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46. Förslag till lokala ordnings-
föreskrifter 
KSN-2011-0598 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att anta lokala ordningsföreskrifter enligt 
ärendets bilaga 1. 
 
Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson, 
Bengt Westman (alla S), Maria Gardfjell, Frida 
Johnsson (båda MP) och Ilona Szatmari 
Waldau (V) reserverar sig enligt bilaga. 
 
Uppsala den 6 mars 2013 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, 
Cecilia Forss, Liv Hahne, Christopher Lager-
qvist (alla M), Mohamad Hassan, Cecilia 
Hamenius (båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba 
Busch (KD), Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, 
Hilde Klasson, Bengt Westman (alla S), Maria 
Gardfjell, Frida Johnsson (båda MP) och Ilona 
Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Louise Landerholm Bill 
(M), Peter Nordgren (FP), Karin Ericsson (C), 
Rickard Malmström (MP) och Emma Wallrup 
(V). 
 
Ärendet 
Bakgrund 
De nuvarande lokala ordningsföreskrifterna 
antogs av fullmäktige 1996 (ärendets bilaga 2). 
De föreskrifterna, liksom det nu föreliggande 
förslaget, bygger på ett underlag som togs fram 
av dåvarande Svenska Kommunförbundet 
(numera Sveriges kommuner och landsting).  
 
 
 

I samband med behandlingen av en motion av 
Richard Malmström (MP) (KF 8-9 juni 2009 § 
147) uttalade kommunstyrelsen att frågan om 
begränsad användning av pyrotekniska varor 
skulle aktualiseras när lagstiftningen så gjorde 
det möjligt. Kommunfullmäktige uppdrog den 
25 oktober 2010 till kommunstyrelsen att se 
över de lokala ordningsföreskrifterna (KF § 
193). I samband med uppdraget uttalade full-
mäktige som sin mening att det fanns anled-
ning att göra en översyn av de lokala ordnings-
föreskrifterna och att en sådan översyn med 
fördel kan innebära en restriktivare hållning till 
bruk av pyrotekniska varor. 
 
Remiss 
Inom kommunledningskontoret har ett förslag 
till föreskrifter upprättats (ärendets bilaga 3). 
Förslaget remitterades till räddningsnämnden, 
gatu- och samhällsmiljönämnden, idrotts- och 
fritidsnämnden, Länsstyrelsen Uppsala län 
samt Polismyndigheten i Uppsala län vars 
yttranden finns i ärendets bilaga 4-6. Idrotts- 
och fritidsnämnden och Länsstyrelsen Uppsala 
län har avstått från att yttra sig i sak.  
 
Ärendet behandlades av kommunstyrelsen den 
16 januari 2013 som beslutade att återremittera 
ärendet till arbetsutskottet. I det ärende som nu 
föreläggs kommunstyrelsen har förslaget 
ändrats på två punkter: 
 

- 16 §: Föreskriften om att hund ska 
hållas i band på offentlig plats justeras 
så att den är densamma som i nu gäl-
lande ordningsföreskrift: Hunden ska 
hållas kopplad eller på annat sätt hållas 
under tillsyn att den inte hoppar mot 
eller skadar någon 

- 17 §: Föreskriften om fyrverkerier 
justeras så att tillstånd krävs inom 
område enligt bilaga. Tidigare förslag 
var offentlig plats enligt bilaga. 

 
Föredragning 
De nya ordningsföreskrifterna innehåller i 
huvudsak två nyheter. I föreskrifterna utgår 
hänvisningarna till områden i nuvarande 
Knivsta kommun. Vidare föreslås att polis-
myndighetens tillstånd alltid ska krävas för 



användning av pyrotekniska varor på sätt som 
framgår av 17 § i ärendets bilaga 1. Därutöver 
har en språklig översyn gjorts. 
 
En närmare redogörelse för de föreslagna 
ändringarna och behandlingen av remiss-
instansernas synpunkter finns i ärendets bilaga 
7. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Aktuellt förslag medför inga ekonomiska 
konsekvenser. 
 
Bilaga  
Reservation och yttrande 
 
Vi reserverar oss till förmån för vårt yrkande 
att med hänvisning till Polismyndighetens 
yttrande stryka § 12. Vi vill också framhålla 
vikten av att med utökade socialpolitiska in-
satser minska tiggeri som beror på att män-
niskor lever i misär. 
 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och 
Vänsterpartiet 
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