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1. Medborgarförslag

Innan du skriver medborgarförslag

Ta reda på så mycket fakta som möjligt

Kontakta berörda politiker och tjänstepersoner vid kommunen för att

sätta dig in i vad som är på gång
vad som redan planeras
vad som beslutats

Försäkra dig också om att ditt förslag berör en fråga som kommunen är ansvarig för och har 
möjlighet att besluta om.

Jag har tagit del av informationen

Kort presentation av ditt medborgarförslag

Förbjud fyrverkerier för privatpersoner
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Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag

Motivera gärna varför du anser att förslaget ska genomföras och hur det i så fall ska kunna ske.

Som kommunrepresentanter önskar jag att ni kan påverka, förändra och förbättra detta 
okontrollerade användandet av fyrverkerier.

Att nuvarande fyrverkerilag inte efterlevs har väl inte undgått någon och inte heller det faktum 
att polisen står maktlös inför detta.

Det är fritt att inhandla fyrverkerier om du är över 18 år men lagen säger att det krävs 
fyrverkeritillstånd för att avfyra dessa inom tätbebyggt område eller om övriga omständigheter 
kan innebära risk för skada eller annan olägenhet. Privatpersoner söker trots kravet inte 
tillstånd för detta.

Det skjuts inte bara vid 12-slaget på nyårsnatten. Veckor före och efter nyår, oavsett tidpunkt 
smäller det. Människor, djur, bilar, blåljuspersonal attackeras medvetet. Det är helt omöjligt att 
skydda tama och vilda djur mot den oerhörda skada/död fyrverkerierna orsakar.

Fyrverkerilagen måste förändras och det kan börja med att kommunerna stramar åt med lokala 
bestämmelser.

Förbjud fyrverkerier för privatpersoner. Låt endast utbildade pyrotekniker ansvara för allt 
fyrverkeri hos kommuner, företag, övriga evenemang och privata tillställningar. Eller ännu hellre 
förbjud fyrverkerier helt i Eksjö kommun. Våga vara med och förändra och förbättra för miljön 
och för alla som bor och lever här i Eksjö kommun.

2. Personuppgifter

Personuppgifter

För- och efternamn 

E-postadress

Notifieringar 
E-post

Publicera namn

Jag godkänner inte att mitt namn publiceras i fullmäktiges protokoll på kommunens webbsida

Personuppgiftshantering
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