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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Sarah Brodd

2021-03-01

Dnr KS 2019-886

Kommunstyrelsen

Begränsa fyrverkerierna!, svar på motion (V)
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionens första att-sats avslås med hänvisning till att bestämmelserna i de
lokala ordningsföreskrifterna bedöms vara tillräckliga avseende
användningen av fyrverkerier eftersom det inte finns några uppgifter som
tyder på att användandet av fyrverkerier har ökat sedan senaste
revideringen.
2. Motionens andra att-sats avslås med hänvisning till bedömningen att de
lokala ordningsföreskrifterna är tillräckliga avseende användningen av
fyrverkerier och därmed finns det inte heller skäl att verka för ett nationellt
totalförbud.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Ärende
De tidigare ledamöterna för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige Fredrik
Hasselgren och Jane Carlsson föreslår i en motion daterad 2019-11-22 att
-

Justera de lokala ordningsföreskrifterna ytterligare för att begränsa
användandet av fyrverkerier till utpekade platser så att man minimerar
skadan på djur, människor och natur

-

Linköping kommun verkar för ett nationellt förbud mot användandet av
fyrverkerier.

Till stöd för sina yrkanden anförs att fyrverkerierna i samband med
högtidsstunder medför ett stort lidande för ett stort antal djur, såväl
sällskapsdjur som vilda. Därtill anförs att fyrverkerier bidrar till en massiv
nedskräpning av gator och torg, skog och mark. Det finns enligt motionen även
människor som lider av posttraumatisk stress som direkt följd av t ex.
nyårsraketer. Motionärerna menar sammantaget att användandet av smällare
och raketer inte kan motivera det lidande och den miljöförstöring som det
medför.
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Kommunen genomförde under år 2017 en större revidering av de lokala
ordningsföreskrifterna. Vid denna gjordes bl.a. en översyn av befintliga
bestämmelser avseende fyrverkerier. Användandet var redan vid översynen
starkt begränsat på så sätt att allt användande, förutom vid vissa bestämda tider
på påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton utanför de centrala delarna av
Linköping, kräver tillstånd från Polismyndigheten (19 §). Det finns inga
uppgifter som tyder på att användandet av fyrverkerier har ökat sedan dess.
Kommunledningsförvaltningen bedömer därför att det inte finns skäl att föreslå
en skärpning av de nuvarande ordningsföreskrifterna.
Kommunen omvärldsbevakar frågan inom ramen för ordinarie verksamhet och
arbetar aktivt för att hitta alternativa sätt att fira och att vara ett gott föredöme.
Med anledning av ovanstående bedömning, som innebär att det inte finns skäl
att införa ett totalförbud mot fyrverkerier är det
Kommunledningsförvaltningens bedömning att det inte heller finns skäl att
verka för ett nationellt totalförbud.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen i sin beredning till
kommunfullmäktige tillstyrka förslaget till beslut.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Begränsa fyrverkerierna!, svar på motion (V), 2021-03-01
Motionen
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Bakgrund
Kommunen genomförde under år 2017 en större revidering av kommunens
lokala ordningsföreskrifter. Vid denna gjordes bl.a. en översyn av befintliga
bestämmelser avseende fyrverkerier. Användandet var redan vid översynen
starkt begränsat på så sätt att användande enbart tillåts utanför de centrala
delarna av Linköping samt vid vissa bestämda tider (18:00-03:00) på
påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton. Övriga användning - dvs. i
centrala Linköping eller vid andra tidpunkter än ovan angivna - kräver tillstånd
från Polismyndigheten (19 §). Varken Räddningstjänsten Östra Götaland eller
kommunens säkerhetsenhet hade vid revideringen någon information om att
problematiken med fyrverkerier och pyrotekniska varor ökat. Säkerhetsenheten
har inte heller fått några sådana signaler under senare år.
Kommunen arbetar aktivt för att hitta alternativa sätt att fira högtider och har
bland annat bytt ut nyårsfyrverkerierna mot bland annat en lasershow. Nyår
2020/2021 hölls ett digitalt firande för att minska risken för smittspridning
under rådande Corona-pandemi. Kommunen finns dessutom redan idag med på
“Djurens rätts panglista” under kategorin mycket väl godkänt.
Bedömning
Kommunledningsförvaltningen bedömer med beaktande av ovanstående att
problemen med användandet av fyrverkerier och pyrotekniska varor inte är av
sådan omfattning eller har ökat på ett sådant sätt att det motiverar en skärpning
av föreskrifterna, exempelvis genom ett totalförbud mot fyrverkerier. Att
bestämmelserna i detta avseende i viss mån inte följs bedöms inte heller vara
ett skäl för att ytterligare skärpa dem. Kommunledningsförvaltningen bedömer
sammanfattningsvis att det inte finns skäl att föreslå en skärpning av de
nuvarande ordningsföreskrifterna.
Kommunen omvärldsbevakar frågan inom ramen för ordinarie verksamhet och
arbetar aktivt för att hitta alternativa sätt att fira och att vara ett gott föredöme.
Med anledning av ovanstående bedömning, som innebär att det inte finns skäl
att införa ett totalförbud mot fyrverkerier är det
Kommunledningsförvaltningens bedömning att det inte heller finns skäl att
verka för ett nationellt totalförbud.
Kommunala mål
Trygg och attraktiv kommun
Klimatsmart kommun
Attraktiv kommun
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Förslaget har inte någon påverkan på kommunens jämställdhetsarbete.
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Samråd
Samråd har skett med Säkerhetsenheten som tillstyrker förslaget till beslut.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL förhandling eller information är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Klicka här för att ange text.

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Motionärerna

