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Yrkande angående – Redovisning av uppdrag att utreda
möjligheter till ett totalt eller partiellt förbud av försäljning och
eller användning av fyrverkerier i Göteborg

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.
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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.
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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 sällskapsoch 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.
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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.
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Kommunstyrelsen
Yrkande (Miljöpartiet, Vänsterpartiet)
2021-10-21

Yrkande angående göteborgsförslag om att
förbjuda fyrverkerier
Förslag till beslut
I kommunstyrelsen:
1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att genomföra en fördjupad
utredning som identifierar vilka områden och tider som det finns
behov av ett tillståndskrav och eller ett förbud för att kunna föreskriva
om strängare regler avseende användning 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.
3. I övrigt beslut i enligt tjänsteutlåtandet.

Yrkande
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.
Därmed vill vi ge stadsledningskontoret i uppdrag att utreda förslaget vidare i
de delar där kommunen har rådighet. Vi vill också 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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Stadsledningskontoret

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2021-10-04
Diarienummer 0576/21
Diarienummer 0609/21

Handläggare
Emma Björneke, Anna Säveskog
Telefon: 031-368 06 15, 031-368 03 90
E-post: emma.bjorneke@stadshuset.goteborg.se,
anna.saveskog@stadshuset.goteborg.se

Redovisning av uppdrag att utreda
möjligheter till ett totalt eller partiellt förbud
av försäljning och/eller användning av
fyrverkerier i Göteborg
Förslag till beslut
I kommunstyrelsen:

1. Kommunstyrelsens uppdrag 2021-03-03 § 179 till stadsledningskontoret, att utreda
möjligheter till ett totalt eller partiellt förbud av försäljning och/eller användning av
fyrverkerier i Göteborg, inklusive en översiktlig konsekvensanalys, antecknas och
förklaras fullgjort.
2. Kommunstyrelsens uppdrag 2021-05-19 § 437 till stadsledningskontoret, att utreda
Göteborgsförslag 5301 inom ramen för Göteborgsförslag 780, förklaras fullgjort.

Sammanfattning

Utifrån göteborgsförslaget (780) Stoppa försäljning och användning av fyrverkerier gav
kommunstyrelsen genom beslut 2021-03-03 § 179 stadsledningskontoret i uppdrag att
utreda möjligheter till ett totalt eller partiellt förbud av försäljning och/eller användning
av fyrverkerier i Göteborg, inklusive en översiktlig konsekvensanalys.
Enligt yrkandet ska utredningen belysa vilka begränsningar den lokala ordningsstadgan
kan ge, om och hur ett lokalt förbud mot försäljning kan instiftas, om tillstånd kan lämnas
till endast professionella utövare, om knallfria fyrverkerier kan tillåtas och i så fall för
vilka utövare, om endast vissa platser kan vara tillåtna för fyrverkeri samt om och hur
efterlevnad kan tillses. Göteborgsförslag 5301 om förbud mot försäljning av fyrverkerier
har enligt kommunstyrelsens beslut 2021-05-19 § 437 beretts inom ramen för aktuellt
uppdrag.
Stadsledningskontoret har utrett möjligheter till ett totalt eller partiellt förbud av
försäljning och/eller användning av fyrverkerier i Göteborg. Kontoret har även gjort en
översiktlig konsekvensanalys och redogör för övriga frågeställningar i yrkandet. Av
utredningen framgår att det är möjligt för kommunen att i vissa avseenden föreskriva om
strängare regler avseende användning av fyrverkerier i lokala föreskrifter.
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Bedömning ur ekonomisk dimension

Stadsledningskontoret har i detta skede av ärendet inte funnit några särskilda aspekter på
frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur ekologisk dimension

Fyrverkerier som innehåller otillåtna halter av förbjudna ämnen får inte säljas.
Kemikalieinspektionen har sedan 2010 vid fyra tillfällen undersökt om fyrverkerier
innehåller hälso- och miljöskadliga ämnen såsom till exempel hexaklorbensen och
kvicksilver. 2010 och 2011 hittades hexaklorbensen i nio av tjugo analyserade
fyrverkeripjäser. I tillsynsprojektet som genomfördes 2015 hittades hexaklorbensen i en
av de totalt 20 olika fyrverkerierna som analyserades.
Vid undersökning 2020 analyserade Kemikalieinspektionen fyrverkerier från samtliga tio
företag i Sverige som importerar och säljer dessa på den svenska marknaden. Ingen av de
27 produkterna (”tårtor” och bombrör) som analyserats innehöll det förbjudna ämnet
hexaklorbensen. Kvicksilver hittades i några fall i extremt låga halter som är att betrakta
som spårförorening. Inga otillåtna halter av kvicksilver har därmed hittats.
(Kemikalieinspektionens web 2021-04-27). Se även nedan rubrik Övrigt om klagomål
och skador av fyrverkerier.

Bedömning ur social dimension

Det är sedan länge en tradition att fira nyår genom att skjuta fyrverkerier. Det är en av
många uppskattad tradition att beskåda och samlas kring nyårsfyrverkerier. Därtill
används fyrverkerier för att fira andra högtider samt ibland vid offentliga och privata
tillställningar. Nackdelarna diskuteras dock regelbundet avseende bland annat
djurskydds- och olycksaspekten.
Människor reagerar generellt på kraftiga plötsliga ljud. Enligt en artikel publicerad av
P4 Göteborg 1 januari 2017 kan nyårsraketer väcka obehagliga minnen till liv genom att
människor med krigserfarenhet blir påminda om det man varit med om. De flesta har
dock förmågan att hantera ljudet av raketer, även om man associerar smällar med minnen
från krig, på grund av sammanhanget då man t.ex. vet att det är ett nyårsfirande.
Se även nedan rubrik Övrigt om klagomål och skador av fyrverkerier.

Bilagor

1. Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-03-03 § 179 och tjänsteutlåtande Göteborgsförslag [780] för beslut - Stoppa försäljning och användning av fyrverkerier
2. Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-05-19 § 437 samt
yrkande från D, M, L och C
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Ärendet

Utifrån göteborgsförslaget (780) Stoppa försäljning och användning av fyrverkerier gav
kommunstyrelsen genom beslut 2021-03-03 § 179 stadsledningskontoret i uppdrag att
utreda möjligheter till ett totalt eller partiellt förbud av försäljning och/eller användning
av fyrverkerier i Göteborg, inklusive en översiktlig konsekvensanalys. Kommunstyrelsen
har att ta ställning till stadsledningskontorets utredning.
Ytterligare ett göteborgsförslag (5301) avseende stopp av försäljning av fyrverkerier har
därefter behandlats i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-19 § 437 att
Göteborgsförslag 5301 ska beredas inom ramen för pågående uppdrag enligt beslut i
beredning av Göteborgsförslag 780 den 3 mars i kommunstyrelsen, dnr 0310/21.

Beskrivning av ärendet
Göteborgsförslaget och stadsledningskontorets tjänsteutlåtande
Aktuellt ärende och uppdrag har sitt ursprung från Göteborgsförslag nr 780 som lyder:
Totalförbud mot all form av pyrotekniska varor såsom fyrverkerier och smällare i hela
Göteborgs Stad. Motivering och förslaget i sin helhet finns i bilaga till detta ärende. Av
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande avseende göteborgsförslaget framgår hur
nationella regler för nyårsraketer har ändrats under de senaste åren. De skärpta reglerna
har resulterat i att antalet skador har minskat.

Stadsledningskontoret genomförde under 2016 en översyn av stadens lokala
ordningsföreskrifter, någon förändring avseende föreskriften om fyrverkerier föreslogs
inte bland annat med bakgrund i att polismyndigheten då bedömde det som svårt att
beivra användandet av fyrverkerier.
Yrkandet
Yrkandet kopplat till kommunstyrelsens beslut om aktuellt uppdrag lyder:

”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 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 GP:s stora nyårsfyrverkeri, vilket anordnas av
professionella utförare.
Det juridiska läget är svårbedömt, vissa kommuner har försökt införa förbud som delvis
fått ändras efter prövning i domstol.
Utredningen bör därför belysa vilka begränsningar den lokala ordningsstadgan kan ge,
om och hur ett lokalt förbud mot försäljning kan instiftas, om tillstånd kan lämnas till
endast professionella utövare, om knallfria fyrverkerier kan tillåtas och i så fall för vilka
utövare, om endast vissa platser kan vara tillåtna för fyrverkeri samt om och hur
efterlevnad kan tillses.”
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Rättsliga förutsättningar
Ordningslagen och lokala ordningsföreskrifter
Ordningslagen innehåller grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet
och reglerar bland annat användandet av pyrotekniska varor, vilket innefattar fyrverkerier
och smällare. I ordningslagen anges 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). Den som bryter mot bestämmelsen
kan dömas till böter (3 kap. 22 § ordningslagen). Vid stadsledningskontorets sökning i
rättsdatabaser återfanns ett fåtal domar rörande brott mot 3 kapitlet 7 § ordningslagen.
Därtill kan den som använder pyrotekniska varor med uppsåt att skada annan eller
använder varorna på ett sätt som utsätter annan för fara för svår kroppsskada, göra sig
skyldig till andra brott som till exempel misshandel eller framkallande av fara för annan.
Den som genom användandet av pyrotekniska varor skadar annans egendom kan vidare
göra sig skyldig till exempel skadegörelse.

Kommuner får med stöd av ordningslagen meddela de ytterligare föreskrifter för
kommunen eller del av kommunen som behövs för att förhindra att människors hälsa eller
egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor (3 kap. 9 §
ordningslagen). Det finns också ett generellt bemyndigande i ordningslagen för
kommuner att meddela de ytterligare föreskrifter för kommunen eller del av denna som
behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats (3 kap. 8 §
ordningslagen). Även de som bryter mot lokala föreskrifter kan dömas till penningböter
(3 kap. 22 § ordningslagen).
Beslut om föreskrifter är ett sådant beslut av principiell beskaffenhet eller annars av större
vikt för kommunen som ska fattas av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges beslut
ska omedelbart anmälas till länsstyrelsen och om länsstyrelsen finner att någon av
föreskrifterna strider mot ordningslagens bestämmelser ska länsstyrelsen upphäva
beslutet i den delen (3 kap. 13 § ordningslagen). Utöver denna prövning gäller
kommunallagens bestämmelser om laglighetsprövning, vilket bland annat innebär att ett
beslut om föreskrifter kan överklagas av kommunmedlemmar och upphävas av domstol
om beslutet strider mot lag.
Begränsningar i föreskriftsrätten
Kommuners möjlighet att meddela lokala föreskrifter med stöd av ovan beskrivna
bestämmelser är begränsad. En kommun får till att börja med inte meddela föreskrifter
om ett förhållande som redan är reglerat i lag om lagstiftaren avsett att lagregleringen ska
vara uttömmande. En annan konsekvens av begränsningen i föreskriftsrätten är att
kommuner inte får meddela lokala föreskrifter i ämnen som enligt bemyndiganden ska
meddelas av någon annan myndighet (jfr 3 kap. 12 § ordningslagen).

Vidare får lokala föreskrifter inte lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra
obefogade inskränkningar i den enskildes frihet (3 kap. 12 § ordningslagen). Detta har i
praxis tolkats på så sätt att lokala föreskrifter inte får vara för långtgående avseende
geografiskt tillämpningsområde, tidsmässig giltighet och sakligt innehåll. Begränsningen
i geografiskt tillämpningsområde innebär att lokala föreskrifter inte får omfatta ett större
område än vad som är påkallat i det enskilda fallet och måste begränsas till de områden
där störningen faktiskt utgör eller kan antas utgöra ett problem. Kravet på begränsad
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tidsmässig giltighet medför att lokala bestämmelser ska inskränkas till sådana tidpunkter
under dygnet eller året då en reglering behövs. Vad gäller sakligt innehåll framgår det i
förarbetena att kommunerna inte bör besluta om förskrifter som är onödiga och att det
därför är angeläget att kommunerna noga prövar om föreskrifterna verkligen behövs
(rättsfallet HFD 2018 ref. 75).
Lokala ordningsföreskrifter måste vidare utformas på ett sådant sätt att det är möjligt att
tillämpa dem. Allmänheten ska kunna förstå föreskrifternas innebörd och
Polismyndigheten, som övervakar efterlevnaden, måste kunna avgöra när föreskrifterna
följs respektive överträds (rättsfallet HFD 2018 ref. 75). Kartor är som huvudregel ett
krav i samband med lokala föreskrifter eftersom de tydligt visar var förbud eller
begränsningar gäller.
Användningen av fyrverkerier
Såsom beskrivits ovan finns det redan idag ett tillståndskrav i ordningslagen för
användandet av pyrotekniska varor i vissa situationer. Kommuner får meddela föreskrifter
som innebär ett utökat tillståndskrav eller förbud, förutsatt att föreskrifterna inte är för
långtgående avseende geografiskt tillämpningsområde, tidsmässig giltighet och sakligt
innehåll. I förarbetena framgår att avsikten med kommunernas föreskriftsrätt på detta
område är att det ska kunna införas krav på tillstånd för eller förbud mot användning av
pyrotekniska varor inom ett visst begränsat område eller beträffande varor av visst slag.
Som exempel på när behov av sådana möjligheter kan tänkas finnas nämns särskilt
känsliga platser, till exempel vid sjukhus eller vårdhem eller på så kallade innetorg, där
risken för att människors hälsa eller egendom (till exempel husdjur) skadas till följd av
användningen av pyrotekniska varor är mera påtaglig. Avsikten är dock att ett totalförbud
endast bör kunna komma i fråga i undantagsfall och ett sådant förbud bör ges ett mycket
begränsat geografiskt tillämpningsområde, till exempel ett område kring ett sjukhus,
vårdhem eller dylikt (prop. 1992/93:210 s. 145 och 284).

I underrättspraxis har tillståndskrav för användning och förbud mot användning av
pyrotekniska varor prövats vid flera tillfällen. I de aktuella fallen har kommunerna infört
tillståndskrav och/eller förbud som omfattat hela kommunen eller kommunens tätort/-er, i
vissa fall med undantag för begränsade tider på nyårsafton, påskafton och/eller
valborgsmässoafton. Underrätterna har i samtliga dessa fall kommit fram till att
föreskrifterna stred mot ordningslagen med den huvudsakliga motiveringen att
föreskrifterna utgjorde en obefogad inskränkning av den enskildes frihet (3 kap. 12 §
ordningslagen) och/eller inte stod i överenstämmelse med ordningslagens syfte.1 I ett av
fallen godtog dock en domstol ett totalförbud för användandet av pyrotekniska varor på
Stortorget i Karlshamn, men upphävde kommunens föreskrift om tillståndsplikt för
resterande delen av kommunen.2
Stadsledningskontoret bedömer att det är möjligt att meddela föreskrifter om ett utökat
tillståndskrav för platser inom staden där risken är mer påtaglig för att människors hälsa
eller egendom skadas av användningen av pyrotekniska varor. Ett utökat tillståndskrav
ska i så fall vara begränsat till tidpunkter under året eller dygnet då regleringen är
Förvaltningsrätten i Härnösand mål nr 4325-16, Förvaltningsrätten i Göteborg mål nr 5613-19,
Förvaltningsrätten i Göteborg mål nr 15242-18, Förvaltningsrätten i Göteborg mål nr 15575-20,
Förvaltningsrätten i Växjö mål nr 1908-16, Kammarrätten i Sundsvall mål nr 3003-18
2
Förvaltningsrätten i Växjö mål nr 1786-17
1
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påkallad. Stadsledningskontoret bedömer vidare att det är möjligt att meddela ett
totalförbud mot användandet av pyrotekniska inom områden som är särskilt känsliga för
de störningar som följer på användandet av pyrotekniska varor, till exempel vid sjukhus.
Det är svårt att dra någon gräns för hur stort det geografiska tillämpningsområdet eller
hur omfattande den tidsmässiga giltigheten kan vara, men ett tillståndskrav som omfattar
hela staden eller stadens tätbebyggelse och som gäller under större delen av året, kommer
sannolikt att bedömas som alltför långtgående vid en domstolsprövning. Det ska dock
framhållas att det är svårt att bedöma rättsläget eftersom det saknas vägledande
avgöranden från högsta insats och endast gått att hitta ett kammarrättsavgörande som
berör detta område. Därtill förekommer det kommuner som har lokala föreskrifter med
lika långtgående tillståndskrav som i de beskrivna underrättsavgörandena, men där
föreskrifterna har godtagits av en länsstyrelse och därmed inte blivit föremål för
domstolsprövning (i dessa fall har inte heller någon kommunmedlem begärt
laglighetsprövning av kommunens beslutet att anta föreskrifterna). Detta talar för att
länsstyrelserna har gjort olika bedömningar av rättsläget, i vart fall över tid.
När det gäller förskrifter som innebär ett totalförbud mot användande av pyrotekniska
varor, måste det geografiska tillämpningsområdet vara mycket begränsat.
Om staden föreskriver om tillståndskrav för och/eller förbud mot användandet av
pyrotekniska varor är det möjligt att undanta knallfria fyrverkerier från tillståndskravet
eller förbudet, förutsatt att det på ett rättssäkert sätt går att definiera vad som avses med
knallfria fyrverkerier.
Tillståndsgivning
Det är polismyndigheten som prövar om tillstånd ska ges för användning av pyrotekniska
varor, oavsett om tillståndskravet grundar sig i ordningslagen eller lokala
ordningsföreskrifter. Vid prövningen av en ansökan om tillstånd ska Polismyndigheten
beakta vad som krävs av hänsyn till trafiken samt till allmän ordning och säkerhet (3 kap.
14 § ordningslagen). Den redovisade bestämmelsen anger uttömmande vilka
omständigheter som Polismyndigheten ska beakta vid tillståndsprövningen. Begreppet
allmän ordning och säkerhet rymmer dock en mängd olika faktorer och omständigheter
som Polismyndigheten ska beakta vid tillståndsprövningen och innefattar, vid ansökan
om tillstånd till användande av pyrotekniska varor, bland annat frågan om en verksamhet
kan medföra störande buller för omgivningen. Polismyndigheten ska även bedöma
sökandens personliga lämplighet i de fall där denna har betydelse för prövningen i
tillståndsärendet (prop. 1992/93:210 s 290).

Eftersom bestämmelsen i ordningslagen uttömmande reglerar vilka omständigheter som
Polismyndigheten ska beakta vid tillståndsprövningen, kan inte kommuner med stöd av
bemyndigandet i ordningslagen meddela föreskrifter om samma förhållande (jfr 3 kap.
12 § ordningslagen). Stadsledningskontoret bedömer därför att staden inte kan föreskriva
i föreskrifterna att endast professionella utövare ska kunna ges tillstånd av
Polismyndigheten för användning av pyrotekniska varor.
Försäljning av fyrverkerier
Fyrverkerier och smällare räknas som explosiva varor och omfattas därför 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 användning av pyrotekniska varor.
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Till skillnad från ordningslagen behandlar LBE uttryckligen försäljning av brandfarliga
och explosiva varor (5 § 1 LBE). Det krävs tillstånd för att sälja explosiva varor och i
Göteborg är det Räddningstjänstförbundet Storgöteborg som är tillståndsmyndighet. Det
är dock inte tillståndsmyndigheten som har bemyndigats föreskriftsrätt på detta område
utan istället Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). I LBE med
tillhörande föreskrifter finns det en uttömmande reglering av vad tillståndsmyndigheten
ska bedöma vid sin tillståndsgivning.
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 om samma förhållande. Stadsledningskontoret
bedömer därför att staden inte kan förbjuda försäljning av fyrverkerier i den lokala
ordningsstadgan (jfr 3 kap. 12 § ordningslagen).
Reglering av användandet av fyrverkerier i LBE
Såsom har anförts ovan omfattas fyrverkerier och smällare av LBE. Utgångpunkten i
LBE är att det krävs tillstånd för hantering av explosiva varor, men MSB har med stöd av
bemyndigande meddelat undantag för till exempel vissa typer av fyrverkerier (jfr 16 §
LBE och 2 kap. 6 § MSBFS 2019:1). Smällare definieras som en fyrverkeriprodukt som
har knall som sin huvudsakliga effekt. Sedan många år tillbaka råder ett tillståndskrav för
användning av smällare. Det finns vidare en 18-årsgräns för hantering av alla explosiva
varor (se 7 § förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor).

Frågor om tillstånd till användning eller försäljning av tillståndspliktiga fyrverkerier och
smällare prövas av den kommun där varorna ska hanteras (18 § andra stycket LBE). I
Göteborg är det Räddningstjänstförbundet Storgöteborg som är tillståndsmyndighet.
Grunderna för prövningen fastställs dock inte av tillståndsmyndigheten utan i LBE med
tillhörande föreskrifter.
I LBE finns ett aktsamhetskrav som gäller för all användning av explosiva varor, även när
inte tillstånd behövs. Aktsamhetskravet innebär att användaren måste vidta de åtgärder
och försiktighetsmått som behövs för att hindra, förebygga och begränsa olyckor och
skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller
explosion orsakad av varorna och för att förebygga obehörigt förfarande med varorna (6 §
LBE). Den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet bryter mot aktsamhetskravet gör sig
skyldig till brott med böter eller fängelse i högst ett år i straffskalan (28 § LBE). Den som
av oaktsamhet bryter mot tillståndskravet för användning av smällare och
tillståndspliktiga fyrverkerier kan dömas till böter och i vissa fall till fängelse (29 § LBE).
Övrigt
Olycksrisk - Skador av fyrverkerier
Reglerna för nyårsraketer har ändrats under de senaste åren och blivit hårdare. 2002
infördes tillståndskrav för smällare och 2008 inträdde förbud mot fyratums stjärnrör sedan dess har inget avlidit i Sverige på grund av nyårsfyrverkerier. 2014 förbjöds raketer
med krutvikt på över 75 gram. Från mitten av 2019 krävs tillstånd, vilket innefattar krav
på utbildning, för att skjuta raketer med pinne. Införandet av dessa regler och förbud har
bidragit till att antalet skador till följd av fyrverkerier har minskats. Denna bild stöds
också av vad som framkommit vid samtal med Polismyndigheten då man inom polisen
uppfattar att problemen med användningen av pyrotekniska varor har minskat under de
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senaste åren. Enligt Polismyndigheten förekommer det fortfarande att pyrotekniska varor
används som vapen mot polis eller andra personer, men inte i samma omfattning som
tidigare. Dessa problem är framförallt sammankopplade till de högtider då pyrotekniska
varor är tillgängliga men problemen med att pyrotekniska varor används som vapen
förekommer också vid andra tillfällen eftersom otillåtna pyrotekniska varor förs in i
Sverige från utlandet eller i samband med större stölder från återförsäljares lager.
Av MSB:s hemsida framgår att varje år skadas knappt 100 människor så allvarligt av
fyrverkerier att de behöver uppsöka en akutmottagning. De flesta är män och många är
under 18 år. De vanligaste skadorna från fyrverkerier är bränn- och sårskador. Skador på
huvudet (ögon, öron) är vanligast följt av skador på händer och fingrar. De flesta
olyckorna sker i anslutning till nyårsfirandet. Många av dessa olyckor hade kunnat
undvikas om de som hanterat fyrverkerierna hade följt tillverkarens anvisningar. Förutom
personskador orsakar fyrverkerier även bränder. (MSB:s hemsida 2021-04-27). MSB har
på sin hemsida råd för ett säkrare fyrverkeri.
Klagomål
Stadsledningskontoret har varit i kontakt med konsument- och medborgarservice
angående i vilken mån staden får in klagomål eller synpunkter om fyrverkerier.
Konsument- och medborgarservice har en svarsgrupp som är kundtjänst för
miljöförvaltningen, trafikkontoret och park- och naturförvaltningen. Slutsatsen är att
mängden klagomål på fyrverkerier in till staden är av mycket begränsad omfattning.

Stadsledningskontorets bedömning

Stadsledningskontoret har utrett möjligheter till ett totalt eller partiellt förbud av
försäljning och/eller användning av fyrverkerier i Göteborg. Kontoret har även gjort en
översiktlig konsekvensanalys och redogör för övriga frågeställningar i yrkandet. Kontoret
bedömer att kommunstyrelsens uppdrag 2021-03-03 § 179 och 2021-05-19
§ 437 är utförda.
Fyrverkeripjäser som vapen
Användning av fyrverkeripjäser som vapen är olagligt och en revidering av lokala
ordningsföreskrifter skulle inte innebära någon större påverkan på den problematiken.
Den som använder pyrotekniska varor på ett sätt som skadar annan eller annans egendom
gör sig i allmänhet skyldig till brott såsom misshandel, framkallande av fara för annan
och skadegörelse.
Olycksrisk, skador, ljud och miljöpåverkan från fyrverkerier
De nationella reglerna för nyårsraketer har ändrats under de senaste åren och blivit
hårdare, detta har resulterat att antalet skador har minskats. Dock sker varje år
personskador och bränder på grund av fyrverkerier.

Det är osäkert i vilken utsträckning ett utökat tillståndskrav för eller förbud mot
användningen av fyrverkerier skulle minska antalet personskador eftersom de flesta
personskador sker i samband med nyårsfirandet. De kommuner som infört ett utökat
tillståndskrav har i regel undantagit just delar av nyårsafton från tillståndskravet.
En förutsättning för att ett utökat tillståndskrav och ett förbud ska leda till att de negativa
effekterna av fyrverkerier minskar, är vidare att reglerna efterlevs. Det kan antas att i
många av de fall då fyrverkerier har förorsakat bränder och personskador, har
fyrverkerierna använts på ett sätt som strider mot befintliga regler såsom
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aktsamhetskravet i LBE, tillståndskravet i OL eller den straffrättsliga lagstiftningen. Det
är därför osäkert om ett utökat tillståndskrav eller förbud skulle efterlevas i den
utsträckning som krävs för att de negativa effekterna av fyrverkerier ska minska. För att
regler ska efterlevas krävs i allmänhet att Polismyndigheten har resurser att avsätta för att
förebygga och beivra brottsligheten. Som tidigare anförts föreslogs inte någon förändring
avseende föreskriften om fyrverkerier i den tidigare översynen av ordningsföreskrifterna
bland annat med anledning av att polismyndigheten då bedömde det som svårt att beivra
användandet av fyrverkerier. En reglering som Polismyndigheten bedömer som alltför
svår att kontrollera efterlevnaden av riskerar dessutom leda till att förtroendet för de
rättsvårdande myndigheterna skadas.
Vid kontakt med polisen vid nuvarande ärende framkommer att en reglering som innebär
krav på tillstånd för användning av pyrotekniska varor under större delen av året och i alla
områden med tätbebyggelse vore enklast att kontrollera efterlevnaden av. Det är dock
tveksamt om det finns rättsliga förutsättningar för en sådan reglering och det finns en
påtaglig risk att regleringen skulle komma att upphävas i domstol, så som framgår av
utredningen genomgång av de rättsliga förutsättningarna.
Ett utökat tillståndskrav och förbud skulle dock tydliggöra för allmänheten när och på
vilken plats det är tillåtet att använda fyrverkerier, vilket kanske skulle kunna leda till
ökad efterlevnad av befintliga regler rörande fyrverkerianvändning. Ett tillståndskrav och
eller förbud kan också vara handlingsdirigerande eftersom många människor eftersträvar
att följa de regler som finns.
Klagomål om fyrverkerier till staden sker i mycket begränsad omfattning, det utgör dock
troligtvis inte en helhetsbild av situationen. Fyrverkerier som innehåller otillåtna halter av
förbjudna ämnen får inte säljas. Kemikalieinspektionen följer i sin tillsyn upp förbudet
(se Ekologiska dimensionen).
Möjligheter till ett totalt eller partiellt förbud av försäljning och/eller användning av
fyrverkerier – rättsliga förutsättning
Regler som rör försäljning av pyrotekniska varor innefattas inte i kommuners
föreskriftsrätt och kommuner får inte heller reglera Polismyndighetens tillståndsgivning.
Det går därför inte att i lokala föreskrifter förbjuda försäljning av pyrotekniska varor eller
föreskriva att endast professionella utövare ska kunna ges tillstånd av Polismyndigheten
för användning av pyrotekniska varor.

Genom ordningslagens bestämmelser krävs det redan idag tillstånd av Polismyndigheten
för att använda pyrotekniska varor, om användningen med hänsyn till tidpunkten,
platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon
beaktansvärd olägenhet för person eller egendom. Användningen av vissa typer av
pyrotekniska varor som till exempel smällare är dessutom alltid tillståndspliktig och det
är Räddningstjänstförbundet Storgöteborg som prövar frågan om tillstånd för användning
av sådana pyrotekniska varor i Göteborgs Stad.
Det är Polismyndigheten som ska tillse att ordningslagens bestämmelser om pyrotekniska
varor och eventuella lokala föreskrifter på området efterlevs. Den som bryter mot
bestämmelserna kan dömas till böter.

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande

9 (10)

Eventuell revidering av Lokala ordningsföreskrifter
Stadsledningskontorets bedömning avseende användning av fyrverkerier är att frågan
skulle kunna tas vidare genom en revidering av Lokala ordningsföreskrifter för Göteborgs
kommun. Staden stad kan meddela lokala föreskrifter som innebär ett utökat
tillståndskrav för, eller förbud mot, användning av pyrotekniska varor, förutsatt att
föreskrifterna inte är för långtgående avseende geografiskt tillämpningsområde,
tidsmässig giltighet och sakligt innehåll. Ett utökat tillståndskrav skulle därmed kunna
meddelas för platser inom staden där risken är mer påtaglig för att människors hälsa eller
egendom skadas av användningen av pyrotekniska varor, till exempel för de delar av
staden där det rör sig mycket människor. Tillståndskravet ska i så fall vara begränsat till
tidpunkter under året eller dygnet då regleringen är påkallad.

Det är vidare möjligt att meddela ett totalförbud mot användandet av pyrotekniska varor
inom begränsade områden som är särskilt känsliga för de störningar som följer med
användandet av pyrotekniska varor, till exempel sjukhusområden.
Om staden föreskriver om tillståndskrav för och/eller förbud mot användandet av
pyrotekniska varor, går det att undanta knallfria fyrverkerier från tillståndskravet eller
förbudet, förutsatt att det på ett rättssäkert sätt går att definiera vad som avses med
knallfria fyrverkerier.
Det är alltså möjligt för kommunen att i vissa avseenden som framgår ovan, föreskriva i
lokala föreskrifter om strängare regler avseende användning av fyrverkerier. Reglering
bör dock vägas mot att användning av fyrverkerier är en uppskattad tradition på nyår och
andra högtider och möjligheten för polisen att kontrollera efterlevnaden.
För att kunna föreskriva om strängare regler avseende användning av fyrverkerier
behöver en fördjupad utredning identifiera vilka områden och tider som det finns behov
av ett tillståndskrav och eller ett förbud för. Polismyndighetens synpunkter på ett
tillståndskrav och eller förbud bör också inhämtas eftersom det är Polismyndigheten som
är ansvarig för beivrandet av överträdelser.
Beslut om lokala föreskrifter fattas av kommunfullmäktige och ska anmälas till
länsstyrelsen. Om länsstyrelsen finner att någon av föreskrifterna strider mot
ordningslagens bestämmelser ska länsstyrelsen upphäva beslutet. I stadsledningskontorets
omvärldsbevakning framkommer att länsstyrelser i många fall kommit fram till att
föreskrifterna stred mot ordningslagen med den huvudsakliga motiveringen att
föreskrifterna utgjorde en obefogad inskränkning av den enskildes frihet.

Jonas Kinnander

Eva Hessman

Direktör Ärende och utredning

Stadsdirektör
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Kommunstyrelsen

Utdrag ur Protokoll
Sammanträdesdatum: 2021-03-03

Göteborgsförslag [780] för beslut - Stoppa
försäljning och användning av fyrverkerier
§ 179, 0310/21
Beslut
Enligt 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.

Tidigare behandling
Bordlagt den 10 februari 2021, § 131.

Handlingar
Göteborgsförslag nr 780 den 11 januari 2021.
Yrkande från MP och V den 5 februari 2021.
Yrkande från D, M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 23 februari 2021.
Yrkande från SD den 23 februari 2021.
Yttrande från S den 8 februari 2021.

Yrkanden
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 23 februari 2021.
Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från MP och V
den 5 februari 2021.
Jonas Attenius (S) yrkar att Göteborgsförslaget ej ska beredas vidare med hänvisning till
yttrandet från S den 8 februari 2021.
Martin Wannholt (D) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från
D, M, L och C den 23 februari 2021. Vidare yrkar Axel Josefson (M) avslag på yrkande
från MP och V den 5 februari 2021 och yrkande från SD den 23 februari 2021.

Propositionsordning
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att Martin Wannholts och det
egna yrkandet bifallits.

Protokollsanteckningar
Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 8 februari 2021.
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 23 februari 2021.
Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokollsutdrag

1 (2)

Kommunstyrelsen

Reservation
Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Protokollsutdrag skickas till
Göteborgsförslaget nr 780 – förslagsställare
Stadsledningskontoret

Dag för justering
2021-03-19

Vid protokollet
Sekreterare
Mathias Sköld

Ordförande
Axel Josefson

Justerande
Daniel Bernmar
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Kommunstyrelsen

Yrkande

Sverigedemokraterna

Datum 2021-02-23

Ärende nr 5.1

Yrkande angående – Göteborgsförslag [780] för beslut Stoppa försäljning och användning av 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.
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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.

Göteborgs Stad kommunstyrelsen

2 (5)

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 sällskapsoch 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.
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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.
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Kommunstyrelsen

Yttrande
2021-02-08

Socialdemokraterna

Yttrande angående – Göteborgsförslag [780] för
beslut - Stoppa försäljning och användning av
fyrverkerier
Yttrandet
Socialdemokraterna menar att förslagsställarna har en viktig poäng: fyrverkerifiranden får inte tillåtas
störa allmän ordning. Samtidigt utgör nyårsfyrverkerier en viktig tradition. 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
redogör för, långtgående och välkomna skärpningar gjorts av fyrverkerier och andra sorters
pyroteknik. Utbildningskravet, infört år 2019, bör enligt all sannolikhet ha lett till att
användningsgraden minskar och att kvarvarande användning genomförs på ett säkrare sätt. Innan fler
åtgärder vidtas bör denna lagstiftning tillåtas verka under ytterligare en tidsperiod. Om en utvärdering
av lagstiftningen tydligt visar att fler restriktioner krävs för upprätthållandet av allmän ordning får
detta bli föremål för vidare diskussion. Vi väljer därför att ej bereda ärendet vidare och avslå samtliga
inkomna yrkanden.

Kommunstyrelsen
Yrkande (MP, V)
2021-02-05

Yrkande angående göteborgsförslag om att
förbjuda fyrverkerier
Förslag till beslut
I kommunstyrelsen:
1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att bereda ärendet vidare med
inriktningen att begränsa användningen av fyrverkerier ytterligare i tid
och/eller plats i Göteborg stads lokala ordningsstadga.
2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att ta fram förslag på hur
efterlevnaden av befintliga regler kan förbättras, inklusive regelverk
kring försäljning av fyrverkerier.
3. 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
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.
Därmed vill vi ge stadsledningskontoret i uppdrag att utreda förslaget vidare i
de delar där kommunen har rådighet. Vi vill också 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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Kommunstyrelsen

Yrkande
Ärende 5.1

D, M, L, C
(Särskilt yttrande KD)

Datum 2021-02-23

Yrkande ang Göteborgsförslag 780 – Stoppa försäljning och
användning av fyrverkerier
Förslag till beslut, i kommunstyrelsen:
- 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.

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 r. 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, vilket anordnas av
professionella utförare.
Det juridiska läget är svårbedömt, vissa kommuner har försökt införa förbud som
delvis fått ändras efter prövning i domstol.
Utredningen bör därför belysa vilka begränsningar den lokala ordningsstadgan kan
ge, om och hur ett lokalt förbud mot försäljning kan instiftas, om tillstånd kan
lämnas till endast professionella utövare, om knallfria fyrverkerier kan tillåtas och i
så fall för vilka utövare, om endast vissa platser kan vara tillåtna för fyrverkeri samt
om och hur efterlevnad kan tillses.
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Stadsledningskontoret

Göteborgsförslaget
Utfärdat 2021-01-11
Diarienummer 0310/21

Handläggare
Hedwig Andrén
Telefon: 031-368 02 33
E-post: hedwig.andren@stadshuset.goteborg.se

Göteborgsförslag [780] för beslut - Stoppa
försäljning och användning av fyrverkerier
Ärendet

Göteborgsförslaget [780] har uppnått 200 röster och har legat ute i 90 dagar. Förslaget
med namnunderskrifter och eventuella kommentarer redovisas i bilagan.
Förslaget har slutdatum 2019-04-23 men ärendet inkom till stadsledningskontoret
2020-12-28. Tyvärr fallerade systemet att flagga upp att förslaget uppnått 200 röster, det
upptäcktes vid manuell genomläsning.
Förslagsställaren vill att Göteborgs Stad inför ett totalförbud mot all form av pyrotekniska
varor såsom fyrverkerier och smällare i staden. Förslagsställaren framhåller att smällare
skrämmer och stressar både människor och djur samt skadar ett stort antal människor
varje år. Fyrverkerier sprider även miljöfarliga ämnen i naturen och är brandfarliga.

Stadsledningskontorets övergripande bedömning

Beslut om kommunala ordningsföreskrifter ska fattas av kommunfullmäktige.
Kommunen får utfärda lokala ordningsföreskrifter med vissa komplement till
bestämmelserna i ordningslagen. Redan i ordningslagen finns restriktioner avseende
användandet av fyrverkerier. I nu gällande föreskrift stadgas att fyrverkerier 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.
Reglerna för nyårsraketer har ändrats under de senaste åren och blivit hårdare. Detta har
resulterat i att bland annat att antalet skador har minskats.
2002: Smällare förbjuds.
2008: Förbud mot fyratums stjärnrör. Förbudet ledde till att ingen sedan dess avlidit i
Sverige på grund av nyårsfyrverkerier.
2014: Förbud mot raketer med krutvikt på över 75 gram. De kan tränga in i kroppen och
explodera.
2019: Från mitten av 2019 krävs tillstånd, vilket innefattar utbildning, att skjuta raketer
med pinne för privatpersoner.
Stadsledningskontoret genomförde under 2016 en översyn av stadens lokala
ordningsföreskrifter, någon förändring avseende föreskriften om fyrverkerier föreslogs
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inte bland annat med bakgrund i att polismyndigheten då bedömde svårigheten att beivra
användande av fyrverkerier.

Jonas Kinnander

Eva Hessman

Direktör Ärende och utredning

Stadsdirektör

Bilaga

Göteborgsförslag [780] för beslut - Stoppa försäljning och användning av fyrverkerier
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2020-12-28

Utskrift

Ärende 780
Skapat 2019-01-06 av Inger Olhage (Mina Sidor).
Avslutat: Nej.
Förslaget gäller
Trygghet och säkerhet
Rubrik
Stoppa försäljning o användning av fyrverkerier
Sammanfattning
Fyrverkeri måste upphöra, många av Göteborgs invånare o djur är rädda, skadas och djur måste tom avlivas pga
fyrverkerier som pågår i ﬂera dagar.
Hela förslaget
Förslag:
Totalförbud mot all form av pyrotekniska varor såsom fyrverkerier och smällare i hela Göteborgs stad.
Motivering:
Nyårsﬁrandet samt även påsk och andra tillfällen med fyrverkerier orsakar en stor stress och lidande för vilda djur
och framförallt för ett stort antal tamdjur som hundar och hästar. Många innevånare får sitt nyårsﬁrande förstört
eller förvandlat till ren fasa. Att genomlida kvällen och nyårsnatten med ett djur som skäller och/eller skakar av
rädsla är ett stort lidande för både hunden och dess familj.
Det händer till och med att djur dör som direkt påföljd av fyrverkerier.
Även många människor upplever denna sorts ﬁrande som skrämmande. Hos ﬂyktingar med krigsupplevelser i
bagaget kan smällande orsaka stor stress och ångest.
Ett annat skäl är miljöpåverkan. Pyrotekniska varor innehåller ofta miljöfarliga ämnen och substanser som på ett
oönskat och okontrollerat sätt sprids i vår närmiljö och i skyddsvärda naturområden. Detta har belysts av såväl
Naturskyddsföreningen som Kemikalieinspektionen under senare år. Göteborgs vision borde vara att bli Sveriges
ledande miljökommun år 2025 eller tidigare.
Ytterligare ett tungt vägande skäl är skaderisken. Varje år skadas omkring 100 personer i Sverige så allvarligt att de
tvingas uppsöka akutsjukvård. Omkring 40 procent av de som skadas allvarligt är under 18 år. Skadorna kan
inträffa både vid avfyrande samt vid påträffande av ännu icke detonerade pjäser.
Räddningstjänsten hindras i sitt arbete pga smällare o raketer som slängs mot dem.
Ett sista argument är den stora brandrisken som användning av varorna medför.
Ett totalförbud skulle rädda många djur och människor från skräckfyllda upplevelser samt natur, miljö och pengar.
Åmåls kommun har redan tagit detta beslut: länk till kommunfullmäktiges möte den 12 december. (ärende nr 23)
https://www.amal.se/politik-och-namnder/webb-tv/...
Södertälje kommun har redan börjat verka för ett nationellt förbud mot fyrverkerier. De kommer att ta kontakt med
Sveriges kommuner och landsting (SKL) för att utröna om de kan bistå i detta arbete.
https://www.sodertalje.se/.../sodertalje-kommun-ska.../
Visst är det dags även för Göteborg att vara i framkant för en så positiv förändring!
Slutdatum
2019-04-23
Förslaget lämnas till
Kommunstyrelsen

Röstning
Identiﬁeringstyp

För

Anonymt

0

Personlig Info

0

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

Inloggad

233

Totalt

233

Namn

Ort

Datum

Evelina Andersson

GÖTEBORG

2019-04-20 15:38:09

Ebba Wernheden

Göteborg

2019-04-18 19:52:52

Linus Amvall

ASKIM

2019-04-17 11:27:01

Alexandra Hellström

Göteborg

2019-04-12 17:34:00

Johan Jakobsson

Göteborg

2019-04-10 18:19:01

Birgitta Glada

Göteborg

2019-04-10 12:20:03

Mikkel Breum

Styrsö

2019-04-09 07:33:44

Amna Sabic

Göteborg

2019-04-08 22:02:38

Ewa Wennberg

Björkö

2019-04-07 21:16:37

Peter Okrasinski

Göteborg

2019-04-07 18:08:11

Joseﬁne Lande

Västra Frölunda

2019-04-07 16:41:42

Peter Norberg

Göteborg

2019-04-05 23:41:38

Carin Gustafsson

Göteborg

2019-03-28 09:17:34

Agneta Siljekil

Västra Frölunda

2019-03-27 12:38:09

Joachim Stenberg

Göteborg

2019-03-25 21:29:50

Ahmad Audi

Göteborg

2019-03-25 17:51:10

ALBIN JOHANSSON

Göteborg

2019-03-25 14:47:20

Mats Johansson

Göteborg

2019-03-22 07:35:49

Kjell Corneliusson

Göteborg

2019-03-22 07:16:52

Mattias Hammenfors

Västra Frölunda

2019-03-21 06:58:45

Maria Hammer

Göteborg

2019-03-20 22:24:31

Olof Söderén

Göteborg

2019-03-20 20:04:03

Anna Tiger

Göteborg

2019-03-20 15:19:37

Sara Lizell

Göteborg

2019-03-20 14:43:57

Mats Karlholm

Göteborg

2019-03-20 11:39:44

Carin Jacobsson

Göteborg

2019-03-19 21:13:04
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2020-12-28

Utskrift

Namn

Ort

Datum

Marie Lindgren

Göteborg

2019-03-19 15:13:34

Åsa Petersson

Göteborg

2019-03-17 00:21:11

Sten Bengtsson

Göteborg

2019-03-15 12:45:37

Astrid Carling

Västra Frölunda

2019-03-15 10:01:07

Maria andersson

Kungälv

2019-03-15 07:05:18

CAMILA Byberg

Mölnlycke

2019-03-14 23:27:03

Patrik Bergman

Kärnq

2019-03-14 20:06:26

A Bergman

Kungälv

2019-03-14 19:37:00

Sandra Larsson

Mölnlycke

2019-03-14 17:21:10

Jessica Carlsson

KungÃ¤lv

2019-03-14 15:03:41

Berit Olhage

Göteborg

2019-03-14 13:04:33

Eva Degerman

Göteborg

2019-03-14 11:45:22

Soﬁa Jonsvik

Göteborg

2019-03-14 09:55:32

Anders Larsson

Luleå

2019-03-14 09:52:19

Joakim Karlsson

Sävedalen

2019-03-14 09:25:42

Ewa Olviken

Nol

2019-03-14 09:16:41

Elizabeth West

Vallda

2019-03-14 09:10:40

Christer Olhage

Mølndal

2019-03-14 09:04:02

Carina Olhage

Västra Frölunda

2019-03-14 08:33:27

Malin Olhage

Göteborg

2019-03-13 17:00:07

Annelie Jönsson

Göteborg

2019-03-13 16:45:37

Yvonne Karlsson

Västra Frölunda

2019-03-12 18:44:06

Murat Bulut

Göteborg

2019-03-12 16:52:05

Karin Jaxmark

Partille

2019-03-12 14:12:13

Nina Jansson

Mölnlycke

2019-03-12 09:11:12

Helena Sammels

Lerum

2019-03-12 08:33:41

Helene Eriksson

Torslanda

2019-03-12 08:28:10
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Utskrift

Namn

Ort

Datum

Cai Olhage

Brunskog

2019-03-11 21:05:26

Klas Hellgren

GÖTEBORG

2019-03-11 12:15:06

Jonas Svensson

Göteborg

2019-03-11 10:16:24

David Nyberg

Göteborg

2019-03-10 19:54:32

Carola Aronsson

Partille

2019-03-09 13:28:44

Staffan Hjelm

Västra Frölunda

2019-03-07 21:55:13

Bo Josefsson

Göteborg

2019-03-07 20:38:59

Åse Knudsen

Torslanda

2019-03-07 18:36:19

Lennart Bernhed

Göteborg

2019-03-07 14:18:57

Andreas Gerebäck

Göteborg

2019-03-07 12:29:59

Caroline Holmström

Göteborg

2019-03-07 11:16:56

Torill Ingebretsen

Disenå

2019-03-07 07:44:05

Sandra Molander

Göteborg

2019-03-06 22:32:02

Linda Falkenström

Göteborg

2019-03-06 20:37:59

Niklas Andersson

Lycke

2019-03-05 18:18:37

Anna-Sara Rosengren

Göteborg

2019-03-04 20:31:13

Michaela Johannessen

Göteborg

2019-03-04 07:04:12

Krister Bivestam

Göteborg

2019-03-03 23:18:04

Marlene Esbjörnsdotter

Strömstad

2019-03-03 22:08:07

Kathrine Kittelsen

Hällingsjö

2019-03-03 20:44:13

Marie-Louise Söderberg

Göteborg

2019-03-03 19:50:51

Git Jering

Stenkullen

2019-03-03 12:55:18

Carina Liljeström

Västra Frölunda

2019-03-03 12:35:38

Tova Karlman

Hisings backa

2019-03-03 10:21:24

Malin Högkvist

Göteborg

2019-03-03 09:36:27

Christel Linderoth

Göteborg

2019-03-03 08:57:17

Siiri Könönen

Göteborg

2019-03-03 02:53:33
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Utskrift

Namn

Ort

Datum

Maria Bernspång

Göteborg

2019-03-03 01:43:49

Linda Olofsson

Trollhättan

2019-03-02 22:59:57

Pouria Mazloum

VÄSTRA FRÖLUNDA

2019-03-02 18:33:11

Carina Andersson

Göteborg

2019-03-02 17:21:03

Annika Åvall

Västra Frölunda

2019-03-02 15:20:56

Annika Harari

Västra Frölunda

2019-03-01 19:43:59

May-Louise Bjärving

GÖTEBORG

2019-03-01 17:27:41

Anneli Mehlin

Västra Frölunda

2019-03-01 17:03:05

Tina Alsonius

Torslanda

2019-02-28 22:15:06

Birgitta Ahlenius

Göteborg

2019-02-28 19:30:22

Lina Törnkvist

Västra Frölunda

2019-02-28 12:48:17

Suzanne Olsson

Västra Frölunda

2019-02-28 11:25:28

Nina Dahlberg

Göteborg

2019-02-28 09:18:00

Cilla Svantesson

Västra Frölunda

2019-02-28 07:32:59

Therese Rosklint

Västra Frölunda

2019-02-28 06:50:16

Kristina Svensson

Västra Frölunda

2019-02-28 06:47:07

Lisbeth Ekdahl-Janred

Västra Frölunda

2019-02-28 00:12:17

Tore Svensson

Västra Frölunda

2019-02-27 22:41:58

Monica Ahlstrand

Göteborg

2019-02-27 22:27:35

Ida Melander

Göteborg

2019-02-27 21:32:26

Annika Sylwan

Västra Frölunda

2019-02-27 19:15:40

Louise Malm

Västra Frölunda

2019-02-27 18:25:44

Huseyin Secilmis

Angered

2019-02-27 18:15:45

Harald Sterner

Västra Frölunda

2019-02-27 17:53:40

Ulrika Romengren

Västra Frölunda

2019-02-27 17:18:17

Lisa Mortensen

Göteborg

2019-02-27 16:00:39

Linnéa Herman

Västra Frölunda

2019-02-27 15:41:21
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Utskrift

Namn

Ort

Datum

Victoria Olsson

Västra Frölunda

2019-02-27 15:16:50

Daniel Andreasson

Västra Frölunda

2019-02-27 15:14:14

Ulf Johansson

Västra Frölunda

2019-02-26 23:21:27

Niclas Hagen

Göteborg

2019-02-26 22:59:08

Jenny Granhage

Kungälv

2019-02-26 22:53:51

Pernilla Henriksson

Kode

2019-02-26 22:07:41

Jenny Andersson

Lycke

2019-02-26 21:56:50

Malle Carlsson

Alingsås

2019-02-26 20:21:09

Jan Rippe

Västra Frölunda

2019-02-26 20:06:09

Eva Lindqvist

Simrishamn

2019-02-26 18:42:59

Anki Hagman

Göteborg

2019-02-26 18:24:11

Ulrica Malmgren

Kungsbacka

2019-02-26 16:43:24

Seth Boström

Västra Frölunda

2019-02-26 16:03:47

Britt Inger Larsson

Angered

2019-02-26 10:49:10

Soﬁa Brusling

Bro

2019-02-26 10:41:10

Kicki Bergman

Göteborg

2019-02-25 23:43:57

Birgitta Backström

Torslanda

2019-02-25 23:37:52

Joseﬁne Gustavsson

Alingsås

2019-02-25 22:33:12

Gunilla Gustafson

Kållered

2019-02-25 21:50:45

Mattias Carnerheim

Göteborg

2019-02-24 20:28:52

Klara Lindberg

Göteborg

2019-02-23 13:11:17

Olof Pettersson

Västra Frölunda

2019-02-20 11:42:18

Bo Nyström

Göteborg

2019-02-17 17:49:47

Emma Eles Bohlin

Göteborg

2019-02-15 13:22:34

Marianne Almenberg

Göteborg

2019-02-14 19:04:48

Andreas Bergh

Göteborg

2019-02-14 01:39:38

Ann-Marie Mild

Göteborg

2019-02-13 21:35:26
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Utskrift

Namn

Ort

Datum

Jessica Cederholm

Hisings Kärra

2019-02-13 09:55:08

Gunnar J

Göteborg

2019-02-12 11:29:32

Sandra Palmqvist

Göteborg

2019-02-11 15:58:24

Madelene Seberbrink

Göteborg

2019-02-11 14:54:13

Grete Hjorth-Knutsen

Göteborg

2019-02-11 13:28:33

joseﬁn Svensson

hisings backa

2019-02-10 13:11:11

Sara Britta Jadelius

Göteborg

2019-02-10 09:49:47

Anna Karlsson

Västra Frölunda

2019-02-09 15:35:58

Patrik Johansson

Göteborg

2019-02-08 06:19:46

Gunilla Arneström

Mölndal

2019-02-06 23:01:51

Marianne Johansson

Angered

2019-02-06 21:38:58

Monika Nyander

Göteborg

2019-02-06 15:53:34

Marie Follin

V.Frölunda

2019-02-06 09:32:09

Carl-Gustaf Ek

Västra Frölunda

2019-02-05 20:22:45

Tina Sager

Göteborg

2019-02-05 20:21:35

Fredrik Engdahl Skov

Göteborg

2019-02-05 19:56:52

Per Wehlin

Kullavik

2019-02-05 19:42:50

Joseﬁn Winbladh

Göteborg

2019-02-05 15:28:46

Louise Sjöbäck

Göteborg

2019-02-05 14:50:39

Elouise Johansson

Göteborg

2019-02-05 07:57:19

Anton Rundqvist

Göteborg

2019-02-04 19:36:05

Anna Lydås

Göteborg

2019-02-04 18:37:17

Lena Lindberg

Göteborg

2019-02-04 17:08:04

Malin Wahlberg

Göteborg

2019-02-04 14:22:13

Anna Maria Janson

Göteborg

2019-02-04 11:32:50

Jenny Bramfors

Hisingsbacka

2019-02-04 11:00:35

Jenny Ivarsson

Göteborg

2019-02-04 10:52:58
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Utskrift

Namn

Ort

Datum

Linda Augustsson

Göteborg

2019-02-03 22:53:23

Editha Ehrmanntraut

Göteborg

2019-02-03 20:46:22

Alexandra Diamand

Göteborg

2019-02-03 20:31:06

Kimya Farahaninia

Göteborg

2019-02-01 21:44:12

maggan stenborg

Västra Frölunda

2019-01-30 22:08:54

Daniel Johansson

Göteborg

2019-01-30 21:51:27

Kristina Skålén

Lindome

2019-01-30 20:34:46

Susanne Nilsson

Göteborg

2019-01-30 19:19:43

Marie Olofsson

Göteborg

2019-01-30 16:52:12

Helen Sibbesson

Göteborg

2019-01-30 11:03:38

Caroline Edsgren

Göteborg

2019-01-30 10:45:09

Sandra Johansson

Kungälv

2019-01-30 10:43:04

Anne-Marie Deresiewicz

Göteborg

2019-01-30 08:49:05

Anna Hellsten

Gunnilse

2019-01-30 08:17:34

Heléne Dahlgren

Göteborg

2019-01-30 00:14:59

Gabrielle Johansson

Mölndal

2019-01-29 20:07:42

Elisabeth Wiking

Göteborg

2019-01-29 17:45:15

Anna-Karin Lundgren

Göteborg

2019-01-29 16:41:28

Anneli Eriksson

Göteborg

2019-01-29 15:55:27

Karin Johansson

Västra Frölunda

2019-01-29 14:44:07

Jane Karlsson

Göteborg

2019-01-29 13:07:28

Veronica Persson

Göteborg

2019-01-28 22:41:24

Karin Hög

Göteborg

2019-01-28 21:40:29

Madeleine Göthe

Älvängen

2019-01-28 20:26:18

Pablo Bernardez Fernandez

Göteborg

2019-01-28 20:13:44

Soﬁa Östlund

Göteborg

2019-01-28 15:30:11

Emmy Blinke

Stockholm

2019-01-28 13:22:22
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Namn

Ort

Datum

Fredrik Haraldsson

Lindome

2019-01-28 12:57:01

Soﬁe Glansberg

Hisings Backa

2019-01-28 10:45:36

Elin Hellgren

Askim

2019-01-28 07:50:42

Anna Örnberg

Göteborg

2019-01-28 07:44:10

Thomas Bergqvist

Göteborg

2019-01-28 05:22:03

Susanne Gunnrup

Göteborg

2019-01-27 23:19:20

Cecilia Sjögren

Göteborg

2019-01-27 22:57:41

Elin Sjögren

Göteborg

2019-01-27 22:27:46

Linda Liljeblad

Göteborg

2019-01-27 22:25:56

Camilla Skebäck

Göteborg

2019-01-27 22:18:36

Suzanna Decabo

Göteborg

2019-01-27 22:16:07

Amanda Löfgren

Göteborg

2019-01-27 21:48:38

Ragnar Roos

Göteborg

2019-01-27 21:42:51

Tara Gullbrand

Göteborg

2019-01-27 21:37:37

Ingela Ågren

Göteborg

2019-01-27 21:06:10

Linda Sundberg

Göteborg

2019-01-27 21:00:09

Sandra Werth

Västra Frölunda

2019-01-27 20:53:33

Carin Hermansson

Göteborg

2019-01-27 20:52:10

Annika Lysell

Lerum

2019-01-27 20:40:40

Maria Edelton

Göteborg

2019-01-27 19:45:26

Anna Gustafsson

Göteborg

2019-01-27 19:05:57

Johanna Wetterling

GÖTEBORG

2019-01-27 18:26:24

Mathias Nilsson

Västra Frölunda

2019-01-27 18:12:52

Emma Silén

Hovås

2019-01-27 17:56:03

Therese Johansson

Mölndal

2019-01-27 17:42:32

Carolin Koppel

Onsala

2019-01-27 17:34:47

Ingela Kleinert Andersson

Västra Frölunda

2019-01-27 17:30:20
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Utskrift

Namn

Ort

Datum

Jennifer Lindqvist

Göteborg

2019-01-27 17:18:57

Sören Jensen

Göteborg

2019-01-27 17:10:02

Catharina Dahl

Göteborg

2019-01-27 15:33:28

Tommy Willskytt

Göteborg

2019-01-27 10:14:25

Birgitta Wolmestam

Vallda

2019-01-26 14:58:36

Madeleine Melchior

Göteborg

2019-01-25 15:46:48

Lars-Eric Brandt

Göteborg

2019-01-25 14:31:32

Lasse Andersson

Va Frölunda

2019-01-25 09:43:46

Inger Olhage

Va Frölunda

2019-01-25 09:38:37

Monica Eriksson Johansson

Strömstad

2019-01-25 05:04:19

Karin Wennbo

Göteborh

2019-01-24 21:21:45

Emma Kling

Göteborg

2019-01-24 18:29:32

Petronella Hudin

Göteborg

2019-01-24 12:00:31

Bodil Wennberg

Göteborg

2019-01-24 09:31:04

Lotta Sandberg

kullavik

2019-01-24 05:29:47

Maria Lopez

göteborg

2019-01-24 00:19:22

Kenneth Palmestål

VÄSTRA FRÖLUNDA

2019-01-23 21:08:08

Elsa Bergendahl

Göteborg

2019-01-23 16:01:58

Kommentarer
Ärendet innehåller 2 kommentarer.
Godkänd 2019-01-31 01:34

Instämmer och röstar för förslaget att förbjuda all form av fyrverkerier!!
2019-01-27 18:48 | Extern - Anna Imstedt
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Utskrift

Godkänd 2019-02-15 07:07

Fyrverkerier används hänsynslöst och skrämmer, stressar och skadar människor och djur fysiskt och psykiskt.
Fyrverkeriföretagen har försäljning året runt i Sverige. Fyrverkerier smälls av helt oberäkneligt i vår bostadsmiljö,
vid busshållplatser och på gatorna.
De här fyrverkeribomberna inkräktar på vår frihet att röra oss fritt i vår vardagsmiljö.
På nyår är vi 1000-tals som letar efter skyddade platser att vistas på med våra djur. (Fåglar och andra vilda djur
kan inte komma undan)
Vi som inte har möjlighet att komma undan och ta in på Hotell med Fyrverkeriförbud på Arlanda, vi sitter i
källargångar utan fönster (jag och min hund) eller i skyddsrum. Det är inte klokt om detta får fortsätta.
2019-02-14 19:38 | Extern - Marianne Almenberg
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Kommunstyrelsen

Utdrag ur Protokoll
Sammanträdesdatum: 2021-05-19

Göteborgsförslag [5301] för beslut Fyrverkerier
§ 437, 0609/21
Beslut
Enligt yrkande från D, M, L och C:
Göteborgsförslag 5301 bereds inom ramen för pågående uppdrag enligt beslut i beredning
av Göteborgsförslag 780 den 3 mars i kommunstyrelsen (dnr 0310/21).

Handlingar
Göteborgsförslag nr 5301 den 7 april 2021.
Yrkande från D, M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 12 maj 2021.
Yrkande från MP och V den 12 maj 2021.
Yrkande från SD den 10 maj 2021.
Yttrande från S den 19 maj 2021.

Yrkanden
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 10 maj 2021.
Martin Wannholt (D) och Emmyly Bönfors (C) yrkar bifall till yrkande från
D, M, L och C den 12 maj 2021.
Karin Pleijel (MP) och Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande från MP och V
den 12 maj 2021. Vidare yrkar Daniel Bernmar (V) avslag på yrkande från D, M, L och C
den 12 maj 2021 och yrkande från SD den 10 maj 2021.
Jonas Attenius (S) yrkar att Göteborgsförslaget ej ska beredas vidare samt avslag på
yrkande från MP och V den 12 maj 2021 och yrkande från SD den 10 maj 2021.

Propositionsordning
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer propositioner på yrkandena och finner att Martin
Wannholt och Emmyly Bönfors yrkande bifallits.

Protokollsanteckningar
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 12 maj 2021.
Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 19 maj 2021.

Protokollsutdrag skickas till
Göteborgsförslag nr 5301 - förslagsställare

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokollsutdrag
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Kommunstyrelsen

Dag för justering
2021-06-18

Vid protokollet
Sekreterare
Mathias Sköld

Ordförande
Axel Josefson

Justerande
Daniel Bernmar

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokollsutdrag
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Kommunstyrelsen

Yrkande (rev)

D, M, L, C, KD

2021-05-12

5.1

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.

Göteborgs Stad kommunstyrelsen
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