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§ 241 2018.262 KS

Svar på förslag till kommunstyrelsen - Uppdrag till kommunstyrelsen om
begränsning av fyrverkerier i Alingsås, Ingbritt Johansson (C)
Ärendebeskrivning
Ingbritt Johansson (C) har den 9 april 2018 lämnat följande förslag till kommunstyrelsens om
begränsning av fyrverkerier i Alingsås:
Att ordningsstadgan i Alingsås ändras, så att det endast blir tillåtet av avfyra fyrverkerier i
Alingsås kommun två timmar på påsk och två timmar på nyår. Lämpliga tider är 23-01 på
nyårsafton och 20-22 på påskafton.
Vid särskilda samhällsviktiga arrangemang, som till exempel när Alingsås fyller 400 år, ska
dispens kunna ges för fyrverkerier. Då bör arrangören dock använda sig av ljudlösa
fyrverkerier eller en lasershow, för att undvika smällande.
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 9 april 2018, § 46, att lämna förslaget till
kommunledningskontoret för beredning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 30 november 2018 lämnat följande yttrande:
Förslaget som lämnats om fyrverkeribegränsning har flera beröringspunkter med motion
angående regelverk för fyrverkerier – Agneta Grange Petrusson (SD) och Boris Jernskiegg
(S) (lämnad till kommunfullmäktige den 28 februari 2018, § 22).
I beredningen av motionen anmodades miljöskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden,
tekniska nämnden samt Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund att lämna yttranden
över motionärernas förslag om fyrverkeribegränsningar.
Svar har inkommit från de olika nämnderna samt räddningstjänstförbundet. Den
sammantagna bedömningen utifrån lämnade svar på remissen är att den nationella
regleringen kring avfyrande av fyrverkerier är tillräcklig för att skydda människor, djur och
byggnader.
Samtliga nämnder samt räddningstjänstförbundet ställer sig dock positiva till en översyn av
de lokala ordningsföreskrifterna i syfte att eventuellt ytterligare begränsa var och under vilka
tider som fyrverkerier får avfyras i Alingsås kommun.
Kommunledningskontoret gör bedömningen att de lokala ordningsföreskrifterna bör ses över
med anledning av de lämnade förslagen. Den närmare utformningen av de lokala
ordningsföreskrifterna gällande avfyrande av fyrverkerier behöver dock föregås av en
närmare utredning för att säkerställa att Alingsås kommuns lokala regler är i linje med
nationell reglering på området.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 december 2018, § 237 och lämnat följande
förslag till beslut:
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Förslagen om fyrverkeribegränsning tas med i arbetet att se över Alingsås kommuns lokala
ordningsföreskrifter. I översynen görs en bedömning om det lämnade förslaget om
fyrverkeribegränsning är i linje med gällande regelverk.
Yrkande
Ingbritt Johansson (C) yrkar att sista meningen i förslag till beslut ska ha följande lydelse:
I översynen görs en bedömning om det lämnade förslaget om fyrverkeribegränsningen, med
2 timmar vid påsk och nyår, är i linje med gällande regelverk.
Proposition
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla tilläggsyrkandet.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Förslagen om fyrverkeribegränsning tas med i arbetet att se över Alingsås kommuns lokala
ordningsföreskrifter. I översynen görs en bedömning om det lämnade förslaget om
fyrverkeribegränsningen, med 2 timmar vid påsk och nyår, är i linje med gällande regelverk.
Expedieras till
Klk-kansli
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