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§ 25
Svar på motion – Avstå från fyrverkerier och fira
med en lasershow istället (KSKF/2018:95)
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Reservation
Mikael Nygren (SD), Charlott Elf (SD) och Peter Laufer (SD) reserverar sig emot
beslutet till förmån för bifall till motionens första beslutsförslag, innebärande att
Eskilstuna kommun utreder lämpliga alternativ till fyrverkerier, exempelvis
lasershow. Skriftlig reservation lämnas (bilaga).

Ärendebeskrivning
Magnus Arreflod (MP) och Marielle Lahti (MP) har den 12 februari 2018
inkommit med en motion om att vid kommunens officiella nyårsfirande avstå från
fyrverkerier och fira med en lasershow istället. Motionen remitterades till
kommunstyrelsen för beredning vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14
februari 2018, § 36. Motionen förordar att Eskilstuna kommun bör föregå med gott
exempel och avstå från sitt officiella/traditionella nyårsfyrverkeri. Motionärerna
yrkar på
 Att Eskilstuna kommun utreder lämpliga alternativ till fyrverkerier,
exempelvis lasershow.
 Att Eskilstuna kommun upphör med att använda fyrverkerier vid firande av
årliga högtider.
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
11 december 2018. Av skrivelsen framgår bland annat att inför det officiella
nyårsarrangemanget 2018 beslutade kommunfullmäktiges ordförande att justera
fyrverkeriet till ett fyrverkeri med låg ljudnivå, för att gå dem tillmötes som anser
att ljudnivån varit för hög tidigare år. Lasershow var inte ett alternativ, eftersom det
är ungefär tre gånger så dyrt som ett traditionellt fyrverkeri.
2018 års nyårsfyrverkeri kännetecknades av så låg miljöpåverkan som möjligt.
Inför nyår 2019 görs en uppföljning av 2018 års nyårsarrangemang, för beslut av
kommunfullmäktiges ordförande.
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Yrkanden
Sarita Hotti (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag, innebärande att
motionen avslås.
Mikael Nygren (SD), Charlott Elf (SD) och Peter Laufer (SD) yrkar först bifall till
motionens första beslutsförslag, innebärande att Eskilstuna kommun utreder
lämpliga alternativ till fyrverkerier, exempelvis lasershow. Därefter yrkar de avslag
på motionens andra beslutsförslag, innebärande att Eskilstuna kommun upphör
med att använda fyrverkerier vid firande av årliga högtider.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:
 Sarita Hottis (S) yrkande om att bifalla kommunledningskontorets förslag,
innebärande att motionen avslås i sin helhet.
 Mikael Nygren (SD) med fleras yrkande om att bifalla motionens första
beslutsförslag.
Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att hon ställer förslagen
mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen har
beslutat att bifalla kommunledningskontorets förslag, innebärande att motionen
avslås.
______
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Motion till kommunfullmäktige

Avstå från fyrverkerier och fira med en lasershow istället.
Ett nyårsfirande har passerat och som vanligt var det en period av galenskap när det gäller
smällandet som pågick i flera dagar före och efter nyårsnatten. Den enkla tillgången till
fyrverkerier och en liberal lagstiftning för användning, medför att nyår och andra högtider
förvandlats till en period av oro och obehag.
Gällande lagstiftning säger visserligen att inga under 18 får skjuta, att man ska vara nykter, att man endast
får skjuta inom vissa tider, att man ska plocka upp skräpet och att man inte får skjuta i närheten av
byggnader. Samtidigt vet alla att lagen är tandlös när det inte finns något rimligt sätt att kontrollera att den
efterföljs. Åldersgränsen har föga effekt då vuxna fortfarande köper ut smällare till minderåriga i stor
skala. Att fyrverkerier är farliga tydliggörs av den statistik som visar att 200-300 personer årligen skadas i
samband med användandet. Förutom personskador orsakar fyrverkerier ungefär 250 bränder årligen
(Brandskyddsföreningen).
Men utöver detta så drabbar fyrverkerierna våra husdjur hårt. Många husdjur traumatiseras varje år.
Upprop och kampanjer mot fyrverkerier är ständigt återkommande från hund, häst och kattföreningar.
Drabbas gör även vilda djur som stressas hårt.
Fyrverkerier bidrar även till att sprida skadliga och hälsofarliga tungmetaller rakt ut i naturen. Fortfarande
hittas ämnet hexaklorbensen i fyrverkerier. Ämnet räknas som ett av världens tolv värsta miljögifter
tillsammans med ökända kemikalier som DDT och PCB. Även själva tillverkningen av fyrverkerier är
farlig och miljövidrig. Ofta sker detta i fattigare länder med sämre arbetsmiljö och miljökrav.
Eskilstuna kommun bör därför föregå med gott exempel och helt avstå från fyrverkerier och istället
använda sig av alternativ som till exempel en lasershow. Vi menar att Eskilstuna kommun ska använda
miljövänligare och skonsammare sätt att fira in det nya året 2019 och framåt. Det är ett förlegat sätt att
smälla av mängder med fyrverkerier till skada för både djur, människor och miljö. Eskilstuna kommun bör
avstå helt från att avfyra fyrverkerier och ha en lasershow istället. Det finns flera goda exempel på
kommuner1 som gått före, nu är det dags för Eskilstuna att följa efter.

Mot bakgrund av vad som ovan framförts yrkar Miljöpartiet:


Att Eskilstuna kommun utreder lämpliga alternativ till fyrverkerier, exempelvis
lasershow.



Att Eskilstuna kommun upphör med att använda fyrverkerier vid firande av årliga
högtider.

_______________________________
Magnus Arreflod (MP)

1

_______________________________
Marielle Lahti (MP)
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Svar på motion - Avstå från fyrverkerier och fira med
en lasershow istället
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Ärendebeskrivning
En motion om att vid kommunens officiella nyårsfirande avstå från fyrverkerier
och fira med en lasershow istället inkom från Miljöpartiet, till kommunfullmäktige,
den 12 februari, 2018. Motionärer är Magnus Arreflod (MP) och Marielle Lahti
(MP). Motionen remitterades till kommunstyrelsen för beredning vid
kommunfullmäktiges sammanträde den 14 februari, 2018, § 36.
Motionen förordar att Eskilstuna kommun bör föregå med gott exempel, och avstå
från sitt officiella/traditionella nyårsfyrverkeri.
Inför det officiella nyårsarrangemanget 2018, beslutade kommunfullmäktiges
ordförande att justera fyrverkeriet till ett fyrverkeri med låg ljudnivå, för att gå dem
tillmötes som anser att ljudnivån varit för hög tidigare år. Lasershow var inte ett
alternativ, utifrån att det är ungefär tre gånger så dyrt som ett traditionellt
fyrverkeri.
2018 års nyårsfyrverkeri kännetecknas också av så låg miljöpåverkan som möjligt.
De kemikalier som finns i denna typ av fyrverkeri är sådana som vi har i våra hem
vid exempelvis matlagning (salpeter) eller ute i trädgården när vi grillar (träkol).
I fyrverkeriet finns inga kemikalier som exempel HCB eller kvicksilver.
Inför nyår 2019 görs en uppföljning av 2018 års nyårsarrangemang, för beslut av
kommunfullmäktiges ordförande.
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
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§ 36
Motion - Avstå från fyrverkerier och fira med en
lasershow istället - inlämnad av MP (KSKF/2018:95)
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Magnus Arreflod (MP) samt Marielle Lahti (MP) har den 12 februari 2018 lämnat
in en motion – Avstå från fyrverkerier och fira med en lasershow istället.
Motionärerna yrkar på följande:
 Att Eskilstuna kommun utreder lämpliga alternativ till fyrverkerier,
exempelvis lasershow.
 Att Eskilstuna kommun upphör med att använda fyrverkerier vid firande av
årliga högtider.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

