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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2021-04-13

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 114

Förlängd utredningstid för översyn av lokala
ordningsföreskrifter

KSN-2020-02659

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. att förslag till reviderade lokala ordningsföreskrifter ska presenteras för
kommunstyrelsen så att beslut kan fattas senast 31 december 2021.

Sammanfattning

Nu gällande lokala ordningsföreskrifter beslutades av kommunfullmäktige i samband
med den översyn som gjordes 2013. Denna översyn initierades redan 2009 och ledde
till en revidering av skrivningen om användning av pyrotekniska varor. Det beslutet
ersatte de tidigare gällande lokala ordningsföreskrifterna från 1996.

Kommunstyrelsen beslutade den 25 november 2020 (§ 306) att uppdra till
kommunledningskontoret att göra en översyn av de lokala ordningsföreskrifterna, och
att särskilt utreda vissa företeelser som idag utgör en vanlig del av stadsbilden, till
exempel elsparkcyklar och mobila matstånd. Enligt kommunstyrelsens beslut ska
kommunledningskontoret återkomma med förslag till beslut innan sommaren 2021.
För att säkerställa att översynen kan göras tillräckligt grundligt föreslås
kommunstyrelsen förlänga utredningstiden för detta arbete.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 29 mars2021

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet
bifaller detsamma.
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text.Click or tap here to enter text. 

Förlängd utredningstid för översyn av lokala 
ordningsföreskrifter  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att förslag till reviderade lokala ordningsföreskrifter ska presenteras för 

kommunstyrelsen så att beslut kan fattas senast 31 december 2021.  

Ärendet 

Nu gällande lokala ordningsföreskrifter beslutades av kommunfullmäktige i samband 

med den översyn som gjordes 2013. Denna översyn initierades redan 2009 och ledde 

till en revidering av skrivningen om användning av pyrotekniska varor. Det beslutet 

ersatte de tidigare gällande lokala ordningsföreskrifterna från 1996.  
Kommunstyrelsen beslutade den 25 november 2020 (§ 306) att uppdra till 
kommunledningskontoret att göra en översyn av de lokala ordningsföreskrifterna, och 

att särskilt utreda vissa företeelser som idag utgör en vanlig del av stadsbilden, till 

exempel elsparkcyklar och mobila matstånd. Enligt kommunstyrelsens beslut ska 
kommunledningskontoret återkomma med förslag till beslut innan sommaren 2021.  

För att säkerställa att översynen kan göras tillräckligt grundligt föreslås 
kommunstyrelsen förlänga utredningstiden för detta arbete. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret.  

Barn-, jämställdhets- och näringslivsperspektiven bedöms inte relevanta med 
föreliggande förslag till beslut. 

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2021-03-29 KSN-2020-02659 

  
Handläggare:  

Johan Gunn, Lena Grapp, Anders Fridborg 

 

 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Föredragning 

Uppsala kommuns gällande lokala ordningsföreskrifter beslutades 2013. Jämfört med 

den tidigare versionen av ordningsföreskrifterna innehöll beslutet 2013 dock bara en 
mindre förändring, gällande användningen av pyrotekniska varor. Detta innebär att 
dagens ordningsföreskrifter i huvudsak fortfarande motsvarar det dokument som 

beslutades redan 1996. Det är därför påkallat att göra en grundlig översyn av hela 

dokumentet och att aktualitetsgranska samtliga paragrafer.  

Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommunledningskontoret att 
kommunstyrelsen beslutar om att justera den tidplan man har givit förvaltningen för 
detta uppdrag, så att kommunledningskontoret kan återkomma med förslag till beslut 

senast den 31 december 2021. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga med föreliggande förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 29 mars 2021 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 

Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 
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