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§

Dnr. KS 2020/0009

Svar på medborgarförslag nr I/2020

- Ändring

av lokala

ordningsföreskrifter gällande fyrverkerier på Ljusterö

med öar

Kommunstyrelsens beslut
Anse medborgarförslag nr 1/2020 besvarat med hänvisning till
Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23, § 3:5, som dels innebär en skärpning
av

tider för

användning av pyrotekniska varor, dels innebär att det krävs
Polismyndigheten att använda pyrotekniska varor under övriga

tillstånd från
tider.

Sammanfattning
I ett

medborgarförslag föreslår

pyroteknisk utrustning
Österåkers

kommun.

fastlandet, dvs. alla

att

genom ändLing av lokala

Föreslaget

6211:

det införs en förbudszon för användning av

område

ordmngsföreskjifter

för förbud är

1

området utanför

med kringliggande vatten i kommun

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott har hanterat ärendet 2020-09-16,

§ 7: 7.

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2020- 09- 03.
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2020-07-23.
Förslag

till

beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande
medborgarförslag nr 1/2020 besvarat med hänvisning till

att

anse

Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23, § 3:5, som dels innebär en skärpning
av tider för användning av pyrotekniska varor, dels innebär att det krävs
tillstånd från

Polismyndigheten

att

använda pyrotekniska varor under övriga

tider.

Ann-Chn'stine Furustrand

(S)

och Michael Selander (MP) yrkar

bifall

till

medborgarförslaget.

Propositionsordning

Ordföranden

frågar

om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande eller enligt Ann-Christine Furustrands (S) och Michael Solandcrs
(M'P) yrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela
Fletchers

M

yrkande.

Forts.
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Utdragsbestyrkande
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Omröstning
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchers (M)
ja, den som är för Ann-Christine Furustrands
(S) och Michael

yrkande röstar

Solanders (MP) yrkande röstar nej.

Omröstningen utfallet enligt bilagd omröstrüngslista med 8
5 nej-röster och 1 avstår.

ja-röster,

Expedieras
Förslagsställaren

Akt

c

Justerandes signaturer
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Utdragsbestyrkande

Öste få ker
Omröstningslista
Kommunstyrelsen

KS

i

Österåkers

kommun

(mandatperiod 20I9

-

2022)

2020-09-28, § I0:l2

Parti

Ledamöter

Tjänstgörande

Ersättare

X

Johan Boström

Hampe Klein
Christina

Funhammar

Mathias Lindow,

1:e Vice ordf.

Ritva Elg

Anne-Li Hilbert

Arne Ekstrand
Ann-Christine Furusttand, 2:e vice ordf.

Mats Larsson

Daniel L.

Roger Johansson
Anders Borelid
Francisco Centreras

X

Björn P.

Michael Solander
Michaela Fletcher, ordförande

Ersättare

Conny Söderström

-

Kenneth Netterström

Conny Ling
Björn Pålhammar

KD

Mikael Ottosson
Daniel Lundin

Hans Hellberg
Erik Dagoberto Lagos

Resultat

'
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1

stêråker
:-

1/2620
Skickas

OSTERÅKERS KOMMUN

till:

KOMMUNSTYRELSEN

_

Kommunfullmäktige iösterâkers komm'un
Kommunkansliet
HM 86 Åkersberga

26320 “ai-j
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mus zon/om
Medborgarför-iSIag
Förslag (endaSt ett ämne)*

Ändring av lokala ordmngsforesknfter gällande fyrverkerier på Ljusterö

med öar

*

Béskrivhlng*

Förslag

att införa förbudszon för användning av pyroteknisk utrustning
ändring av lokala ordmngsforeskrlfter Österåkers kommun.
Föreslaget område för förbud är området utanför fastlandet, dvs alla öar
med kringliggande vatten' kommUnen.

genom

I

I

Namn*H
_

»gå/UH

-JÖNPJ'DAJ
_

mjag samtycker
kommunens

till

publicering av mitt

webbplats.

namn

tillsammans

med

mitt Medborgarförslag på

Om jag inte samtycker publiceras endast medborgarförslaget.
......

-.-

:_.4

.m .nubliceras på! kommunçns

webbplats.
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