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§ 277 Dnr KS 2019/000091  

Medborgarförslag - Förbjud fyrverkerier i Mörbylånga 
tätort eller anvisa lämplig plats 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs synpunkten att fyrverkerier ska förbjudas i 
Mörbylånga tätort alternativt att kommunen anvisar lämpliga platser där 
fyrverkerier kan genomföras utan att skrämma eller skada människor och djur.   

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 6 februari 2019. 

Kommunfullmäktiges beslut den 25 februari 2019, § 15. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 14 oktober 2019. 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras klockan 11.40-11.45 

Efter diskussion enades kommunstyrelsen om följande förslag till beslut "Med 

hänvisning till de lokala ordningsföreskrifterna och utifrån gällande lagstiftning 
anses medborgarförslaget besvarat."        

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Med hänvisning till de lokala ordningsföreskrifterna och utifrån gällande 
lagstiftning anses medborgarförslaget besvarat.     

_____ 
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Medborgarförslag - Förbjud fyrverkerier i Mörbylånga 
tätort eller anvisa lämplig plats 

Beskrivning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs synpunkten att fyrverkerier ska förbjudas i 
Mörbylånga tätort alternativt att kommunen anvisar lämpliga platser där 

fyrverkerier kan genomföras utan att skrämma eller skada människor och 
djur.   

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 6 februari 2019. 
Kommunfullmäktiges beslut den 25 februari 2019, § 15. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 14 oktober 2019.   

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Förvaltningen beklagar att medborgarförslaget inte har kunnat hanteras inom 
de sex månader som kommunfullmäktige har fattat beslut om. 

Förslagsställaren hänvisar till sina negativa upplevelser av fyrverkerier 

särskilt i samband med nyårshelgen samt att frågan om ett förbud eller 
begränsning till vissa platser har varit aktuell tidigare. Möjligheten att lokalt 

reglera användandet av fyrverkerier inom ramen för aktuell lagstiftning, 
finns i kommunens lokala ordningsföreskrifter där till exempel lämpliga 
platser som inte är tättbebyggda områden kan pekas ut. 

I grunden regleras användningen av fyrverkerier i ordningslagen av vilken 
det framgår att det krävs tillstånd ”om användningen med hänsyn till 
tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för 

skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person och egendom”. Av 
kommunens lokala ordningsföreskrifter framgår att det krävs tillstånd av 

polisen för att använda pyrotekniska varor. Utan ett sådant tillstånd för 
pyrotekniska varor bara användas från klockan 20.00 på påskafton, 
valborgsmässoafton och nyårsafton fram till klockan 01.00 följande dag. 

Avfyrningsplats eller beräknad nedslagningsplats får inte vara närmare 
bostadsbyggnad än 25 meter. 

Det är ett kommunalt ansvar att som i exemplet från våra ordnings-
föreskrifter, ange tider och platser. Flertalet kommuner är dock väsentligt 
mycket tydligare i sina beskrivningar av framförallt platser där icke 

tillståndspliktiga fyrverkerier kan anordnas. I valet av sådana platser måste 
stor hänsyn tas till skaderiskerna men även till skrämselfaktorn där särskilt 

djur men också människor med krigserfarenhet tar skada. 
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I ett särskilt pyro direktiv kategoriserar EU fyrverkerier i fyra kategorier där 

den första kategorin omfattar fyrverkerier med låg skadepotential och 
ljudnivå. Dessa får användas utan tillstånd, vissa även inomhus, medan 
fyrverkerierna i den fjärde kategorin bara får hanteras av professionella 

pyrotekniker. Det är inte möjligt att förbjuda fyrverkerier som är godkända 
för EU-marknaden. Det som sker är att Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap (MSB), föreskriver om tillståndsplikt och utbildningskrav för 
hanterandet av fyrverkerier inklusive smällare, för vilka skaderiskerna är för 
höga. 

Från den 1 juni 2019 krävs tillstånd och särskild utbildning för att använda 
raketer med styrpinne. Anledningen till att MSB beslutat att införa 

bestämmelsen är att raketer med styrpinne varit överrepresenterade i 
olycksstatistiken under de senaste åren. Syftet med förändringen är att 
förebygga olyckor. MSB framhåller också i sammanhanget att nyttan av 

regleringen måste vägas mot inskränkningen i människors frihet och 
näringslivets villkor. Det finns också många som ser fyrverkerier som något 

positivt och festligt, förknippat med firandet av särskilda tillfällen eller 
dagar. 

När djur blir utsatta för fyrverkerier är detta nästan alltid negativa 

upplevelser, inte minst för husdjur som hundar och katter. Vissa djur kan bli 
så rädda att de i värsta fall kan dö av skräck vilket inte alls rimmar med 

djurskyddslagens krav på att djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt 
lidande. 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Det är förvaltningens bedömning att alternativa förslag till beslut saknas sett 

mot bakgrund av att samhällets regelverk för användning av fyrverkerier 
kontinuerligt har skärpts sedan år 2002, vilket idag inte avspeglas i 
kommunens lokala ordningsföreskrifter från år 2010. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Förslaget till beslut är inte av den karaktären at det behöver kommuniceras 
enligt förvaltningslagens regler. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut syftar till att få en positiv påverkan på perspektivet 

trygghet och säkerhet i kommunstyrelsens reglemente § 2. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget bifalls i den del som avser utpekandet av lämpliga 
platser för fyrverkerier. 

2. Förvaltningen ges i uppdrag att revidera de lokala ordningsföreskrifterna 

och i dessa peka ut särskilda platser där fyrverkerier kan anordnas.  

Charlotta Rasmusson 

Administrativ chef 

Jonas Jansson 

Utredare 
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Fattat beslut expedieras till: 

Tord Rosenqvist, tordros@telia.com 
Verksamhetsstöd - kommunkansli 
 

mailto:tordros@telia.com
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§ 15 Dnr 2019/000091  

Anmälan av Medborgarförslag - Förbjud fyrverkerier i 
Mörbylånga tätort eller anvisa lämplig plats 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs förslag om att fyrverkerier förbjuds i 
Mörbylånga tätort eller att en lämplig plats anvisas för detsamma.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 6 februari 2019. 
Kommunfullmäktiges presidiums § 17/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Beredningen ska ske så att beslut kan fattas av kommunfullmäktige inom 
normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 
medborgarförslaget inkom till kommunen.     

_____ 
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Tord Rosenqvist, tordros@telia.com  

Kommunstyrelsen 
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f??l M. örbylångaWkommun 
Mörbylånga kommun 
386 80 Mörbylånga 
Tfn: 0485-470 00 
kommun@morbylanga.se 

Dina kontaktuppgifter: 
Namn: 

Tord RosenqJ 1� +
Gatuadress: 
Esplanaden 2 
Postnummer och ort: 

386 50 Mörbylånga 

Medborgarförslag 

t 
Mörbylånga kommun i

lnk. 2019 -02- D 6 

Dnr ....... 
L_ .............. .. 

,----------------�-=�-=�-=�� --��-::.::--·:.··--::J}
Alla som är folkbokförda i Mörbylånga kommun har rätt att 
lämna in förslag. Föreningar, organisationer eller andra 
sammanslutningar omfattas inte av möjligheten. Det är den 
enskildes delaktighet som ska öka. 

Telefon:
-

 

Mobil: 
Il 

E-postadress: 
tordros@telia.com 

Förslaget (Här presenterar du kort ditt medborgarförslag): 
Förbjud fyrverkerier i Mörbylånga tätort. •\_l(c.r � "'\v tJ � � i� f I 'j f / �, i 5 ,

Motivering (Här lämnar du en mer utförlig beskrivning av ditt förslag. Motivera gärna varför du anser att 
förslaget ska genomföras och hur det skulle kunna genomföras): 
Under nyårshelgen hade vi ansvar för tvä hundar och båda var vettskrämda från 
nyårsaftons eftermiddag till morgon på nyårsdagen. Som tidigare år fick vi också städa 
vår trädgård ett par timmar på nyårsdagen och rensa den från skräp efter fyrverkeriet. 
Fyrverkeri är inte bra varken för många människor, för djur eller natur. Vid stranden finns 
ett rikt sjöfågelliv som naturligtvis också störs. Härom året engagerade sig 
kommunpolitikern Inger Bergman i frågan. Vad hände med hennes förslag om förbud? 

� Jag accepterar att mina uppgifter publiceras på kommunens hemsida. 

Namnteckning: 
Ort och datum: Namnteckning: 
Mörbylånga 4/2 2019 T �-r�iC)�"'o)J't). \

\ 

Blanketten skickas eller faxas till: 
Mörbylånga kommun, 386 80 Mörbylånga, fax: 0485-472 71 


