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Dnr KS 2020/14

§ 18

Svar på skrivelse Krav på totalförbud for
privatpersoner att använda fyrverkerier, samt
ett förbud mot all fyrverkeriförsäljning till
privatpersoner

Sammanfattning

Haninge kommun har mottagit en skrivelse från kommunstyrelsen i
Södertälje kommun som har beslutat att verka för ett nationellt
totalförbud för privatpersoner att använda fyrverkerier samt ett
förbud mot all fyrverkeriförsäljning till privatpersoner. Möjligheten
för myndigheter, organisationer och föreningar att få tillstånd av
polismyndigheten att använda fyrverkerier vid större evenemang
ska dock kvarstå.
Södertälje kommun har beslutat att uppvakta samtliga kommuner
att ställa sig bakom en gemensam skrivelse till regeringskansliet för
att kräva totalförbud för privatpersoner att använda fyrverkerier
samt förbud mot fyrverkeriförsäljning till privatpersoner.
Möjligheten för enskilda kommuner att besluta om totalförbud för
fyrverkerier bedömer Södertälje kommun är stängd då
ordningslagen (1993:1617) i 3 kap. 12 § anger att ”föreskrifterna
får inte lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra
obefogade inskränkningar i den enskildes frihet”.
Förvaltningens synpunkter

Haninge kommun har behandlat fyrverkerier bland annat inom
ramen för en motion (V) om att byta fyrverkerier mot lasershow.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-08 § 41 att avslå
motionens yrkanden. I reciten hänvisades bland annat till att
riksdagen ställt sig bakom en motion (2018/19:1182) om
totalförbud mot användning och försäljning av fyrverkerier i
Sverige. Motionen behandlades med motion (2018/19:2294) om att
endast tillåta användandet av smällare, raketer och fyrverkerier vid
offentliga arrangemang. Båda motionerna avslogs av
försvarsutskottet den 11 april 2019.
Kommunstyrelseförvaltningen delar Södertälje kommuns
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bedömning att det för en enskild kommun, genom de lokala
ordningsföreskrifterna, inte är möjligt att införa ett totalförbud för
privatpersoner att använda fyrverkerier. I Haninge kommuns
allmänna lokala ordningsföreskrifter hanteras fyrverkerier och
andra pyrotekniska varor i § 18. Av föreskrifterna framgår att
tillstånd från polismyndigheten alltid krävs vid användning i
centrumområden samt i anslutning till vård- och omsorgsboenden.
Inom detaljplanelagt område på fastlandet inklusive Dalarö krävs
tillstånd från polismyndigheten, undantaget från kl. 18 på
valborgsmässoafton och nyårsafton samt därpå följande dag till kl.
01.
Förvaltningen har inget ytterligare att anföra i ärendet och föreslår
att kommunstyrelsen ställer sig bakom Södertälje kommuns
skrivelse till regeringskansliet med krav på totalförbud för
privatpersoner att använda fyrverkerier samt förbud mot
fyrverkeriförsäljning till privatpersoner.
Underlag för beslut

- Skrivelse Södertälje kommun, Krav på totalförbud för
privatpersoner att använda fyrverkerier, samt ett förbud mot all
fyrverkeriförsäljning till privatpersoner
- Förslag till skrivelse till regeringskansliet Södertälje kommun
Överläggningar i kommunalrådsberedningen

Kommunalrådsberedningen delar i många stycken den problembild
som Södertälje beskriver och precis som
kommunstyrelseförvaltningen redogör för har frågan om
begränsningar av fyrverkerier behandlats vid ett flertal tillfällen i
Haninge. Även i Haninge har de lokala ordningsföreskrifterna
ändrats så långt som vi uppfattar att ordningslagen medger.
Kommunalrådsberedningen menar att det kan finnas flera olika sätt
att ta sig an frågan om de problem som uppstår med hanteringen av
fyrverkerier vilket inte behöver innebära så långtgående åtgärder
som ett nationellt totalförbud som skrivelsen syftar till. Haninge
kommun föreslås därför inte ställa sig bakom skrivelsen som sådan,
men väl den problembild som Södertälje beskriver.
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Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen delar den problembild som Södertälje
beskriver, men väljer att inte ställa sig bakom skrivelsen ”Krav
på totalförbud för privatpersoner att använda fyrverkerier, samt
ett förbud mot all fyrverkeriförsäljning till privatpersoner”.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Samuel Skånberg (V) yrkar bifall till eget förslag från
Vänsterpartiet (bilaga).
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut kommunalrådsberedningens förslag och det egna förslaget från
Vänsterpartiet. Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Samuel Skånberg (V) begär votering.
Voteringsproposition: Den som vill bifalla
kommunalrådsberedningens förslag röstar JA. Den det ej vill röstar
NEJ. Vinner NEJ har kommunstyrelsen bifallit det egna förslaget
från Vänsterpartiet.
Upprop:
Tobias Hammarberg (L) JA
Göran Svensson (S) JA
Maria Fägersten (S) JA
Annett Haaf (S) JA
Ann-Christine Erlandsson (S) JA
Petri Salonen (C) JA
Martin Strömvall (KD) JA
Samuel Skånberg (V) NEJ
Sven Gustafsson (M) JA
Linus Björkman (M) JA
Michael Fridebäck (M) JA
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Alexandra Anstrell (M) JA
Christian Lindefjärd (SD) JA
Lage Öhlund (-) AVSTÅR
Meeri Wasberg (S) JA
13 JA, 1 NEJ, 1 AVSTÅR.
Med 13 JA, 1 NEJ och 1 AVSTÅR finner ordföranden att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen delar den problembild som Södertälje
beskriver, men väljer att inte ställa sig bakom skrivelsen ”Krav
på totalförbud för privatpersoner att använda fyrverkerier, samt
ett förbud mot all fyrverkeriförsäljning till privatpersoner”.
Reservationer

Samuel Skånberg (V) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt, Södertälje kommun
För kännedom:
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