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§ 73 Diarienummer KS 0028/14 

 

Medborgarförslag om kompletteringar gällande raketer och 
smällare i de lokala ordningsföreskrifterna. Svar 
 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget bifalles såtillvida att ett tillägg införs i den lokala ordningsstadgan 

med följande lydelse: 

 

1. All användning av pyrotekniska produkter inom planlagt område kräver alltid 

polisens tillstånd utom på nyårsafton klockan 21.00 till 01.00 påföljande dag samt 

påskafton och valborgsmässoafton från klockan 19.00 till 23.00. 

 

2. All användning av pyrotekniska produkter ska inom hela kommunen och även under 

ovanstående tider ske med mycket stor aktsamhet gentemot djurhållning som kan 

utsättas för allvarliga skador. 

 

2. Kommunstyrelsen och dess förvaltning får i uppdrag att i samråd med räddningstjänsten, 

polisen och Länsstyrelsens djurskydd utforma ett informationspaket som läggs ut i 

lämpliga medier i samband med de aktuella högtidsdagarna, framförallt vid nyårsafton 

då både användning och skaderisker är som allra störst. Informationen ska gälla både 

risker och olägenheter för människor och djur samt vikten av att respektera lagstadgade 

bestämmelser, till exempel åldersgränsen på 18 år. 

 

 

Sammanfattning  

 

Medborgarförslag har lämnats till kommunen där det föreslås: 

 

 att kommunen, tillsammans med övriga inblandade myndigheter, kompletterar den 

lokala ordningsstadgan så att det blir förbjudet att avfyra fyrverkerier och smällare inom 

tätbebyggt område. 

 att tillstånd kan sökas för personer- som uppnått myndighetsåldern, att på särskilt 

anvisade platser (t ex Östernäsområdet) få avfyra fyrverkerier och smällare under en 

begränsad tidsperiod. 

 att kommunen eller annan utsedd myndighet utfärdar ett intyg, vilket måste uppvisas och 

överlämnas till handeln innan försäljning av fyrverkeripjäser/smällare får ske.  

 

Kommunfullmäktige beslutade den 27 januari 2014, § 15 att skicka medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunfullmäktige behandlade förslaget den 17 november 2014, § 241 varvid beslutades 

om återremiss. 

 

Kommunchefen skriver i sin bedömning att vid kommunfullmäktiges överläggning den 17 



  

 PROTOKOLLSUTDRAG 

 

november 2014 deltog en förslagsställare. Med utgångspunkt i kommunstyrelsens förslag 

förde densamma en rimlig diskussion vari framfördes synpunkter på förslaget. I beredningen 

av återremissen har förslaget reviderats i linje med förslagsställarnas synpunkter. 

 

Vidare fördes vid fullmäktiges överläggning ett resonemang om den reella möjligheten att 

följa upp de nu föreslagna förändringarna i den lokala ordningsstadgan menande att det 

skulle te sig fruktlöst att införa nya och striktare regler då efterlevnaden av dessa skulle vara 

svåra att kontrollera. Paralleller till andra delar av ordningsstadgan bör ställas mot en sådan 

hållning. En rimlig hållning torde vara att utgå från syftet och avsikten med befintliga och 

reviderade regler. Det har i diskussionen och i medborgarförslaget framförts god 

argumentation för förändringen. Att avstå från densamma, även om kontroll av efterlevnaden 

kan visa sig ha svårigheter, förefaller därför orimligt. 

 

Kommunchefen har stämt av förslaget muntligt med polisen och dessa förordar de tider som 

föreslogs i det förra förslaget. Polisen har dock meddelat att man kommer att anstränga sig 

för att kontrollera efterlevnaden av den nu föreslagna förändringen i ordningsstadgan. 

 

Beslutsunderlag  

 

Kommunstyrelsens protokoll  

Allmänna utskottets protokoll 10 februari 2015, § 29 

Kommunchefens skrivelse 5 februari 2015 

Kommentar från Louise Edlund, e-post, 9 december 2014 

Kommunfullmäktiges protokoll 17 november 2014, § 241 

Förslag till beslut 26 augusti 2014 

Utredning angående medborgarförslag om begränsning av fyrverkerier med mera 14 maj 

2014 

Kommunfullmäktiges protokoll 27 januari 2014, § 15 

Medborgarförslag 13 januari 2014 
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