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Dnr KS 2018/235

§ 41

Återremitterat ärende: Svar på motion från
Samuel Skånberg (V) om att byta fyrverkerier
mot lasershow

Sammanfattning

Samuel Skånberg (V) har lämnat in en motion om att byta
fyrverkerier mot lasershow. Motionären yrkar att:
1. Tiderna för fyrverkerier begränsas i största möjliga mån i
Haninge
2. Försäljningen av fyrverkerier begränsas i största möjliga mån i
Haninge
3. Haninge kommun anordnar en lasershow på nyårsafton
4. Haninge kommun avråder invånare från privat användande av
fyrverkerier
Dåvarande kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över motionen
vid sitt sammanträde i september 2018. Nämnden anser att
motionens intentioner är goda och har inget att invända. Nämnden
påtalar dock att Haninge kommun i dagsläget inte arrangerar något
nyårsfirande och att en lasershow förutsätter erforderlig budget och
tillskjutande av resurser.
Kommunfullmäktige återremitterade motionen 2019-02-11.
Förvaltningens synpunkter

Möjligheten att använda fyrverkerier i Haninge kommun regleras i
de allmänna lokala ordningsföreskrifterna. Av 18 § framgår att
användande av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor på
fastlandet inklusive Dalarö kräver tillstånd från Polismyndigheten.
Undantag görs för valborgsmässoafton från kl. 18 samt för
nyårsafton till nyårsdagen kl. 01. Dock krävs alltid tillstånd för
användande av fyrverkerier i bland annat centrumområden och i
närheten av särskilda boenden. De allmänna lokala föreskrifterna
reviderades av kommunfullmäktige 2017-10-09, § 280. Beslutet
innebar en snävare tidsram inom vilken det är tillåtet att avfyra
fyrverkerier. Förvaltningen anser inte att ytterligare begränsningar i
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de tider då fyrverkerier får användas är nödvändiga och föreslår
därmed att motionens första yrkande avslås.
Riksdagen har i december 2018 ställt sig bakom ett förslag (motion
2018/19:1182) om totalförbud mot användning och försäljning av
fyrverkerier i Sverige. För det fall ett totalförbud inte bedöms vara
möjligt att införa har riksdagen uppmanat regeringen att se över
möjligheterna att göra all användning av fyrverkerier
tillståndspliktig. Preliminärt beslutsdatum är i april 2019. Därtill
kommer nya regler, som träder i kraft den 1 juni 2019, där
användning av raketer med styrpinne kräver tillstånd samt särskild
utbildning. Mot bakgrund av detta anser förvaltningen att
ytterligare begränsningar för försäljning av fyrverkerier i detta
skede inte behöver vidtas och förslår därmed att motionens andra
yrkande avslås.
Haninge kommun anordnar inget nyårsfirande med fyrverkerier. Då
det saknas budgetmedel för genomförandet av en lasershow på
nyårsafton föreslås motionens tredje yrkande avslås.
På Haninge kommuns hemsida finns information om regler samt
risker, bland annat för brand eller personskada, kopplat till
fyrverkerier. Informationen lyfts fram särskilt inför bland annat
nyårsafton. Kommunens information avseende detta ses
regelbundet över, bland annat i samverkan med Södertörns
brandförsvarsförbund.
Mot bakgrund av detta föreslås motionens fjärde yrkande därför
avslås.
Underlag för beslut

- Motion (V) om att byta fyrverkerier mot lasershow
- Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-02-11, § 8
- Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2018-09-19, § 94
- Motion till riksdagen 2018/19:1182 (S) inför ett nationellt förbud
mot användning och försäljning av fyrverkerier i Sverige
Överläggningar i kommunstyrelsen

Samuel Skånberg (V) yrkar bifall till motionen.
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Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag samt Vänsterpartiets yrkande
om bifall till motionen. Ordföranden ställer de två förslagen mot
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Yrkandet om att tiderna för fyrverkerier begränsas i största
möjliga mån i Haninge avslås.
2. Yrkandet om att försäljningen av fyrverkerier begränsas i
största möjliga mån i Haninge avslås.
3. Yrkandet om att Haninge kommun anordnar en lasershow på
nyårsafton avslås.
4. Yrkandet om att Haninge kommun avråder invånare från privat
användande av fyrverkerier avslås.
Reservationer

Samuel Skånberg (V) reserverar sig mot beslutet.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Samuel Skånberg (V) yrkar bifall till motionen samt att varje
beslutspunkt ska beslutas var för sig.
Meeri Wasberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer förslaget att varje beslutspunkt ska behandlas
var för sig mot att ärendet ska behandlas i sin helhet och finner att
fullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras i sin helhet.
Votering begärs och följande voteringsproposition läses upp och
godkänns: ”Den som vill att ärendet ska avgöras i sin helhet röstar
ja, den det ej vill röstar nej. Vinner nej har fullmäktige beslutat att
varje beslutspunkt ska behandlas var för sig”. Omröstning sker med
voteringsanläggning och resultatet av omröstningen är 38 ja-röster
mot 4 nej-röster. 17 ledamöter avstår och 2 ledamöter är
frånvarande (omröstningsresultat, se bilaga Votering 1).
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Ordföranden konstaterar att omröstningsresultatet innebär att
fullmäktige beslutar att ärendet ska behandlas i sin helhet.
Därefter konstaterar ordföranden att det finns två förslag till beslut;
kommunstyrelsens förslag samt Vänsterpartiets yrkande om bifall
till motionen. Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs och följande voteringsproposition läses upp och
godkänns: ”Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja,
den det ej vill röstar nej. Vinner nej beslutar fullmäktige att bifalla
motionen”. Omröstning sker med voteringsanläggning och
resultatet av omröstningen är 53 ja-röster mot 4 nej-röster. 2
ledamöter avstår från att rösta och 2 ledamöter är
frånvarande (omröstningsresultat, se bilaga Votering 2).
Ordföranden konstaterar att omröstningsresultatet innebär att
fullmäktige beslutar enligt med kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Yrkandet om att tiderna för fyrverkerier begränsas i största
möjliga mån i Haninge avslås.
2. Yrkandet om att försäljningen av fyrverkerier begränsas i
största möjliga mån i Haninge avslås.
3. Yrkandet om att Haninge kommun anordnar en lasershow på
nyårsafton avslås.
4. Yrkandet om att Haninge kommun avråder invånare från privat
användande av fyrverkerier avslås.
Reservationer

Samuel Skånberg, Sevim Celepli, Åsa Bååth och William Friström
– samtliga (V) – reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Motionären, idrotts- och fritidsnämnden
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