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JUSTERARE 

TEKU § 10 KS 2015/24 

Medborgarförslag angående att förbjuda försäljning och inköp 
samt handhavande av fyrverkerier för allmänheten 

Sammanfattning 
Den 29 december 2014 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren vill 
att kommunen förbjuder försäljning och inköp samt handhavande av 
fyrverkerier för alhnänheten. Kommunstyrelsens förvaltning har ratt 
uppdrag att utreda frågan. 

Utredning 
I enlighet med Ordningsförordningen l kap l § bemyndigas kommunen att 
lämna närmare föreskrifter kring användningen av pyrotekniska artiklar. I 
Kommunens Allmänna Ordningsfåreslaifter ges fåljande begränsning i 
användandet av pyrotekniska artiklar och fyrverkerier: 

20§ 
Tillstånd från polismyndigheten krävs för användning av fyrverkerier eller 
andra pyrotekniska varor inom detaljplanelagt området inom hela 
kommunen. 
Följande tider under året är undantagna från tillstånds kravet: 
Nyårsafton: mellan kl. 18. 00- 24.00 
Nyårsdagen: mellan kl. 00. 00 - 02.00 
Påskafton mellan: kl.l8.00-24.00 
Påskdagen mellan: kl. 00.00-02.00 
Valborgsmässoafton: mellan kl. 18.00-24.00 
l maj: mellan: kl. 00.00- 02. 00. 

Den som skjuter av fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor ska visa 
största möjliga hänsyn till omgivningen. 

Inledningsvis bör konstateras att kommunen inte har någon möjlighet att 
förbjuda fårsäljning av pyrotelmiska artiklar eller fyrverkerier. Det 
kommunala mandatet begränsas till att endast meddela restriktion Iaing 
användandet. Ett totalfårbud av fårsäljning av pyrotekniska artildar Iaäver 
ett statligt beslut av riksdag eller regering. 

Av denna utredning har det inte framkommit någon information om att det 
finns något alhnänt missnöje eller oro. De ldagomål som inkommer till 
kommunen är främst Iaing nyår och där har kommunen genom sina 
ordningsföreslaifter redan lämnat restriktioner. Det tillståndskrav som finns 
uppställt motsvarar enligt denna utredning en fullt tillräcklig restriktion. 
Någon ytterligare begränsning av användandet finns inte enligt denna 
utredning. Därmed fareslås det på 1jänstemannanivå att medborgarfårslaget 
lämnas utan hänseende. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNlNG Nr2015.2807 
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JUSTERARE 

TEKU § 10 KS 2015/24 

Beslutsunderlag 
- Medborgarfcirslag, 2014-12-30, hidnr 2015.56 

- Beslut KF § 3/2015, 2015-02-23, hidnr 2015.1142 

- Tjänsteskrivelse, 2015-04-24, hidnr 2015.2420 

Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 

l. Kornmunstyrelsen föreslår kornmunfullmäktige att avslå 
medborgarförslaget 

Beslutsexpediering efter kommunfullmäktige 
F örslagsställaren 
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JUSTERARE 

TEKU § 11 KS 2015/157 

Namnsättning av parken vid Gamla stationen 

Sammanfattning 
Namngruppen har haft en namntävling får att bestännna namnet på den 
upprustade parken som ligger vid det gamla stationsområdet. Namngruppen 
tyckte att Järnvägsparken var det bästa alternativet på grund av dess 
historiska koppling. Det är även ett namn som är lätt att använda. 

Beslutsunderlag 
Namntävling. 

- Tjänsteskrivelse, 2015-04-24, hidnr 2015.2405 

Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 

l. Kommunstyrelsen beslutar att namnsätta parken vid gamla stationen i 
Bålsta till Järnvägsparken. 

Beslutsexpediering 
Namngruppen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.2808 
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JUSTERARE 

TEKU § 12 

Information från KS förvaltning 

Sammanfattning 

VA-enheten 

KS 2015/87 

Kommundirektören informerade om att VA-enheten haft for höga 
gränsvärden på V A-verket i Bålsta beroende på bräddning. Ärendet utreds 
av bygg- och miljönämnden. 

Ett forsta utieast till dagvattenpolicy är klart. En workshop tillsammans med 
andra forvaltningar planeras. Förslag finns om att det blir två dokument, en 
policy och en handlingsplan, med olika grad av detalj styrning. De behöver 
ej ställas ut innan antagande. 

Avfallsenheten 
I budget 2016 foreslås att pengar sätts av for köp av mark och projektering 
for utbyggnad av Återvinningscentral en. Utökning av verksamheten behövs 
for att kunna tillskapa plats for fler fraktioner och for att bemöta det ökande 
behovet av hantering av utsorterat avfall. 

I arbetet med avfallsplan har avfallsenheten haft workshop tillsammans med 
kommunens andra avdelningar villcet resulterat i revidering av framtaget 
forslag. Utkast berälmas vara klart i slutet av maj. Förslag till beslut om att 
ställa ut avfallsplanen for granskning planeras till hösten. Innan antagande 
ska eventuella syupuulcter bemötas. 

Gatu- och parkenheten 
En officiell ansökan till UL behövs for att de ska kunna arbeta med frågan 
om fler hållplatser for "Mjuka linjen". Då gatuchefen är sjukskriven skjuts 
frågan på framtiden. 

Fastighetsenheten 
Förfrågningsunderlag for upphandling for renovering av simhallen har 
skickats ut. När arbetet påböljats ska en bedömning göras hur mycket jobb 
som krävs for att uppnå en godtagbar miljö och vad detta kan kosta. 

En enkel inventering av skadorna på taket på Fridegård har gjorts av 
byggprojektledaren. Det sadeltak som har satts upp har haft for långa skivor 
vilket medfo1i att de rört på sig när det blåst och hålen har blivit ovala 
därmed har fukt kunnat ta sig in. Upphandling har påböljats och renovering 
planeras påhöljas efter semestern. 

På Futurun1 ska ombyggnad ske for underhåll och verksamhetsanpassning. 

Den planerade ombyggnaden for Västerängsskolans kök berälmas bli dyrare 
då det tidigare forslaget ej varit forankrat hos lcostchefen. I det nya forslaget 
ingår matsal. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.2816 
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Ny fårskola i Frösundavik är planerad till år 2018. skogsbrynets fårskola 
planeras att byggas ut 2019-2020. Längre fram planeras får fårskola vid 
Västerängsskolan. Målet är att samtliga tillfälliga "paviljonger" ska tas bort. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.2816 
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