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§ 46 2018.664 KS

Revidering av lokala ordningsföreskrifter - samlat ärende
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden beslutade den 23 oktober 2018 § 74 att föreslå kommunfullmäktige att
fastställa tekniska förvaltningens förslag om revidering av lokala ordningsföreskrifter för
torghandeln i Alingsås kommun.
Kommunstyrelsen beslutade den 10 december 2018 § 241 att se över regleringen av
fyrverkerier i Alingsås kommuns lokala ordningsföreskrifter.
Kommunfullmäktige biföll den 30 januari 2019 § 13 en motion angående regelverk för
fyrverkerier, vad gäller att se över och utvidga den lokala ordningsstadgan.
Samtliga ärenden ovan har föranlett en översyn av de lokala ordningsföreskrifterna.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 7 mars 2019 lämnat följande yttrande:
Vad gäller de lokala ordningsföreskrifterna för torghandeln i Alingsås kommun har tekniska
nämnden föreslagit att handeln även fortsättningsvis ska ske på Lilla torget, med möjlighet
för samhällsbyggnadsnämnden att fatta beslut om torghandel på Stora torget vid behov.
Förslaget innebar även en omformulering av 8 § med anledning av ändrad lagstiftning. I
övrigt har ett fåtal omformuleringar och förtydliganden gjorts, som inte innebär några
ändringar i sak.
Vad gäller de allmänna lokala ordningsföreskrifterna har en utredning gjorts av möjligheterna
att utvidga bestämmelserna om fyrverkerier och andra pyrotekniska varor. Slutsatsen är att
den formulering som 16 § har idag går så långt det enligt lag och praxis är möjligt att
begränsa hanteringen av fyrverkerier. Någon utvidgning av förbudet är därmed inte juridiskt
genomförbar och paragrafen är således oförändrad i förslaget.
I övrigt har en översyn gjorts av samtliga paragrafer i ordningsföreskrifterna. Förslaget
innebär främst språkliga förändringar men vissa ändringar har gjorts i enlighet med praxis
och SKL:s rekommendationer. Till exempel har 13-15 §§ ändrats till att endast omfatta
hundar och inte katter, och ett förtydligande har införts i 15 § om inom vilka områden
upplockningstvång råder.
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Förslag till beslut på sammanträdet
AU § 46, forts
Vid dagens sammanträde enas kommunstyrelsens arbetsutskott om följande tillägg i lokala
ordningsföreskrifter under Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor, § 16:
I övriga delar av kommunen får användning av pyrotekniska varor endast ske under följande
tider:
Påskafton och nyårsafton kl 18.00-01.00
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
1. Kommunledningskontorets förslag till reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter för
Alingsås kommun godkänns, med följande tillägg
i lokala ordningsföreskrifter under Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor, § 16:
I övriga delar av kommunen får användning av pyrotekniska varor endast ske under följande
tider:
Påskafton och nyårsafton kl 18.00-01.00
2. Kommunledningskontorets förslag till reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter för
torghandeln i Alingsås kommun godkänns.
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