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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2016.164
Datum: 2016-10-10
Kommunjurist Klas Holmberg
Kommunstyrelsen

Svar på motion om att införa restriktioner i rätten att använda
fyrverkerier
Kommunfullmäktige har den 27 november 1995, § 155, antagit allmänna lokala
ordningsföreskrifter för Ale kommun. Föreskrifterna har därefter ändrats.
Mikael Berglund (M) har den 7 april 2016 genom en motion föreslagit att kommunen inför
restriktioner för privatpersoner att använda fyrverkerier inom tätort.
Samhällsbyggnadsnämnden har den 29 september 2016, § 107, ställt sig bakom att införa
restriktioner för användning av fyrverkerier och att förslaget arbetas in i en revidering av Ale
kommuns lokala ordningsföreskrifter.
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar till samhällsbyggnadsnämnden att
efter remissbehandling av ett författningsförslag till fullmäktige lägga fram ett förslag i frågan
om införande av restriktioner i rätten att använda fyrverkerier .
2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att därmed anse motionen
besvarad.
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Klas Holmberg
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Bakgrund
Mikael Berglund (M) har den 7 april 2016 genom en motion föreslagit att kommunen inför
restriktioner enligt motionens intentioner för privatpersoner att använda fyrverkerier inom tätort. I
motionens beskrivning nämns lokala ordningsföreskrifter som ett sätt att begränsa användningen
av fyrverkerier.
Användningen av fyrverkerier regleras i ordningslagen (1993:1617), lagen (2010:1011) om
brandfarliga och explosiva varor samt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Den rättsliga
regleringen beskrivs översiktligt i bifogat PM 2016-08-12.
Kommunfullmäktige har med stöd av ordningslagen antagit allmänna lokala ordningsföreskrifter
för Ale kommun den 27 november 1995, § 155. Fullmäktige har ändrat 15 och 16 §§ (hundar) i
föreskrifterna den 29 mars 2005, §§ 7 och 8. Fullmäktige har genom ett beslut den 30 november
2009, § 188, försökt begränsa användningen av fyrverkeripjäser under nyårshelger, men
länsstyrelsen har ansett att beslutet är ofullständigt.
Motionen är formulerad på ett sådant sätt att den inte kan bifallas, men den lämnar på ett bra sätt
möjligheter att vid utformningen av ett förslag till restriktioner både ta juridiska hänsyn och
lämplighetshänsyn. Ett förslag till ändring av lokala ordningsföreskrifter bör skickas ut på remiss
innan frågan avgörs.
Remissyttrande
Samhällsbyggnadsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över motionen m m. Nämnden har den
29 september 2016, § 107, ställt sig bakom att införa restriktioner för användning av fyrverkerier
och att förslaget arbetas in i en revidering av Ale kommuns lokala ordningsföreskrifter.
Ekonomisk bedömning/konsekvens
Beslutet väntas inte medföra några ekonomiska konsekvenser.
Förvaltningens bedömning och motivering
Förvaltningen delar motionärens bedömning att det finns skäl att införa restriktioner i rätten att
använda fyrverkerier i tätorter där det finns många människor, djur och byggnader på begränsade
ytor. Förvaltningen anser att frågan slutligt ska prövas efter det att ett förslag till författningstext
med kartor har remissbehandlats.
Införandet av föreslagna restriktioner bör handläggas i samband med en översyn av de lokala
ordningsföreskrifterna för att undvika många små ändringar i föreskrifter riktade mot allmänheten
och för att spara resurser för både remissinstanser och länsstyrelsen. En ändring av de lokala
ordningsföreskrifterna bör genomföras på ett sådant sätt att restriktioner att använda fyrverkerier
inom vissa områden inte endast gäller på offentlig plats.
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