SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2015-06-15
Kommunfullmäktige

KF § 34

KS 2015/24

Redovisning av berett 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 allmänheten. Kommunstyrelsens förvaltning har fått
uppdrag att utreda frågan.
Utredning

I enlighet med Ordningsförordningen 1 kap 1 § bemyndigas kommunen att
lämna närmare föreskrifter kring användningen av pyrotekniska artiklar. I
Kommunens Allmänna Ordningsföreskrifter ges följande 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 tillståndskravet:
Nyårsafton: mellan kl. 18.00 – 24.00
Nyårsdagen: mellan kl. 00.00 – 02.00
Påskafton mellan: kl. 18.00 – 24.00
Påskdagen mellan: kl. 00.00 – 02.00
Valborgsmässoafton: mellan kl. 18.00 – 24.00
1 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 försäljning av pyrotekniska artiklar eller fyrverkerier. Det
kommunala mandatet begränsas till att endast meddela restriktion kring
användandet. Ett totalförbud av försäljning av pyrotekniska artiklar kräver
ett statligt beslut av riksdag eller regering.
Av denna utredning har det inte framkommit någon information om att det
finns något allmänt missnöje eller oro. De klagomål som inkommer till
kommunen är främst kring nyår och där har kommunen genom sina
ordningsföreskrifter 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 föreslås det på tjänstemannanivå att medborgarförslaget
lämnas utan hänseende.
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Beslutsunderlag

- Medborgarförslag, 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

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå
medborgarförslaget.
Beslutsunderlag

– Tekniska utskottets förslag till beslut 2015-05-25 § 10
– Kommunstyrelsens förslag till beslut 2015-05-25 § 108.
Styrelsens tillstyrker att förslaget avslås.
Kommunfullmäktiges beslut

1.

Fullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.

____________
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Förslagsställare
Tekniska utskottet
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