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Datum

Diarienummer

2020-10-13

KS 2020/158

Kommunstyrelsen

Motion, Användandet av fyrverkerier i
Trelleborgs kommun.
Sammanfattning
Helmuth Petersén (SD) yrkar i motion till kommunfullmäktige 2020-02-12 att utse
2-3 platser i staden Trelleborg som ligger lite avskilt samt att utse en plats i var och
en av våra byar som även dessa skall ligga lite avskilt för att tillåta fyrverkerier att
pågå mellan 23.45-00.15, all övrig tid skall det råda totalförbud mot alla typer av
fyrverkerier och undersöka möjligheten för kommunen att anordna ett tyst
fyrverkeri alternativt en lasershow vid 12-slaget.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-13
Kommunstyrelsen 2020-10-07 § 215
Kommunstyrelsen 2020-06-17 § 167 Motion, användandet av fyrverkerier i
Trelleborgs kommun
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-05
Motion gällande användandet av fyrverkerier i Trelleborgs kommun 2020-02-12

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen
besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen avseende att endast tillåta fyrverkerier kl. 23.45-00.15
att besvara motionen med att ärendet/motionen hanteras på kommunstyrelsen den 4
november i initiativärende om publik ljus/lasershow i samband med nyårsfirande
att avslå motionen avseende begränsning av användning av fyrverkerier till vissa
fysisk platser
att under förutsättning att motionen bifalles avseende att endast tillåta fyrverkerier
kl. 23.45-00.15 måste den lokala ordningsföreskriften revideras i enlighet med
beslutet.

Kommunledningsförvaltningen
E-post trelleborgs.kommun@trelleborg.se
Webb www.trelleborg.se

Besöksadress Algatan 13
Postadress 231 83 Trelleborg
Telefon 0410-73 30 00

Fakturaadress
Box 173
Org.nr 212000-1199
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Ärendet
I lokala ordningsföreskrifter för Trelleborgs kommun, antagna av
kommunfullmäktige 2011-12-19, anges att fyrverkeri eller andra pyrotekniska
varor får användas inom områden som omfattas av detaljplan utan
polismyndighetens tillstånd endast mellan klockan 16.00 på nyårsafton och 04.00
därpå följande dag.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-05 att Trelleborgs kommun skriver under
gemensam skrivelse om totalförbud för privatpersoner att använda fyrverkerier.
Den gemensamma skrivelsen är ett initiativ från kommunstyrelsen i Södertälje och
ska sändas till regeringskansliet.
En föreskrift som begränsar användning av fyrverkerier till vissa områden
förutsätter att risken för att människors hälsa och egendom skadas är mera påtaglig
där förbud inrättas. I Trelleborg är fyrverkerier förbjudna på sjukhusområdet.
Andra kommuner har fått igenom förbud på vissa andra platser men ett förbud av
den omfattning motionen föreslår bedöms inte ligga inom ramen för vad en
kommun kan besluta genom lokala föreskrifter. Förvaltningsrätten har vi flera
tillfällen avslagit liknande kommunala beslut med hänvisning till att ett sådant
förbud innebär alltför stor inskränkning i den enskildes frihet.
I tio näraliggande kommuner har de flesta i sina lokala ordningsföreskrifter angett
att fyrverkerier kan användas utan tillstånd kl. 18-02, undantaget är Vellinge som
anger kl. 23-01.
Länsstyrelsen i Skåne län känner inte till någon kommun som har kortare
tidsintervall än två timmar och har inte hanterat någon lokal ordningsföreskrift som
angett snävare tidsintervall än kl. 23-01.
Kommunstyrelsens beslut om att skriva under gemensam skrivelse om totalförbud
för privatpersoner att använda fyrverkerier indikerar en viljeinriktning om att
begränsa tiden för användande av fyrverkerier utan tillstånd från Polisen.
I initiativärende till kommunstyrelsen föreslår Socialdemokraterna att ge
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på publika
ljus/lasershower i samband med nyårsfirande och återkomma med ett
beslutsunderlag till Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen ställde sig bakom förslaget vid beslut 2020-03-05. Ärendet
håller på att beredas och är beslutsplanerat till kommunstyrelsens sammanträde den
17 juni.
Då förslaget i motionen och i initiativärendet är snarlika är det lämpligt att dessa
behandlas samtidigt.
Kommunledningsförvaltningens föreslår att lokala ordningsföreskrifterna revideras
avseende tid för användande av fyrverkerier utan tillstånd från Polisen men inte
avseende att endast tillåta fyrverkerier på vissa platser. Yrkandet att anordna ett
tyst fyrverkeri alternativt en lasershow vid 12-slaget föreslås hanteras i samma
ärende som initiativärende om publika ljus/lasershower i samband med
nyårsfirande.

