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Dnr KS 2018/235

§8

Motion från Samuel Skånberg (V) om att byta
fyrverkerier mot lasershow

Sammanfattning

Motionen föreslår att en lasershow ersätter nyårsaftons
fyrverkerier. Förslagsställaren beskriver negativa konsekvenser av
fyrverkerier och avslutar med följande förslag; att tiderna för
fyrverkerier begränsas i största möjliga mån i Haninge, att
försäljning av fyrverkerier begränsas i största möjliga mån i
Haninge, att Haninge kommun anordnar en lasershow på
nyårsafton och att Haninge kommun avråder invånare från privat
användande av fyrverkerier. Som ersättning bör en lasershow
arrangeras på nyårsafton.
Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden som
skriver i sitt remissvar 2018-09-19, § 94, att förslagets intentioner
är goda och nämnden har inte något att invända. Lidköpings
kommun har bytt ut sina årliga fyrverkerier på nyårsafton mot en
lasershow. Även Bodens kommun har visat en lasershow istället för
kommunens årliga fyrverkerier. Reaktionerna från invånarna är
blandade. Kostnaderna för en lasershow är i det närmaste
jämförbara med fyrverkerier.
I dagsläget arrangerar inte Haninge kommun något nyårsfirande.
Om kommunen önskar införa ett sådant ser sig kultur- och
fritidsförvaltningen som en lämplig utförare av uppdraget, förutsatt
att erforderlig budget och resurser tillskjuts, eller som en möjlig
samarbetspart till kommunstyrelseförvaltningen om uppdraget
skulle tilldelas den.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av kultur- och
fritidsnämndens yttrande och har inget övrigt att tillföra.
Underlag för beslut

- Motionen
- Beslut från kultur och fritidsnämnden 2018-09-19, § 94
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Överläggningar i kommunstyrelsen

Samuel Skånberg (V) yrkar bifall till motionen.
Martina Mossberg (M) meddelar att Moderaterna inte deltar i
beslutet.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag samt Vänsterpartiets yrkande
om bifall till motionen. Ordföranden ställer de två förslagen mot
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen anses besvarad.
Martina Mossberg, Sven Gustafsson, Michael Fridebäck och
Alexandra Anstrell - samtliga (M) deltar inte i beslutet.
Reservationer

Samuel Skånberg (V) reserverar sig mot beslutet.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Samuel Skånberg (V) yrkar i första hand att ärendet
återremitteras och i andra hand bifall till motionen.
Meeri Wasberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer förslaget att ärendet ska återremitteras till
kommunstyrelsen mot att ärendet ska avgöras vid pågående
sammanträde och finner att fullmäktige beslutar att ärendet ska
avgöras vid pågående sammanträde.
Votering begärs och följande voteringsproposition läses upp och
godkänns: ”Den som vill att ärendet ska avgöras vid pågående
sammanträde röstar ja, den det ej vill röstar nej. Vinner nej har
fullmäktige beslutat att ärendet ska återremitteras till
kommunstyrelsen.” Omröstning sker med voteringsanläggning och
resultatet av omröstningen är 28 ja-röster mot 32 nej-röster. 1
ledamot avstår från att rösta (omröstningsresultat, se bilaga).
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Ordföranden konstaterar att omröstningsresultatet innebär att
fullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras till
kommunstyrelsen. Därmed faller övriga yrkanden som framförts
under debatten.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Motionären, kultur och fritidsnämnden
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