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MEDBORGARFÖRSLAG OM ORDNING OCH REDA MED NY-
ÅRSRAKETER/SMÄLLARE INOM TÄTBEBYGGT OMRÅDE 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
1) Avslå medborgarförslaget om att endast tillåta fyrverkerier mellan klockan 

23.00 och 01.00 på nyårsafton på av kommunen iordningställda och upp-
skyltade platser.  

 
2) Inför jul- och nyårshelgen:  
- Annonsera i annonsbladet med uppmaning att helst inte använda, men i 

vart fall iaktta stor försiktighet vid användning av fyrverkerier så att inte 
dessa avfyras mot annans fastighet, människor eller djur inom tättbebyggda 
områden.  

- I samma annons informera om de restriktioner mot fyrverkerier som redan 
finns i kommunens lokala ordningsföreskrifter.  

3) Inför mandatperioden 2019-2022 revidera kommunens lokala ordningsföre-
skrifter. 

_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Martin Dahlin har skickat in ett förslag att kommunen endast ska tillåta fyr-
verkerier mellan klockan 23.00 och 01.00 på nyårsafton på av kommunen iord-
ningsställda och uppskyltade platser. Via snöröjningen ska platserna iordning-
ställas. Kommunen föreslås informera i annonser och via sociala medier om 
vilka platser som får användas av allmänheten för avfyrning av fyrverkerier och 
smällare. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 8 oktober 2018, § 82, att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut 
senast februari 2019. 
_____ 
 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har yttrat sig i ärendet. 
 
Smällare är förbjudna men bedöms ändå kunna förekomma. Fyrverkerier och 
smällare kan innebära stort lidande för husdjur och människor som flytt från 
krig och kan även utgöra en brandrisk om de med eller utan avsikt avfyras mot 
bebyggelse. Det är därför viktigt med stor försiktighet när pyrotekniska varor 
används. Det är också åldersgräns för att få använda fyrverkerier eftersom det 
är förknippat med stora risker för personskador. 



 

 

 
Det finns tradition i Sverige att anordna fyrverkerier både officiellt och vid 
privata fastigheter på nyårsafton. I lokala ordningsstadgan har kommunen 
begränsat när under året pyrotekniska varor får användas i kommunen. På 
nyårsafton är det endast tillåtet mellan klockan 12.00 och 03.00 påföljande dag. 
Samma tider gäller för valborgsmässoafton och påskafton. I övrigt är det helt 
förbjudet men man kan söka tillstånd hos polismyndigheten.  
 
Det krävs alltid tillstånd av polisen för att använda pyrotekniska varor i anslut-
ning till Violen, Fluxen, Nyberga och Ugglan och det är förbjudet att använda 
dem närmare än 100 meter från dessa särskilda boenden/serviceboenden.  
 
Beslutsgång 
Kommunfullmäktiges protokoll 8 oktober 2018, § 82. 
Kommunstyrelsens protokoll 17 december 2018, § 126. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1) Avslå medborgarförslaget om att endast tillåta fyrverkerier mellan klockan 

23.00 och 01.00 på nyårsafton på av kommunen iordningställda och upp-
skyltade platser.  

 
2) Inför jul- och nyårshelgen:  
- Annonsera i annonsbladet med uppmaning att helst inte använda, men i 

vart fall iaktta stor försiktighet vid användning av fyrverkerier så att inte 
dessa avfyras mot annans fastighet, människor eller djur inom tättbebyggda 
områden.  

- I samma annons informera om de restriktioner mot fyrverkerier som redan 
finns i kommunens lokala ordningsföreskrifter.  

3) Inför nya mandatperioden revidera kommunens lokala ordningsföreskrifter. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 
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