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§ 274
Svar på medborgarförslag - Totalförbjud försäljning
och avfyrande av fyrverkerier (KSKF/2016:56)
Beslut
Ärendet bordlägges till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2016 på
grund av tidsbrist.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 27
september 2016. Av skrivelsen framgår att den 13 januari 2016 inkom en medborgare
med ett medborgarförslag som innebär att medborgaren vill att Eskilstuna kommun
ska totalförbjuda försäljning och avfyrande av fyrverkerier.
Miljö- och räddningstjänstnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt lag 2010:1011
om brandfarliga och explosiva varor. Nämnden har lämnat ett yttrande i ärendet.
Nämnden skriver bland annat i sitt yttrande att den inte har några invändningar mot
att de regler för fyrverkerier som gäller nu enligt de lokala ordningsföreskrifterna.
Nämnden ser inget behov av att totalförbjuda fyrverkerier utifrån lagstiftningen i
miljöbalken. Nämnden anger vidare att användningen av fyrverkerier är en fråga om
allmän ordning och säkerhet på offentlig plats. Detta regleras av lagstiftningen i
ordningslagen. Därför är det polisen som har tillsyn över att fyrverkerier inte används
vid andra tillfällen än de som är tillåtna i de lokala ordningsföreskrifterna.
Kommunledningskontorets bedömning
När det gäller tillstånd för tillverkning, destruktion eller liknande hantering samt
import av fyrverkerier är det Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB)
som är tillståndsmyndighet och prövar ansökningar.
Tillstånd till användning, handel och förvaring av fyrverkerier enligt lagen om
brandfarliga och explosiva varor, prövas av den kommun där verksamheten ska äga
rum. Om det behövs tillstånd till användning av fyrverkerier enligt ordningslagen är
det polismyndigheten på orten som handlägger detta.
I Eskilstuna kommun är det miljö- och räddningstjänstnämnden som fullgör
kommunens uppgifter enligt lag 2010:1011 om brandfarliga och explosiva varor. Det
innebär bland annat att nämnden utövar tillsyn över fyrverkeriförsäljningen inom
kommunens geografiska område och beslutar om tillstånd för försäljning av
fyrverkerier.
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Det är inte Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller kommunens roll att
avgöra frågan om fyrverkerier överhuvudtaget ska få säljas till och användas av
allmänheten. Detta är en politisk fråga och bestäms i riksdagen genom stiftande av
lagar.
Enligt 3 kap. 9 § ordningslagen och förordning (1993:1632) med bemyndigande för
kommuner att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen får en kommun
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. Eskilstuna har i sina lokala ordningsföreskrifter, 15§, reglerat
fyrverkerianvändandet. Huvudregeln är att tillstånd krävs av polisen om man inom
detaljplan vill använda fyrverkerier och andra pyrotekniska varor. Tillstånd krävs dock
inte vid angivna tidpunkter kring nyår, påsk och valborgsmässoafton.
Kommunledningskontoret bedömer att denna reglering i de lokala
ordningsföreskrifterna är väl avvägda.
Kommunernas uppgift är att utföra det som bestäms av riksdagen i bl.a. lagen om
brandfarliga och explosiva varor och ordningslagstiftningen och kan inte besluta om
sådant som inte har stöd i författning. Att förbjuda fyrverkerier ligger utanför
kommunernas bemyndigande. Däremot ska kommunerna och Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap verka för att hanteringen av fyrverkerier sker på ett
tillräckligt säkert sätt.
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kommunen inte har stöd i lag eller
annan författning att totalförbjuda försäljning eller användandet av fyrverkerier.
Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 8 november 2016, § 230, att
kommunfullmäktige ska besluta enligt kommunledningskontorets förslag.
_____
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