Kommunstyrelsen

Utdrag ur
PROTOKOLL
2016-03-14

§ 55
Revidering av de lokala ordningsföreskrifterna, pyrotekniska varor
KS-2016/99
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna nytt förslag till § 18 i Allmänna lokala ordningsföreskrifter i Knivsta.

Ärende
Beslut från arbetsutskottet, § 40, 2016-02-15 och tjänsteskrivelse 2016-02-08 har varit
utsända.

Expedieras till
Akten

Expedierat av Siobhán Górny 2016-03-29
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KS-2016/99

Kommunstyrelsen

Revidering av de lokala ordningsföreskrifterna, pyrotekniska varor
KS-2016/99
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna nytt förslag till § 18 i Allmänna lokala ordningsföreskrifter i Knivsta.
Sammanfattning
Förslaget innebär en ändring från nuvarande lydelse:
§ 18
”Inom sammanhållen bebyggelse krävs tillstånd av polismyndigheten för att använda sådana
pyrotekniska varor som genom sin omfattning kan innebära en risk för människors hälsa eller
skada på människor och egendom.
Det är förbjudet att använda fyrverkerier närmare än 200 meter från vård- och äldreboenden”
Till:
§ 18
”Användandet av mindre fyrverkerier och pyrotekniska varor utan tillståndsbehov är endast
tillåtet mellan 20:00 och 01:00 på nyårs-, påsk- och valborgsmässoafton samt
skärtorsdagen.
För användande av fyrverkerier som inte kräver polistillstånd övriga dagar krävs särskilt
tillstånd från kommunen.
Det är förbjudet att använda fyrverkerier närmare än 200 meter från vård- och äldreboenden.
Inom sammanhållen bebyggelse krävs tillstånd från polismyndigheten för att använda
pyrotekniska varor som genom sin omfattning kan innebära risk för människors hälsa eller
skada på människor och egendom”.
Bakgrund
Kommunens förvaltning har genom ärende KS-2013/1039 och medborgarförslag 2013:18 fått
i uppdrag av Kommunstyrelsen att se över och revidera § 18 i Lokala ordningsföreskrifter i
Knivsta. Det nya förslaget har utifrån exempel på andra kommuners ordningsföreskrifter
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försetts med en ny tids- och datumbegränsning för när det är tillåtet att använda
fyrverkeripjäser.
Ekonomisk konsekvensanalys
Beslutet medför inga extra kostnader för kommunen
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Lena Fransson
kommundirektör
Beslutet ska expedieras till:
Akten
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Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?
Ja

x

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Nej

Förklara oavsett svar.
Enligt lag är det inte tillåtet att personer under 18 år hanterar fyrverkerier men barn
utsätts ändå för risker i samband vuxna gör det.

Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?
Genom ett införande av en tids- och datumgräns minskar barnens potentiella exponering
av fyrverkerier.
3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?
Ja
Inte i detta skede.

Nej

X

