Norrtälje den 17 februari 2021

Motion till Kommunfullmäktige

Inga fyrverkerier utan tillstånd
I snart 20 års tid har det funnits åldersgräns och förbud mot smällare. Fyrverkerier är tillståndspliktiga
om det ”innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom”.
Enligt Norrtälje kommuns ordningsstadga får fyrverkerier dock användas utan tillstånd på nyårsafton
mellan klockan 21 och 01.
Trots dessa begränsningar är det vanligt förekommande att både smällare och fyrverkerier börjar
skjutas flera dagar innan den speciella dag som ska firas infaller och håller ofta på fler dagar efteråt.
När 2021 firades in användes de dessutom runt om i landet i attacker mot både polis, ambulans och
räddningstjänst. Fyrverkerier sköts medvetet mot människor och djur på flera platser. Det har skjutits
fyrverkerier inne i skolor, stationshus och garage.
Både tama och vilda djur kan traumatiseras, eller till och med dö, av skräck eller till följd av skador.
Djurägare vittnar om djur som måste medicineras med lugnande preparat för att överleva natten.
Hästar och kor försöker fly från smällandet och ljusskenet och skadar sig, ibland så illa att det leder till
döden.
Varje år skadas också både barn, ungdomar och vuxna vid användandet av smällare, raketer och
fyrverkerier. Hundra svenskar får årligen uppsöka sjukhus för vård för skador orsakade av raketer,
smällare och fyrverkerier enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Det är uppenbart att de begränsningar som finns inte är tillräckliga för att undvika skada på varken
djur, människor eller egendom.
Miljöpartiet de gröna i Norrtälje föreslår därför att
- kommunfullmäktige beslutar om att i kommunens ordningsstadga införa ett totalförbud mot
användning av fyrverkerier utan tillstånd
- uppdra till Trygghets- och säkerhetskontoret att redogöra för vilka insatser som bedöms
nödvändiga för att i kommunen förbättra efterlevnaden av ordningsstadgornas regler gällande
fyrverkeriet, samt redovisa förslag till åtgärder
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