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Lundaförslag - Lazer show
Sammanfattning
Maj-Britt Eriksson Nörrelökke föreslår i ett Lundaförslag att Lunds
kommun förbjuder alla sorters raketer och lyktor. Raketer och lyktor
kan orsaka problem för djur och natur, bland annat då de som
skjuter upp raketerna inte plockar upp efter sig. Lunds kommun
borde enligt Maj-Britt Eriksson Nörrelökke istället anordna en
lasershow som alla kan se vid en bestämd tid.

Beslutsunderlag
Maj-Britt Eriksson Nörrelökkes Lundaförslag den 27 december 2018
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 23 maj 2019

Barnets bästa
Det finns en 18-årsgräns för att köpa och använda fyrverkerier,
varför lokala bestämmelser inte påverkar lagligheten av barns
användande av fyrverkerier. Fyrverkerier och ljusshower kan
uppskattas av både barn och vuxna.

Ärendet
Maj-Britt Eriksson Nörrelökke föreslår i ett Lundaförslag att Lunds
kommun förbjuder alla sorters raketer och lyktor, då de kan ställa till
med så mycket oreda för djur och natur och övrigt. De som skjuter
upp raketer plockar ej upp efter sig. Lunds kommun borde ha en
lasershow som alla kan se vid en bestämd tid.

Legala förutsättningar
I ordningslagen regleras att pyrotekniska varor inte får användas
utan tillstånd av polismyndigheten, om användningen med hänsyn
till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter
innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för
person eller egendom.
Lunds kommun har med stöd av 3 kap 9 § ordningslagen meddelat
lokala föreskrifter kring användning av pyrotekniska varor.
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I Lunds kommuns lokala ordningsföreskrifter anges att ”Tillstånd av
polismyndighet krävs för att använda pyrotekniska varor –
fyrverkerier – på offentlig plats med undantag för användande på
nyårsafton från klockan 18.00 till därpå följande dag klockan 02.00.”
Vidare anges att pyrotekniska varor inte får användas vid, eller i
närheten av, vissa angivna sjukhus och särskilda boenden.

Bedömning av Lundaförslaget
Som framgår av bestämmelsen ovan är redan användningen av
pyrotekniska varor begränsade i de lokala ordningsföreskrifterna
som gäller för Lunds kommun. Det anges att det krävs tillstånd av
polisen för att använda pyrotekniska varor på offentlig plats, förutom
mellan kl 18.00 på nyårsafton och kl 02:00 på nyårsdagen. Därutöver
anges ett antal sjukhus och vårdhem inom kommunen där det är
förbjudet att använda pyrotekniska varor.
Det skulle sannolikt vara möjligt att gå längre i regleringen av
användningen av pyrotekniska varor än vad Lunds kommun gjort,
t.ex ytterligare begränsa användningen på icke offentlig plats.
Kommunkontoret bedömer emellertid att nuvarande reglering är
tillräcklig och ligger i linje med hur många andra kommuner reglerat
användningen av pyrotekniska varor.
Lunds kommun brukar inte anordna något nyårsfyrverkeri. Däremot
brukar kommunen lämna ett bidrag till den fyrverkerishow som
anordnas av Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, senast
med 30 000 kronor. Kommunkontoret ser inget behov av att ersätta
aktuellt bidrag med en kommunalt anordnad lasershow.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
besluta
att

anse Lundaförslaget besvarat med kommunkontorets yttrande.
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