
Yttrande angående – Göteborgsförslag [5301] om 
fyrverkerier  
 

Yttrandet 
 
Vi menar att förslagsställarna har en viktig poäng: fyrverkerifiranden får inte tillåtas störa allmän 
ordning. Samtidigt utgör nyårsfyrverkerier en viktig tradition i Sverige. För många göteborgare hör det 
till livets uppskattade beständigheter att hälsa det nya året välkommet genom att titta på eller delta i 
fyrverkeriföreställningar. Under det senaste årtionden har, som stadsledningskontoret förtjänstfullt 
redogjort för, långtgående och välkomna skärpningar gjorts av fyrverkerier och andra sorters 
pyroteknik. Denna lagstiftning, tillkommen för att kunna garantera balansen mellan festlighet och 
säkerhet, bör tillåtas verka och utvärderas innan kommunalpolitiken rusar i förbudets riktning. Redan 
nu finns vissa indikationer på att tillståndsplikt och utbildningskrav framkallar en säkrare 
fyrverkerianvändning: både allvarligt skadade till följd av fyrverkerier och antalet bränder ligger på 
historiskt låga och krympande nivåer. Vi väljer därför att ej bereda ärendet vidare och avslå samtliga 
inkomna yrkanden.  

Kommunstyrelsen 

  
  
  

Yttrande  
2021-05-19 
 

Socialdemokraterna 
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Yrkande angående – Göteborgsförslag [5301] för beslut 
- Fyrverkerier 
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

 
1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att skärpa och förtydliga Lokala 

ordningsföreskrifter för Göteborgs kommun med nedanstående   
”Regler för allmänhetens användning av fyrverkerier”. 
 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att inför nyår, posta nedanstående  
”Tips inför nyårsafton” på stadens hemsida.  
 
 
 

Yrkandet 
Varje år skadas flera människor så allvarligt av en nyårsraket att de behöver 
uppsöka sjukvården. Det är nästan lika vanligt att åskådare skadas som att det är 
den som avfyrar pjäsen.  

De flesta sällskaps- och lantbruksdjur är rädda för fyrverkerier. Även vilda djur 
kan skrämmas av fyrverkerier och smällar. Många människor, till exempel små 
barn eller personer med funktionsnedsättningar, besväras av fyrverkerierna. 
Hänsyn är en nödvändighet och måste visas.  

Det är den som tänder på fyrverkeriet som ansvarar för att varken människor, 
djur eller egendom kommer till skada. 

I de flesta fall handlar det om olycksfall men det har blivit allt vanligare att 
kriminella använder fyrverkerier som vapen. Speciellt våldet mot blåljuspersonal 
har ökat enligt Polisförbundet. De uppger att 15 procent av poliserna i 
ingripandeverksamheten har blivit beskjutna av fyrverkerier det senaste året. 
Detta är en snabb ökning efter att det för några år sedan inte förekom alls, och 
det får stor inverkan på hur många poliser mår på jobbet.  

Pyrotekniska varor med över 90 gram har kapacitet att döda människor. 

  

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande 
 
Datum 2021-05-10 
 

Sverigedemokraterna 
  
Ärende nr 5.1 
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Det finns ett flertal regelverk som styr hanteringen av pyrotekniska varor. 

• Göteborg har lokala ordningsföreskrifter som är ett tillägg till den 
nationella Ordningslagen. Dessa ordningsföreskrifter beslutas av 
kommunfullmäktige.  
 

• Ordningslagen gäller i hela riket och polisen har tagit fram en förenklad 
sammanställning över vad som gäller vid hantering av fyrverkerier och 
pyrotekniska varor. 

Trots dessa regelverk och lagar, missbrukas användandet av fyrverkerier och 
pyrotekniska varor. Kommunen kan genom att skärpa och förtydliga Göteborgs 
lokala ordningsföreskrifter, tydliggöra och därigenom minimera användandet av 
fyrverkerier och pyrotekniska varor. 

Nedanstående gråmarkerade skärpning och förtydligande infogas i ”Lokala 
ordningsföreskrifter för Göteborgs kommun” 

Regler för allmänhetens användning av fyrverkerier 

Lokala regler 
I Göteborgs kommun är det endast tillåtet att använda fyrverkerier och 
annan pyroteknik som till exempel bengaliska eldar och liknande från 
klockan 23:00 på nyårsafton till klockan 01:00 på nyårsdagen.  

Det är förbjudet att använda fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 
närmare än 100 meter från omsorgens boenden, samt förskolor, skolor 
och fritidshem. 

Om du vill använda dig av fyrverkerier eller pyroteknik i Göteborg vid 
något annat tillfälle måste du ansöka om ett särskilt tillstånd från 
Polisen. 

Nationella lagar 
Utöver de lokala reglerna, finns nationella lagar som gäller i hela 
Sverige och som också styr användningen av fyrverkerier. Till exempel 
måste man vara 18 år för att få köpa och använda dem, och för att 
köpa och använda raketer med styrpinne krävs ett särskilt tillstånd.  
 
Det finns också krav på butikerna som väljer att sälja fyrverkerier. 

Om du upplever att någon bryter mot lagen, ska du kontakta Polisen på 
telefonnummer 114 14 eller 112 om du behöver akut hjälp. 

 

 

tel:11414
tel:112
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Nedanstående Tips inför nyårsafton 

Tips inför nyårsafton 

Om du själv tänkt använda fyrverkerier 
Varje år skadas flera människor så allvarligt av en nyårsraket att de 
behöver uppsöka sjukvården. Det är nästan lika vanligt att åskådare 
skadas som att det är den som avfyrar pjäsen. Det är du som tänder på 
fyrverkeriet som ansvarar för att varken människor eller egendom 
kommer till skada. 

• Kontrollera i god tid att fyrverkeripjäserna inte är sönder. Om de 
är sönder ska du lämna tillbaka dem till inköpsstället. 

• Var väl förberedd med uppskjutningsplats och håll dig nykter om 
du tänker använda nyårsraketer. Tänk på att det finns risk både 
för explosion och brand på marknivå om det vill sig illa. 

• Var noga med att följa bruksanvisningen på förpackningarna. 
• Håll säkerhetsavståndet och se till att åskådarna också gör det. 
• Vänta med att gå fram till en raket som inte fungerar, luta dig 

aldrig över den. Tänd den bara igen om det uttryckligen står i 
bruksanvisningen att du kan göra så. 

• Håll aldrig en tänd fyrverkeripjäs i handen. 
• Tänk på att visa omsorg om de djur som är rädda för fyrverkerier, 

och försök att avfyra alla dina fyrverkerier runt tolvslaget på 
nyårsafton. På så sätt är det lättare för ägare av både sällskaps- 
och lantbruksdjur att vara förberedda, än om det smäller under 
flera timmar. Även vilda djur kan skrämmas av fyrverkerier, och 
du underlättar för dem också genom att göra tiden som det 
smäller så kort som möjligt. 

• Tänk på att det även kan finns människor, till exempel små barn 
eller personer med funktionsnedsättningar som besväras av 
fyrverkerierna, och visa hänsyn gentemot dem. 

• Plocka undan efter dig. Avfyrade fyrverkerier sorteras som 
restavfall medan raketer som inte är avfyrade ska lämnas tillbaka 
till inköpsstället. 

 

Bilagor 
Utdrag gällande fyrverkerier och pyrotekniska varor: 

• Lokala ordningsföreskrifter för Göteborgs kommun 
• Utdrag ur Ordningslag (1993:1617) 
• Polisen 
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Bilagor 

Lokala ordningsföreskrifter för Göteborgs kommun 
Göteborgs kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (SFS 1993:1632) 
med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt 
ordningslagen (SFS 1993:1617). 

Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor samt sprängning och skjutning med 
handeldvapen m.m. 

7 § 

Enligt 3 kap 7 § ordningslagen får pyrotekniska varor, såsom fyrverkerier, inte användas 
utan tillstånd av polismyndigheten, om användning med hänsyn till tidpunkten, platsens 
belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd 
olägenhet för person eller egendom. 

Tillstånd av polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning med handeldvapen 
samt kolsyre-, luft, fjädervapen eller motsvarande som avses i 2 kap. 1 § 2 st. vapenlagen. 

 

Ordningslag (1993:1617) 

3 kap. Allmän ordning och säkerhet 

7 §   Pyrotekniska varor får inte användas utan tillstånd av Polismyndigheten, om 
användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga 
omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för 
person eller egendom. 

Särskilda bestämmelser om innehav och användning av pyrotekniska varor vid 
vissa idrottsarrangemang finns i 5 kap. 
Lag (2009:101). 

Lokala föreskrifter m. m. 

8 §   Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en kommun får meddela 
de ytterligare föreskrifter för kommunen eller del av denna som behövs för att 
upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. 

9 §   Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en kommun får meddela 
de ytterligare föreskrifter för kommunen eller del av denna som behövs för att 
förhindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av 
pyrotekniska varor. 

5 kap. Särskilda bestämmelser vid vissa idrottsarrangemang 

3 §   Pyrotekniska varor får inte utan tillstånd av Polismyndigheten innehas eller 
användas på en idrottsanläggning när idrottsarrangemang anordnas där. 

 

https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/94053E04792CC8EBC125828200346E1E/$File/WEBVBHF37W.pdf?OpenElement
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/ordningslag-19931617_sfs-1993-1617
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Polisen 

Raketer med styrpinne var länge en sådan pyroteknisk vara som var undantagen 
från kravet på särskilt tillstånd och särskild utbildning. Efter många olyckor 
kopplade till raketer med styrpinne är dessa sedan den 1 juni 2019 inte längre 
tillåtna att användas för den som inte har utbildning och tillstånd för hantering. 

Den som använder raketer med styrpinne och saknar tillstånd och/eller 
utbildning, bryter mot bestämmelserna i 16 § lag om brandfarliga och explosiva 
varor och kan dömas till böter eller fängelse. 

Sedan 2002 rådet det så kallat ”smällarförbud” i Sverige. Smällarförbudet är 
egentligen inget generellt förbud, smällare kan få användas men endast av den 
som har rätt utbildning och rätt tillstånd för det. Smällare är en slags 
fyrverkeriprodukt vars främsta effekt är att en knall ska uppstå. Tillåtelsen att 
användandet av sådana varor är begränsade. 

• Tillstånd för hantering av explosiv vara i form av raket med styrpinne söks 
hos kommunen. Ofta krävs det tillstånd från polisen för att hantera 
fyrverkerier. 
 

• Utöver det krävs att man genomgår en B- eller C-utbildning hos en av MSB 
godkänd utbildningssamordnare. 
 

• Du ska ha fyllt 18 år för att köpa, inneha och använda fyrverkerier. 
Fyrverkerier som polisen anträffar hos personer under 18 år kommer att 
beslagtas och förstöras. 
 

• Smällare och fyrverkerier med knall som främsta effekt är som huvudregel 
förbjudna och får inte användas eller säljas utan särskilda tillstånd. 
 

• Många kommuner har lokala bestämmelser om när och var fyrverkerier får 
avfyras. 
 

https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2020/december/fyrverkerier-och-nyar/
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Kommunstyrelsen 
Yrkande (MP, V) 
2021-05-12 
 

Yrkande angående göteborgsförslag om att 
förbjuda fyrverkerier 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att ta fram förslag på hur 
efterlevnaden av befintliga regler kan förbättras, inklusive regelverk 
kring försäljning av fyrverkerier. 

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att ta fram tydligare information 
om reglerna för fyrverkeri till kommunens hemsida och förbereder 
utökade informationsinsatser riktade till allmänheten även via andra 
kommunikationskanaler. 

 

Yrkande 
Ett liknande förslag som rör fyrverkerier hanterades av kommunstyrelsen i 
februari 2021. Att ytterligare ett förslag kommer upp ser vi som ett tydligt 
tecken på att staden behöver göra mer än vad vi gör idag för att begränsa de 
negativa effekter som finns av fyrverkerier. Varje år i samband med 
nyårsfirandet och andra högtider är det många människor och djur som störs 
och skräms av högljudda smällar vid användningen av raketer. Vi 
rödgrönrosa ser att det kan finnas behov både av att skärpa befintliga regler 
kring försäljning och användande av fyrverkerier och smällare men också att 
efterlevnaden av befintliga regler blir bättre.   

Tillsammans med det pågående uppdraget om att utreda möjligheter till ett 
totalt eller partiellt förbud av försäljning och/eller användning av fyrverkerier 
i Göteborg, vill vi rödgrönrosa komplettera med följande uppdrag, att ge 
stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram förslag på hur regelverket kan 
förbättras samt förstärka informationen till allmänheten om vilka regler som 
gäller och vilka risker för både människor och djur som fyrverkerier kan 
medföra.  
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Yrkande ang Göteborgsförslag 5301 – Fyrverkerier 
 

Förslag till beslut, i kommunstyrelsen: 

• Göteborgsförslag 5301 bereds inom ramen för pågående uppdrag enligt beslut i 
beredning av Göteborgsförslag 780 den 3 mars i kommunstyrelsen (dnr 0310/21).  

 

Yrkandet 
  
Ljud från fyrverkerier skapar stort obehag för känsliga personer och för djur. 
Fyrverkeripjäser och relaterade produkter har på senare tid använts som vapen. 
Olycksrisken i samband med avfyrning är trots restriktioner relativt stor. Miljöpåverkan är 
också negativ. Mycket talar därför för tydliga kommunala restriktioner. 
 
Samtidigt är fyrverkerier en gammal tradition för speciella tillfällen. Väldigt många 
människor uppskattar till exempel GPs stora nyårsfyrverkeri som anordnas av 
professionella utförare. Det finns alternativa lösningar som ljusshower eller knallfria 
fyrverkerier vilka kan ersätta traditionella varianter. 
 
Stadsledningskontoret har nyligen, den 3 mars 2021, getts i uppdrag att i ett nära 
besläktat ärende, Göteborgsförslag nr 780, ”utreda möjligheten till ett totalt eller 
partiellt förbud av försäljning och/eller användning av fyrverkerier i Göteborg, inklusive 
en översiktlig konsekvensanalys”. Göteborgsförslag nr 5301 har samma huvudinriktning 
som nr 780 och kan därför omhändertas inom ramen för det pågående uppdraget.  

 

 

 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande (rev) 
 
2021-05-12 
 

D, M, L, C, KD 
  
5.1 
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Göteborgsförslag [5301] för beslut - 
Fyrverkerier 
 
Ärendet 
Göteborgsförslaget [5301] har uppnått 200 röster och har legat ute i 90 dagar. Förslaget 
med namnunderskrifter och eventuella kommentarer redovisas i bilagan. 

Förslagsställaren anser att det är dags att försäljning av fyrverkerier till privatpersoner 
stoppas.  

Stadsledningskontorets övergripande bedömning 
I ordningslagen finns restriktioner avseende användandet av fyrverkerier. Däri stadgas att 
pyrotekniska varor inte får användas utan tillstånd av Polismyndigheten, om 
användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter 
innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom 
(3 kap. 7 § ordningslagen). Enligt ordningslagen får kommuner meddela de ytterligare 
föreskrifter för kommunen eller del av denna som behövs för att förhindra att människors 
hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor (3 kap. 9 § 
ordningslagen). Beslut om kommunala ordningsföreskrifter ska fattas av 
kommunfullmäktige. 

Fyrverkerier räknas som explosiva varor och omfattas därför också av lagen (2010:1011) 
om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Denna lag inbegriper i stort sett all hantering 
av brandfarliga och explosiva varor och överlappar därför delvis ordningslagen som 
reglerar tillståndskrav för användning av fyrverkerier. 

Till skillnad från ordningslagen reglerar LBE uttryckligen försäljning av brandfarliga och 
explosiva varor (5 § 1 LBE). Det krävs tillstånd för att sälja explosiva varor och det finns 
en uttömmande reglering av vad tillståndsmyndigheten ska bedöma vid sin 
tillståndsgivning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har med stöd av 
LBE bemyndigats att meddela föreskrifter om krav vid försäljningen av brandfarliga och 
explosiva varor. 

De krav som kan ställas vid försäljning av fyrverkerier regleras alltså uttömmande i LBE 
med tillhörande föreskrifter och det ankommer på MSB, inte kommunerna, att meddela 
föreskrifter i ämnet. Därmed kan inte kommuner med stöd av bemyndigandet i 
ordningslagen meddela föreskrifter som förbjuder försäljning av fyrverkerier till 
privatpersoner (jfr 3 kap. 12 § ordningslagen). 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Göteborgsförslaget 
Utfärdat 2021-04-07 
Diarienummer 0609/21 
 

Handläggare 
Hedwig Andrén 
Telefon: 031-368 02 33 
E-post: hedwig.andren@stadshuset.goteborg.se  
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I samband med att kommunstyrelsen behandlade Göteborgsförslaget (780), dnr 0310/21, 
beslutade kommunstyrelsen 2021-03-03 § 179 i enlighet yrkande från D, M, L och C: 

Stadsledningskontoret får i uppdrag att utreda möjligheter till ett totalt eller partiellt 
förbud av försäljning och/eller användning av fyrverkerier i Göteborg, inklusive en 
översiktlig konsekvensanalys.  

 

 

Jonas Kinnander   Eva Hessman 

Direktör Ärende och utredning  Stadsdirektör 
 

 

Bilaga  
Göteborgsförslag [5301] för beslut - Fyrverkerier 
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Ärende 5301

Skapat 2020-12-19 av Thomas Nilsson (Mina Sidor).

Avslutat: Nej.

Förslaget gäller
Trygghet och säkerhet

Rubrik
Fyrverkerier, dags att stopp dem för privatpersoner.

Sammanfattning
Fyrverkerier, dags att stopp dem för privatpersoner.

Hela förslaget
Att det är tillåtet att sälja fyrverkerier till privatpersoner är underligt. Senaste dygnet var det 'terror' runt
Backa.   
Försök att köpa 1 kg svartkrut hos en vapenhandlare, han skrattar åt dig, om du inte har licens. 
Men att köpa en fyrverkeritårta; i princip räcker det att du är över 18 år, som innehåller ung lika mycket
krut, ung samma pris 900-1000:- Lek med tanken.... Är det inte dags att få stopp på detta nu?  
Kanske räcker det med en lokal ordningsstadga för att stoppa det, men det är dags nu att stoppa detta
vansinne.

Slutdatum
2021-03-29

Förslaget lämnas till
Kommunstyrelsen

Röstning

Identifieringstyp För

Anonymt 0

Personlig Info 0

Inloggad 214

Totalt 214

Namn Ort Datum

Kristoffer Åberg Göteborg 2021-03-22 13:03:19

Jenny Blixt Göteborg 2021-03-22 10:02:04

Linda Modin Göteborg 2021-03-21 22:50:43

Christina Oseghale Göteborg 2021-03-21 19:22:04

Camilla Alexandersson Göteborg 2021-03-20 09:09:20

So�a Lindstedt Göteborg 2021-03-19 13:26:58

Anneli Eriksson Göteborg 2021-03-18 18:33:36

Erika Nilsson Göteborg 2021-03-18 18:05:57

Hanna Karjalainen Göteborg 2021-03-18 13:45:32
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Namn Ort Datum

Ann-Charlotte Stranne Göteborg 2021-03-18 12:18:45

Marie Berntsson Göteborg 2021-03-18 10:14:42

Malin Blanck Göteborg 2021-03-18 09:55:15

Torbjörn Olsson Göteborg 2021-03-18 09:05:03

Magdalena Olausson Göteborg 2021-03-18 05:51:36

Helena Skönvall Göteborg 2021-03-17 22:23:26

Johanna Hellen Göteborg 2021-03-17 21:06:43

Jenni Axmalm Göteborg 2021-03-17 21:00:15

Mikael Ohlsson Göteborg 2021-03-17 20:12:16

Matilda Plume Göteborg 2021-03-17 18:05:57

Maria Zetterström Göteborg 2021-03-17 16:42:49

Kerstin Kjällgren Göteborg 2021-03-17 15:23:40

Jacqueline Saporta-Larsson Gothenburg 2021-03-17 14:52:38

Christer Ivarsson Österberg Göteborg 2021-03-17 14:47:39

Stefan Foberg Göteborg 2021-03-17 14:29:36

Kristina Lindell Göteborg 2021-03-17 14:08:02

Micael Nordqvist Mölndal 2021-03-17 13:59:56

Linda Malmer Göteborg 2021-03-17 13:35:09

Marie Bergdahl Göteborg 2021-03-17 13:03:54

Malin Svensson Göteborg 2021-03-17 13:01:26

So�a Eriksson Göteborg 2021-03-17 12:47:15

Maria Glamhed Billdal 2021-03-15 18:06:50

Susanne Kisch Bylin Säve 2021-03-14 23:18:19

Hanna Klumbies Göteborg 2021-03-13 07:54:48

Charlotte Kalin Hovås 2021-03-12 07:31:37

Jenny Martinsson Gothenburg 2021-03-11 19:49:50

Kajsa Nalin Västra Frölunda 2021-03-11 17:00:18
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Namn Ort Datum

Maria V Torslanda 2021-03-11 15:22:59

Graciela Rovner Göteborg 2021-03-11 13:55:44

Åsa Carlsson Göteborg 2021-03-11 13:30:19

Hanna Tengberg Torslanda 2021-03-11 13:18:13

Monica Friebe Göteborg 2021-03-11 09:03:26

Annika Leonard Billdal 2021-03-10 09:07:38

Ulrika Alergård Ulrika Alergård V.Frölunda 2021-03-09 16:15:08

Elin Kärnevik Göteborg 2021-03-09 13:40:48

Linda-Marie Videjern Torslanda 2021-03-09 10:17:42

Susanne Dahlstrand Göteborg 2021-03-09 07:58:01

Göran Tuvebäck Torslanda 2021-03-09 07:01:10

Elisabet Björk Göteborg 2021-03-09 00:05:05

Rickard Sassenberg Torslanda 2021-03-08 23:22:40

Felicia Törnbrink Västra Frölunda 2021-03-08 21:51:30

Marie Fors Torslanda 2021-03-08 21:46:55

Nitin Patel Torslanda 2021-03-08 21:29:31

Jan Larsson Göteborg 2021-03-08 18:56:55

Andreas Olsson Billdal 2021-03-08 16:31:37

Agneta Gevert Göteborg 2021-03-08 13:48:16

Kristina Nylund Göteborg 2021-03-08 00:14:17

Marie Törnbrink Västra Frölunda 2021-03-07 22:21:06

Jessica Grufstedt Mölndal 2021-03-07 19:56:32

Kristina Zimmermann Göteborg 2021-03-07 14:56:40

Anki Hagman Göteborg 2021-03-06 22:13:09

Ulrika Wiström Kristinehamn 2021-03-06 20:44:23

Sandra Molander Göteborg 2021-03-06 07:57:14

Ulla-Karin Karlson Göteborg 2021-03-06 06:30:34
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Emelie Lundqvist Lindome 2021-03-06 00:05:16

Armi Laalo Filipstad 2021-03-05 23:12:50

Lina Ymsjö Mölndal 2021-03-05 22:04:33

Madeleine Christensen Göteborg 2021-03-05 22:03:22

Kristin Olofsson Göteborg 2021-03-05 21:18:01

Emma Frick Göteborg 2021-03-05 20:34:36

Gabriella Berthagen Askim 2021-03-05 20:29:43

Robin Hansson Göteborg 2021-03-05 20:28:49

Kristina Gunnarsson Göteborg 2021-03-05 20:22:21

Matilda Fahlström Göteborg 2021-03-05 12:55:06

Jörgen Lundin Göteborg 2021-03-05 10:38:43

Maria Lütken Ånimskog 2021-03-05 10:11:26

Felicia Nilsson Skeddalen 2021-03-05 09:52:57

Mikael Wahlström Göteborg 2021-03-05 08:44:04

Gustav Bergqvist Göteborg 2021-03-04 21:08:04

Kärstin Werlid Göteborg 2021-03-04 20:26:00

Anton Edvinsson Göteborg 2021-03-04 17:15:44

Mariana Bäckfalk Askim 2021-03-04 17:00:10

Lucia Predescu Hisings Backa 2021-03-04 16:07:32

Marie Johansson Angered 2021-03-04 15:45:08

Charlotte Ericsson Göteborg 2021-03-04 15:25:41

Matilda Hansson Levin Göteborg 2021-03-04 15:08:58

Kerstin Nilsson Göteborg 2021-02-28 17:23:46

Eva-Ley Kamijo Göteborg 2021-02-27 15:02:39

Fredrik Fall Göteborg 2021-02-26 08:05:02

Thomas Forsman Göteborg 2021-02-25 22:00:46

Johan Eklund Göteborg 2021-02-25 20:20:49
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Jan Landen Styrsö 2021-02-25 16:37:09

Veronica Eriksson Göteborg 2021-02-24 22:52:06

Robert Manning Gråbo 2021-02-24 12:26:58

Marcus Björling Luleå 2021-02-23 14:52:38

Bodil Wennberg Göteborg 2021-02-23 14:52:21

Jenny Landén Göteborg 2021-02-23 08:12:37

Kjell Corneliusson Göteborg 2021-02-23 08:07:25

Susanne Carlström Göteborg 2021-02-22 19:13:57

Madelene Seberbrink Göteborg 2021-02-22 18:16:45

Elna Williams Nylén Västra Frölunda 2021-02-21 20:10:32

Hanna Vikström Torslanda 2021-02-21 20:04:04

Fredrik Lundström GÖTEBORG 2021-02-21 18:24:14

Gunilla Arneström Mölndal 2021-02-21 15:37:20

Catrine Källström Göteborg 2021-02-20 16:35:35

Cecilia Ryn Göteborg 2021-02-18 19:09:32

Anna Rehnberg Göteborg 2021-02-16 21:36:29

Katja Selkälä Angered 2021-02-16 16:45:59

Sara Lindblom Angered 2021-02-16 10:17:52

Elin Ersson GÖTEBORG 2021-02-15 23:30:36

Leif Olsson Goteborg 2021-02-15 18:28:54

Ra�d Siyahmansor Göteborg 2021-02-14 09:28:49

Odessa Koppfeldt Göteborg 2021-02-14 03:43:21

Hasse Olofsson Göteborg 2021-02-13 14:41:07

Åsa Österlund Göteborg 2021-02-13 13:21:46

Annika Lennerås Karlsson Göteborg 2021-02-12 18:59:05

Tobias Lysvret Göteborg 2021-02-12 15:44:36

Tone Försund Göteborg 2021-02-11 19:08:39
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Fredrik Åsberg Göteborg 2021-02-11 01:02:53

Anna Hellsten Gunnilse 2021-02-07 18:52:01

Pierre Stjernman Göteborg 2021-02-07 17:28:06

Gunnar Wiberger GOeTEBORG 2021-02-07 12:21:37

Joakim Haglund Gunnilse 2021-02-06 16:54:32

Inger Olhage Va Frölunda 2021-02-06 08:47:25

Linda Gunnerud Göteborg 2021-02-05 17:53:08

Gabriella Englund Göteborg 2021-02-05 15:37:59

Mikael Ahlin Göteborg 2021-02-05 00:17:55

Helene Welander Göteborg 2021-02-04 23:10:22

Paula Olsborg Gbg 2021-02-04 18:33:50

Emelie Elmlund Göteborg 2021-02-04 14:54:11

Kari Hahne Lundström Västra Frölunda 2021-02-04 10:37:00

Cattie Strand Göteborg 2021-02-03 20:21:58

Åsa Gladh Göteborg 2021-02-03 20:02:40

Per Fahlen Gråbo 2021-02-03 19:08:15

Anna Erwander Göteborg 2021-02-03 16:07:58

Barbro Andreen Rahm Göteborg 2021-02-03 12:25:58

Johanna Josefsson Göteborg 2021-02-03 11:52:01

Åse Sjöström Göteborg 2021-02-03 05:27:06

Liselott Gustavsson Göteborg 2021-02-02 22:57:04

Linda Arvidsson Göteborg 2021-02-02 19:21:28

Rebecka Nilsson Göteborg 2021-02-02 16:37:11

Ann-Katrin Ek Skallberg Göteborg 2021-02-02 14:59:53

Emmelie Nordeng Donsö 2021-02-02 12:16:34

Madeleine Zähle Göteborg 2021-02-02 11:35:51

Caroline Stavrén Göteborg 2021-02-02 10:19:30
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Ia Säwemark Göteborg 2021-02-02 09:49:40

Jeremy Pradenas Göteborg 2021-02-02 09:32:13

Camilla Wikström Göteborg 2021-02-02 09:18:35

Linda Holmberg Göteborg 2021-02-02 08:12:25

Isabel Blomström Göteborg 2021-01-31 20:17:06

Mikael Leijon Göteborg 2021-01-31 19:14:55

Carina Hellquist Västra Frölunda 2021-01-31 18:54:04

Krister Bivestam Göteborg 2021-01-31 17:59:46

Marcus Tömmervik Göteborg 2021-01-31 17:09:42

Erik Granberg Göteborg 2021-01-30 11:00:33

Ninnie Djurberg Hisings Backa 2021-01-29 20:07:34

Petronella Hudin Göteborg 2021-01-29 19:32:50

Bo Nyström Göteborg 2021-01-29 15:37:51

Anders Hellman Göteborg 2021-01-29 10:11:29

Johan Friman Göteborg 2021-01-29 09:38:27

Gunilla Jönsson Göteborg 2021-01-29 09:14:16

Karin Ström Hisings-kärra 2021-01-29 00:01:00

Johanna Söderlund Tystberga 2021-01-28 13:43:35

annika sollner sävedalen 2021-01-28 11:23:48

Ann-Christine Sander Göteborg 2021-01-28 10:22:39

Therese Leijon Göteborg 2021-01-28 10:14:45

Maria Möller Gothenburg 2021-01-28 10:12:03

Maria Yngvesson Göteborg 2021-01-28 09:37:33

Lise-lotte Tsolinas Göteborg 2021-01-28 09:24:19

Robert Ros Hisingsbacka 2021-01-27 22:11:33

Selma Claesson Göteborg 2021-01-27 21:14:46

Ninni Jarlenius Göteborg 2021-01-27 20:48:33



2021-03-29 Utskrift

https://eforslag.goteborg.se/Admin/ViewMatters.aspx?MatterTypeID=1 8/10

Namn Ort Datum

Patrik Rissanen Hisingsbacka 2021-01-27 20:32:27

Marianne Niklasson Göteborg 2021-01-27 20:31:30

maggan stenborg Västra Frölunda 2021-01-27 19:18:26

Annelie Eliasson Västra Frölunda 2021-01-27 16:11:35

Emilia Lina Göteborg 2021-01-27 15:19:41

Liz Ask Västra Frölunda 2021-01-27 13:44:19

Elisabet Edlund Göteborg 2021-01-27 12:59:09

Andrea Liljenbrunn Göteborg 2021-01-27 12:37:55

Angelika Eberth Göteborg 2021-01-26 22:20:41

Lars Gustafsson Göteborg 2021-01-26 19:14:03

Linus Albertsson göteborg 2021-01-26 15:03:34

Hans Johansson Göteborg 2021-01-26 09:17:30

Carina Hedman Göteborg 2021-01-25 20:40:40

Erika Nachtweij Donsö 2021-01-25 11:44:33

Siri Kock Göteborg 2021-01-24 20:47:46

Angela Andersson Göteborg 2021-01-24 19:07:57

Michaela Barck Göteborg 2021-01-24 19:05:47

Patrik Ericson Göteborg 2021-01-24 13:45:20

Stina Sundin Göteborg 2021-01-23 22:07:02

cecilia wahlén Göteborg 2021-01-23 21:35:20

Lilian Flodin Göteborg 2021-01-23 15:51:34

So�e Lind Göteborg 2021-01-23 13:31:39

Agneta Snow Göteborg 2021-01-23 11:14:18

So�a Levander Göteborg 2021-01-22 15:32:12

Ekaterina Boytsova Göteborg 2021-01-20 21:03:02

Sara Lizell Göteborg 2021-01-19 21:00:30

Judith Appel Göteborg 2021-01-19 14:54:46
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Jonas Jansson Göteborg 2021-01-18 18:10:43

Carin Jacobsson Göteborg 2021-01-16 19:24:20

Henrik Pettersson Göteborg 2021-01-15 11:29:54

Johan Henriksson Göteborg 2021-01-13 08:55:06

Carin Gustafsson Göteborg 2021-01-13 05:31:45

Eva Book V Frölunda 2021-01-10 19:29:46

Ingemar Hall Göteborg 2021-01-10 12:36:28

Yvonne Kling Göteborg 2021-01-09 22:56:32

Lanja Almlöf Göteborg 2021-01-08 13:54:57

Malwina Kleparska Göteborg 2021-01-06 11:46:25

Åsa Sjöberg Askim 2021-01-05 10:34:13

Dennis Bokedal Göteborg 2021-01-05 08:10:31

Kim Schroeder Göteborg 2021-01-02 17:15:58

Marie Follin V.Frölunda 2021-01-02 15:08:51

Elisabeth Schack Hisings Backa 2021-01-01 23:01:53

Matthias Planque Göteborg 2020-12-30 15:47:40

Kommentarer
Ärendet innehåller 7 kommentarer.

Godkänd 2021-01-25 03:51

Jag önskar även förbud mot fyrverkerier med tillstånd endast 23-01 vid nyårsafton.

2021-01-22 15:33 | Extern - Sofia Levander

Godkänd 2021-01-28 01:51

Sunt förnuft och förbjuda import och försäljning på detta

2021-01-28 11:25 | Extern - annika sollner

Godkänd 2021-02-17 03:06

Dödar fåglar, skrämmer djur, bränner byggnader och skadar miljön. Fira utan att skada!!!!

2021-02-14 09:31 | Extern - Rafid Siyahmansor
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Godkänd 2021-03-05 03:12

Med tanke på alla negativa konsekvenser som uppstår i naturen, skrämda djur mm och att folk inte kan
hantera detta, så borde det redan varit förbjudet.

2021-03-05 10:11 | Extern - Maria Lütken

Godkänd 2021-03-08 02:12

Det värsta som hundägare är att folk smäller från 26e Dec-31 Januari när som helst på dygnet. Ibland
mitt på morgonen i friluftsområden osv. Helt otroligt att det ska behöva pågå så länge. Ser gärna ett
förbud eller betydligt hårdare restriktioner som faktiskt går att upprätthålla.

2021-03-05 20:31 | Extern - Gabriella Berthagen

Godkänd 2021-03-08 02:12

Med tanke på alla djur som lider väldigt mycket, plus paniken det kan vålla hos djur som rymmer ut på
motorvägar, springer bort och skadar sig är det dags nu. Därtill kommer att fyrverkeripjäser används för
att skjuta på människor och blåljuspersonal borde det vara en självklarhet

2021-03-05 21:21 | Extern - Kristin Olofsson

Godkänd 2021-03-19 10:29

Många ungdomar och barn som leker med fyrverkerier på torgen runt i biskop. Såg senast på nyår små
barn och även en bebis som var med, som lekte med dessa livsfarliga saker. Tände på och höll i handen
etc. Måste få ett stopp!

2021-03-18 18:20 | Extern - Erika Nilsson
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