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Kommunalradskansliet

Till Kommunstyrelsens ordforanden
i samtliga Sveriges kommuner

Krav p5 totalforbud for privatpersoner att anvanda
fyrverkerier, samt ett forbud mot all fyrverkeriforsaljning
till privatpersoner

Bakgrund/nulage
Sodertalje kommun har ett stort problem med olaglig anvandning av fyrverkerier och andra
pyrotekniska varor. Detta pagar framst under december och i borjan avjanuari men
problematiken finns i varierande grad aret om. Polisen, kommunen och raddningstjansten i
Sodertalje kommun gor en gemensam bedomning att denna typ av ordningsstoming skapar
mycket stor upplevd otrygghet i vara bostadsomraden och ar ett vaxande sakerhetsproblem.

Utover att detta fyrverkerianvandande skapar mycket stor otrygghet sa for det med sig en
mangd andra negativa konsekvenser: skadliga Ijudnivaer, nedskrapning, miljoforstoring i fonn
av bl.a. utslapp av tungmetaller, brander, personskador och svart lidande for husdjur/tamdjur
samt aven vilda djur.
Sodertalje kommun har de senaste tio aren engagerat sig mycket i fragan. Vi har bl.a. lyckats

driva igenom ytterligare skarpning av de lokala ordningsforeskriftema dar det i dag endast ar
tillatet att anvanda pyrotetaiiska varor inom vissa centrala delar av kommunen med undantag for
nyarsafton mellan klockan 23:00 och 01:00. Det ar sa langt som kommunen har egen radighet
att besluta, men tyvarr racker inte detta.
Kommuner i Sverige kan inte i sina lokala ordningsforsknfter forbjuda allanvandning av
fyrverkerier, da detta strider mot ordningslagen som sager att man "inte far lagga onodigt tvang
pa allmanheten eller annars gora obefogade inskrankningar i den enskildes firihet (Ordningslag
1993:1617)
Sedan flera ar tillbaka bedriver ocksa kommunen tillsammans med polismyndigheten och
Sodertoms brandforsvarsforbund arliga kampanjer for att stavja problemet. Aktivitetema i dessa
kampanjer ar t.ex. okad tillsyn och bevakning av forsaljningsstallena, flygbladsutdelning,
uppvaktning av handlama med syftet att de avstar forsaljning altemativt begransar
forsaljningsperioden.
Under de ar som kommunen, polisen och raddningstjansten i Sodertalje har arbetat for att
forebygga och minska problemtiken, sa har vi sett en viss forbattring. Den minskade tillgangen
av fyrverkerier, bl.a. genom overenskommelser med handlama, har inneburit att det i dag skjuts
nagot farre raketer under december/januari manad an det gjorde for tio ar sedan. Detta ar
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positivt, men problemnivan ar fortfarande helt oacceptabel, dar manga manniskor och djur far
ilia. Som kommun kan vi tyvarr inte na langre.

Fyrverkerier ar otidsenliga och kan med fordel ersattas med t.ex. lasershower och eldshower.

Strategi

Kommunstyrelsen i Sodertalje har beslutat att verka for ett nationellt totalforbud for
privatpersoner att anvanda fyrverkerier samt ett forbud mot all fyrverkeriforsaljning till
privatpersoner. Mojligheten for olika myndigheter, organisationer och foreningar att fa tillstand
av polismyndigheten att anvanda fyrverkeri vid ston-e evenemang ska kvarsta.
Kommuner anser vi dock ska forega med gott exempel och avsta fyrverkerier vid kommunala
evenemang.

Vi har beslutat att uppvakta samtliga kommuner i Sverige i att forena sig med Sodertalje
kommun och skriva en gemensam skrivelse till regeringskansliet for att krava detta totalforbud
for privatpersoner. (Se bilagd skrivelse)

Vi vet att det ar manga fler kommuner an Sodertalje som har stora problem med denna
problematik och vi valkomnar darfor er att ansluta er till detta krav.

Maila gama era besked till sakerhetssamordnare Michael Me Carthy senast den
31 januari -2020: michael.mccarthv(%sodertalje.se
Med^nlig halsning

Boel Godner

Kommunstyrelsens ordforande
Sodertalje kommun

Telefon (direkt) 08-52306865
E-post: boel.godner@sodertalje.se

