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Förbundsstyrelsen
Tid och plats

Torsdagen den 5 oktober 2017, kl 15.30 – , Färjenäs, Göteborg

Beslutande

Ingrid Andreae (S), ordförande
Henrik Munck (MP)
Sven-Ove Johansson (S)
Per Ödman (M), vice ordförande
Owe Willingskär (M)
Lillemor Rånevik (S)

Tjänstgörande ersättare

Kristina Bergman Alme (L) ersättare för Theres Böjresson (M)
Lars-Erik Snällman (M) ersättare för Gustaf Josefson (M)
Ingemar Johansson (C) ersättare för Jan Trönsdal (M)

Närvarande ersättare

Eva Borg (S)
Lena Fredriksson (S)

Övriga närvarande
Tjänstepersoner

Anders Ekberg
Sigrun Hreidarsdottir

Per Hassling
Bo Carlsson

Lena Simenius-Peters
Marie Caldenby
Personalrepresentanter

Per-Albin Halldin, Kommunal

Justering
Justeringsdag

2017-10-05

Justerare

Ingrid Andreae (S) och Per Ödman (M)

Justerade paragrafer

§§ 62, 64-65

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………………………..
Sigrun Hreidarsdottir

Ordförande

………………………………………................
Ingrid Andreae

Justerare

…………………………………………………………….

Per Ödman

Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag 2017-10-06 på Göteborgs Stads anslagstavla, och för kännedom på
kommunernas anslagstavlor i Mölndals, Kungsbackas, Härrydas, Partilles och Lerums stadshus.
……………………………………..
Sigrun Hreidarsdottir
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Fs § 62
Val av justerare
FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT
Förbundsstyrelsen utser Per Ödman (M) att jämte
ordföranden justera dagens protokoll.
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Fs § 64
Expedieras till:
Göteborgs Stad

Dnr A0337/17

Yttrande över remiss – Göteborgsförslag 54, fyrverkeriförbud.
HANDLING
Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 19 september 2017.
ÄRENDET
Räddningstjänsten Storgöteborg, RSG, har på remiss erhållit
”Göteborgsförslag 54 - fyrverkeriförbud”. Förslagets syfte är, att det
ska införas ändringar i den lokala ordningsföreskriften med avsikt att
reducera möjligheten att hantera fyrverkerier på ett sätt som kan
orsaka skada på person eller egendom.
Grunden till remissen är att delar av allmänheten uttryckt stark oro över
fyrverkerihanteringen. Frågan har därefter hanterats inom en nyinrättad
funktion ”Göteborgsförslag”, där medborgare i Göteborgs kommun kan
registrera förslag som allmänheten sedan kan rösta på. Om minst 200
positiva röster har registrerats så måste politiker i ansvarig nämnd ta
ställning till förslaget.
I sammanhanget bör uppmärksammas, att RSG yttrade sig över ett
tidigare förslag till nya lokala ordningsföreskrifter 2016-12-13. I förslaget
fanns ingen ytterligare reglering av pyrotekniska varor. RSG föreslog då i
yttrandet att frågor om säkerhet vid hantering av pyrotekniska varor bör
hanteras genom en bra och tydlig arbetsordning inom kommunen.
FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT
Förbundsstyrelsen avstyrker förlaget gällande undantag från
tillståndsplikt vid vissa tidpunkter
Förbundsstyrelsen tillstyrker förslagen gällande ytterligare
begränsningar i Göteborgs stadskärna och i närheten av vissa
specificerade verksamheter.
Förbundsstyrelsen översänder Räddningstjänsten Storgöteborgs
tjänsteutlåtandet som sitt yttrande till kommunstyrelsen.
Beslutet justeras omedelbart.

-----------
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Fs § 65
Expedieras till:
Mölndals stad

Dnr A0435/17

Yttrande över remiss – Nya lokala ordningsföreskrifter samt nya
torghandelsföreskrifter i Mölndals stad
Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 15 september 2017.
ÄRENDET
Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) har på remiss erhållit förslag till
nya ordningsföreskrifter och nya föreskrifter för torghandel i Mölndals
stad.
De nu gällande bestämmelserna utgör grunden för de nya föreskrifterna
med vissa språkliga och redaktionella förändringar. Exempelvis stadga
har ersatts med föreskrifter då de är detta begrepp som används i
lagstiftningen.
I de nu gällande stadgorna förekommer en del hänvisningar till olika
lagar och regler. För att förenkla och minska det arbete som varje
revidering av stadgorna som en lag eller regeländring innebär, har dessa
hänvisningar lyfts ut i de nya föreskrifterna. Man anför att det
visserligen finns en pedagogisk poäng med att hänvisa till att det finns
ytterligare regler inom ett visst område, men att det i sådant fall bättre
görs i samband med publiceringen av föreskrifterna på websidan istället
för i själva föreskriften.
I förslag till ny ordningsföreskrift 7 §, tas en hänvisning till att
pyrotekniska varor enligt ordningslagens 3 kap. 7 § inte får användas
under vissa omständigheter bort. Orsaken som man anför är detta
endast utgör en hänvisning till en lagregel som gäller oavsett vad staden
föreskriver.
RSG kan konstatera, att fyrverkerier allt oftare har kommit att hanteras
olämpligt. Kommunen har möjligheter att i sin lokala ordningsföreskrift
inta bestämmelser för att förtydliga Ordningslagens allmänna uttryck
om att tillstånd krävs om fyrverkerier kan orsaka skada eller
beaktansvärd olägenhet. Kommunen kan exempelvis i sin
ordningsföreskrift förtydliga inom vilka områden och inom vilka avstånd
från vissa verksamheter som man tolkar att olägenheten är så stor att
tillstånd för hantering av fyrverkerier erfordras.
FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT
Förbundsstyrelsen tillstyrker förslag till nya ordningsföreskrifter
och nya föreskrifter för torghandel under förutsättning att
kommentarerna under rubriken slutsats beaktas.
Förbundsstyrelsen översänder tjänsteutlåtandet som sitt
yttrande till kommunstyrelsen.
Beslutet justeras omedelbart.
-----------
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