
Sida 39(64)

Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2022-11-23

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 28

Revidering av lokala ordningsföreskrifter

KSN-2020-02659

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. att revidera 3 § i Lokala ordningsföreskrifter för Uppsala kommun i enlighet
med föredragningen, samt

2. att revidera 20 § i Lokala ordningsföreskrifter för Uppsala kommun i enlighet
med föredragningen och de geografiska gränser som framgår av bilaga 1.

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges beslutade den 31 januari 2022 (16 §) om reviderade lokala
ordningsföreskrifter. Bakgrunden till revideringen var främst att föreskrifterna inte
hade genomgått någon större uppdatering sedan föreskrifternas införande 1996, med
undantag för en mindre justering 2013. I de antagna ordningsföreskrifterna beslöts
bland annat om nytt regelverk kring fyrverkeri, i syfte att ytterligare begränsa
möjligheten att använda fyrverkerier i nära anslutning till bostäder, vårdinrättningar
och inrättningar för djurhållning.

Den 7 mars 2022 beslutade länsstyrelsen i Uppsala län att upphäva de lokala
ordningsföreskrifternas 20 § rörande förbud mot användning av fyrverkerier och annan
pyroteknik. Upphävningen motiverades med att paragrafen var otydlig och kunde
misstolkas. Länsstyrelsen upphävde också delar av 3 § avseende platser som vid
tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och ordningsföreskrifterna ska jämställas med
offentlig plats.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 17 november 2022
Bilaga 1, karta Förbud mot användning av pyrotekniska varor

Beslutsgång

Ordföranden ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen
bifaller detsamma.
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Revidering av lokala ordningsföreskrifter  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att revidera 3 § i Lokala ordningsföreskrifter för Uppsala kommun i enlighet 
med föredragningen, samt 

2. att revidera 20 § i Lokala ordningsföreskrifter för Uppsala kommun i enlighet 
med föredragningen och de geografiska gränser som framgår av bilaga 1.  

Ärendet 
Kommunfullmäktiges beslutade den 31 januari 2022 (16 §) om reviderade lokala 
ordningsföreskrifter. Bakgrunden till revideringen var främst att föreskrifterna inte 
hade genomgått någon större uppdatering sedan föreskrifternas införande 1996, med 
undantag för en mindre justering 2013. I de antagna ordningsföreskrifterna beslöts 
bland annat om nytt regelverk kring fyrverkeri, i syfte att ytterligare begränsa 
möjligheten att använda fyrverkerier i nära anslutning till bostäder, vårdinrättningar 
och inrättningar för djurhållning.  
 
Den 7 mars 2022 beslutade länsstyrelsen i Uppsala län att upphäva de lokala 
ordningsföreskrifternas 20 § rörande förbud mot användning av fyrverkerier och annan 
pyroteknik. Upphävningen motiverades med att paragrafen var otydlig och kunde 
misstolkas. Länsstyrelsen upphävde också delar av 3 § avseende platser som vid 
tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och ordningsföreskrifterna ska jämställas med 
offentlig plats.  

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret.  

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2022-11-17 KSN-2020-02659 
  
Handläggare:  
Lena Grapp, Anders Fridborg 
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Föredragning 

Mot bakgrund av länsstyrelsens upphävande av 20 § i Lokala ordningsföreskrifter för 
Uppsala kommun har en dialog förts med länsstyrelsen om hur en tydligare 
formulering skulle kunna se ut, utan att nå fram till ett konkret förslag. I syfte att ha 
föreskrifter som reglerar fyrverkeri och annan pyroteknik på plats innan årsskiftet 
behöver dock ett beslut fattas som kompenserar för den upphävda paragrafen.  

Förslaget till beslut är därför att låta förbudet mot användning av pyrotekniska varor 
följa samma geografiska gränser som förbudet mot att förtära alkohol på allmän plats, 
se bilaga 1. Detta ger förbudet en tydlighet och är också analogt med hur tidigare 
förbud i de lokala ordningsföreskrifterna såg ut. I detta förslag görs inga särskilda 
skrivningar om vårdinrättningar eller inrättningar för djurhållning, då det sannolikt 
skulle kräva separata kartskisser för vart och ett av dem. Mot bakgrund av detta 
föreslås 20 § i Lokala ordningsföreskrifter för Uppsala kommun revideras till följande 
lydelse:  

”Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 

20 § Polismyndighetens tillstånd krävs för användning av pyrotekniska varor inom 
områden enligt bilaga 1.  

För övriga områden med sammanhållen bebyggelse krävs tillstånd vid alla tidpunkter 
utom nyårsafton och sista april från kl 18.00 till kl 02.00 därpå följande dag.” 

När det gäller länsstyrelsens delvis upphävande av § 3, föreslås följande områden 
strykas ur de lokala ordningsföreskrifterna:  

• Hammarskog naturreservat,  
• Hågadalen-Nåsten naturreservat,  
• Kronparken naturreservat,  
• Kung Skutes hög/Högstaåsen,  
• Norra Lunsen naturreservat,  
• Stadsskogen naturreservat,  
• Storskogens friluftsområde,  
• Årike Fyris naturreservat,  
• Örnsätra naturreservat.  

Ekonomiska konsekvenser 

Inga med föreliggande förslag till beslut.  

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 17 november 2022 
• Bilaga 1, karta Förbud mot användning av pyrotekniska varor 

 

Kommunledningskontoret 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 
Stadsdirektör Utvecklingsdirektör och 

biträdande stadsdirektör 
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