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Kommunstyrelsen

Svar på motion angående regelverk för fyrverkerier
Ärendebeskrivning
Agneta Grange Petrusson (SD) och Boris Jernskiegg (SD) har till kommunfullmäktige den 28
februari 2018, § 22, lämnat en motion angående regelverk för fyrverkerier.
Motionärerna föreslår:
1. att kommunen utreder och genomför att all försäljning av pyrotekniska produkter
förbjuds i kommunen
2. att alla fyrverkerier skall ha polismans tillstånd
3. att den lokala ordningsstadgan ses över och utvidgas.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 mars 2018, § 46, att remittera ärendet till
miljöskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden samt till Alingsås och
Vårgårda Räddningstjänstförbund.
Förvaltningens yttrande
Miljöskyddsnämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 14 juni 2018, § 39.
Miljöskyddsnämnden anser inte att nuvarande förekomst av fyrverkerier medför att det
föreligger olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken. Miljöskyddsnämnden föreslår
kommunfullmäktige att bifalla motionens tredje attsats ”Att se över och utvidga den lokala
ordningsstadgan”, med avseende på hantering av pyrotekniska produkter.
Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund har i tjänstemannautlåtande den 28
november 2018 framfört att de ställer sig bakom ett beslut om ytterligare skärpning av de
lokala ordningsföreskrifterna gällande hantering av pyrotekniska produkter.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 18 juni 2018,
§ 99 och tekniska nämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 19 juni 2018,
§ 47. Båda nämnderna framför i sina yttranden att en begränsning gällande användandet av
pyrotekniska produkter måste meddelas i kommunala lokala ordningsföreskrifter vilka
beslutas av kommunfullmäktige.
Kommunledningskontoret gör bedömningen att nationell lagstiftning gällande försäljning av
fyrverkerier samt krav för att använda dessa är tillräckliga för att skydda människor, djur och
byggnader. Kommunledningskontoret ser därmed inte att ett förbud av all försäljning av
pyrotekniska produkter är nödvändigt.
Miljöskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och Alingsås och
Vårgårda Räddningstjänstförbund ställer sig positiva till att de lokala ordningsföreskrifterna
ses över vad gäller inom vilka områden och under vilka förutsättningar som fyrverkerier och
andra pyrotekniska produkter får användas.
Ekonomisk bedömning
Förslaget att se över den kommunala ordningsstadgan generar inga kostnader utöver
administrativ tid.

Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som sitt eget.
2. Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut får kommunledningskontoret i
uppdrag att se över och utvidga den lokala ordningsstadgan med avseende på
hantering av fyrverkerier.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen bifalls avseende punkt tre i motionen. Motionen avslås i punkterna ett och två i
motionen.
Beslutet ska skickas till
Kommunledningskontoret
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