Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige

2021-03-30

§ 163 Begränsa fyrverkerierna!, svar på motion (V)
Dnr KS 2019-886
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.
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.
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Kommunstyrelsens beslut 2021-03-23, § 87
1. Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut tillsammans med
Muharrem Demiroks (C) ändringsyrkande tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut den 2021-03-30
1. Motionens första att-sats besvaras 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.
Beslutsunderlag
Ojusterat protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-03-23, § 87
Tjänsteskrivelse – Begränsa fyrverkerierna!, svar på motion (V), 2021-03-01
Motionen
Yrkanden
Ordföranden Lars Vikinges (C) yrkar att ärendet ska bordläggas till
sammanträdet 2021-04-27.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Lars Vikinges (C) yrkande att ärendet ska
bordläggas mot att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska bordläggas.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till sammanträdet 2021-04-27.
__________
Beslutet skickas till:
Gruppledare, Jessica Eek (V)
Kommunkansliet
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