisk dimension 
Att förbjuda förtäring av alkohol inom LOV 3§ området i Angeredsparken förväntas påverka den 
allmänna ordningen och trivseln på platsen och i närområdet positivt. Det i sin tur bör påverka de 
lokala näringsidkarna positivt och bidra till ett ökat kundunderlag.     

Bedömning ur ekologisk dimension 
Att förbjuda förtäring av alkohol inom LOV 3§ området i Angeredsparken förväntas påverka den 
allmänna ordningen och trivseln på platsen och i närområdet positivt. Att öka den allmänna ordningen 
bör även påverka att nedskräpningen på platsen minskar.  

Bedömning ur social dimension 
Angeredsparken innehåller stora gräsytor lämpade för lek, picknick, evenemang och umgänge, en 
utflyktslekplats, utomhusgym, sittgrupper och torg med bouleplan. Hela området har stor 
genomströmning av människor, varav en stor del är barnfamiljer och ungdomar. 

Att öka den allmänna ordningen och trivseln på platsen bör påverka invånarnas relation till parken och 
sociala relation med varandra positivt.  

Förvaltningens bedömning 
Socialförvaltningen Nordost ställer sig bakom önskemålet från Lokalpolisområde Nordost om att 
förbud mot alkoholförtäring bör gälla i hela LOV 3§ området i Angeredsparken. Gränsdragningen för 
förtäringsförbudet som finns idag följer inte några naturliga gränser vilket gör det nästan omöjligt för 
polisen att förklara för allmänheten var förbudet gäller.  

Socialförvaltningen Nordost föreslår att en hemställan sänds till kommunfullmäktige, angående att 
införa lokala ordningsföreskrifter gällande förbud mot att förtära alkohol inom hela LOV 3§ området 
vid Angeredsparken. 

Samverkan 
Information lämnas i förvaltningens samverkansgrupp, FSG, den 12 oktober 2021. 
 

 

 

Socialförvaltningen Nordost 

 

 

 

Gitte Caous 
Förvaltningsdirektör 

 

Malin Ankarhem 
Avdelningschef 

 



Bilaga 2 
 
Förslag till reviderad kartbild över förbudsområdet 1a Angered Centrum  
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