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 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Andreas Exner (SD) och Anders 

Alftberg (SD): Styr upp användandet av Fyrverkerier! 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen tillstyrks. Kommunstyrelsen uppdras vidare att revidera kommunens 

allmänna föreskrifter där lämpliga platser i centrala Borås pekas ut för 

brukandet av fyrverkerier.          

Sammanfattning 

Andreas Exner och Anders Alftberg, båda (SD), har till Kommunfullmäktiges 

sammanträde 2020-01-23 lämnat in förslaget att det ska göras en översyn och 

revidering av kommunens allmänna lokala föreskrifter med syfte att förtydliga 

och begränsa var, när och hur fyrverkerier kan användas. Inget av förhållandena 

som redovisats i ärendet har förändrats sedan frågan behandlades av 

Kommunfullmäktige den 2017-05-18. Kommunstyrelsen föreslår 

Kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Motionen har inte skickats på remiss.     

Ärendet i sin helhet 

Andreas Exner och Anders Alftberg, båda (SD), har till Kommunfullmäktiges 

sammanträde 2020-01-23 lämnat in förslaget att det ska göras en översyn och 

revidering av kommunens allmänna lokala föreskrifter med syfte att förtydliga 

och begränsa var, när och hur fyrverkerier kan användas. (Dnr KS 2020–

00088).      

 

Kommunstyrelsen fick, mot bakgrund av den tid som förflutit sedan 

ordningsföreskrifterna sist antogs, vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 

17 mars 2016, § 96, i uppdrag att förutsättningslöst se över bestämmelserna i 

denna vad avser användandet av pyrotekniska varor. Uppdraget hade sin 

bakgrund i en motion från Ida Legnemark (V) innehållande förslag om att 

ordningsföreskrifterna skulle ses över i syfte att begränsa användandet av 

pyrotekniska varor. 

 

Vid översynen av bestämmelserna i allmänna lokala ordningsföreskrifter vad 

avser användandet av pyrotekniska varor, 2016/KS 0331 003, beslutade 

Kommunfullmäktige att uppdraget ansågs vara slutfört. 
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Av översynen framgick följande. 

 

Som huvudregel är det förbjudet att använda fyrverkerier inom kommunen och 

det krävs tillstånd av Polismyndighet för att få använda fyrverkerier, raketer och 

pyroteknik om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet 

och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd 

olägenhet för person eller egendom. Tillstånd krävs vid alla tidpunkter. 

 

Bestämmelser om fyrverkerier och raketer, så kallade pyrotekniska varor, finns i 

ordningslagen. Av 3 kap 7 § ordningslagen framgår att pyrotekniska varor inte 

får användas utan tillstånd av Polismyndigheten om användningen med hänsyn 

till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för 

skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom.  

Användningen av fyrverkerier är en fråga om allmän ordning och säkerhet på 

offentlig plats varför det är Polismyndigheten som har tillsyn över 

användningen av fyrverkerier. Det är polis som övervakar att lagen följs och 

den som av oaktsamhet eller med avsikt bryter mot denna kan dömas till böter. 

Kommunstyrelsens övervägande 

Lagstiftaren har genom ordningslagen reglerat om förbud att använda 

fyrverkerier och pyrotekniska varor. Mot detta talar att det i lokal 

ordningsföreskrift skulle vara möjligt för kommunen att oavsett regleringen i 

ordningslagen, utse särskilda platser eller tillfällen när det skulle vara tillåtet att 

använda pyrotekniska varor utan tillstånd. Kommunen kan rimligen inte 

bestämma om lättnader i en lagreglering som fastslagits av lagstiftaren. En 

hänvisning till 3 kap 7 § ordningslagen är upptagen i de lokala 

ordningsföreskrifterna för Borås kommun, 7 §, st. 2, 3; där följande framgår; 

 

Störande buller, fyrverkerier m.m. 

 

Enligt 3 kap 7 § ordningslagen får pyrotekniska varor inte utan tillstånd av 

Polismyndigheten, om användning med hänsyn till tidpunkten, platsens 

belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon 

beaktansvärd olägenhet för person eller egendom. 

 

Raketer och andra pyrotekniska varor får inte införas av åskådare på 

kommunala idrottsarenor under pågående arrangemang. 

 

Inget av förhållandena som redovisats ovan i ärendet har förändrats sedan 

frågan behandlades av Kommunfullmäktige den 2017-05-18. Kommunstyrelsen 

föreslår Kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

 

Kommunstyrelsen tillstyrker motionen. Kommunstyrelsen uppdras vidare att 

revidera kommunens allmänna föreskrifter där lämpliga platser i centrala Borås 

pekas ut för brukandet av fyrverkerier.                
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Beslutsunderlag 

1. Motion av Andreas Exner (SD) och Anders Alftberg (SD): Styr upp 

användandet av Fyrverkerier!  

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Ingen expediering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Exner (SD)   

Kommunalråd   


