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Val av protokolljusterare
Kc
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Anmälningsärenden:
a)
b)

Protokoll för Sjuhärads samordningsförbund 2015.
(2015/KS0128 106-1)

(Bil)

Direktionsprotokoll 2015 för Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund.
(2015/KS0147 106-1)

(Bil)

c)

Protokoll från direktionen för Boråsregionen Sjuhärads
kommunalförbunds sammanträden 2015.
(2015/KS0159 106-1)
(Bil)

d)

Sammanträdesplan för Sveriges Kommuner och
Landsting för år 2016.
(2015/KS0394 006-1)

(Bil)

Redovisning av utbildningsbidrag 2015.
(2015/KS0815 027-1)

(Bil)

Redovisning av utbildningsbidrag 2015.
(2015/KS0815 027-1)

(Bil)

e)
f)

(Förslag: a–f till handlingarna)
Kc
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Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegation för yttrande om antagande av hemvärnsmän
(Delegationsbeslut 2 november 2015, ärende 21/2015)
(2015/KS0054 164-1)

b)

Delegation för upplåtelse av sessionssalen i Fullmäktigehuset
(Ärende 1/2016)
(2016/KS0053 282-1)

(Förslag: a-b till handlingarna)
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Kommunstyrelsens utredningsuppdrag.
(2016/KS0098 041-1)

(Bil)
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Instruktioner till valda ombud inför 2016 års bolagsstämmor.
(2016/KS0109 107-1)

(Bil)

Ansökan om godkännande av och rätt till bidrag för Lyckebo
förskola.
(2015/KS0704 712-3)

(Bil)

Svar på motion av Anne-Marie Ekström (FP); Välfärdsbokslut –
även för äldre!
(2015/KS0497 009-3)

(Bil)

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland.
(2012/KS0233 106-3)

(Bil)
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Svar på motion av Marie Fridén (M), Vivi Roswall (M) och Annette
Carlson (M); Stärk familjehemmen!
(2015/KS0422 751-3)
(Bil)

KU
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Svar på motion av Marie Fridén (M), Vivi Roswall (M) och Annette
Carlson (M); Inför socialtjänsten online!
(2015/KS0421 700-3)
(Bil)

KU

6

Program för ett integrerat samhälle.
(2015/KS0253 139-3)
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(Bil)

Anmälningsärenden:
a)

Likviditetsrapport för Borås Stad 2015-12-31
(2015/KS0008 049-1)

(Bil)

b)

Vårdföretagarna, angående den statliga kompensationen
för höjda arbetsgivaravgifter för unga.
(2015/KS0516 041-1)
(Bil)

c)

Ansökan från Lärande i Sverige AB om godkännande
som huvudman för fristående fritidshem, förskoleklass
och grundskola i Borås Stad fr.o.m. läsåret 2015/16.
(2014/KS0162 611-3)
(Bil)

(Förslag: a–c till handlingarna)
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Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegation för likviditetsfrågor - placering av likvida
medel, upptagande av lån, konvertering av lån, avtal om
leasing samt utfärdande av härför erforderliga förbindelser enligt fastställda riktlinjer.
(10 december 2015, Ärende 41)
I enlighet med gällande delegation för likviditetsfrågor har
finanschefen beslutat om placering av likvida medel.
(2015/KS044 045-1)

b)

Beslut i ärenden om betalkort i tjänsten till
förtroendevalda och tjänstemän.
(1 oktober – 31 december 2015. Ärende 75-88)
I enlighet med gällande delegation har under perioden oktober till
december beslutats om 13 nya betalkort, varav 12 st har en
kreditgräns på 3.000:- kr och 1 st på 5.000:- kr. Därutöver har
en höjning av befintlig kreditgräns till 15.000:- på 1 st kort
beslutats.
(2015/KS0055 002-1)

(Förslag: a – b till handlingarna)
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E
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Förslag till preliminära koncernbidrag år 2015 inom koncernen
Borås Stadshus AB.
(2016/KS0090 045-1)

(Bil)

Utredning om Centrum för Kunskap och Säkerhet i Borås, CKS.
(2015/KS0745 001-1)

(Bil)

E
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Svar på remiss från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Förslag till nya föreskrifter om hantering av explosiva varor.
(2015/KS0790 175-1)
(Bil)

E

6

Överenskommelse om boendeplatser för ensamkommande barn.
(2015/KS0836 133-3)

(Bil)

E

7

Projekteringsframställan för nybyggnad av Kärrabackens förskola,
kv. Brämhult 4:2 m.fl. Borås.
(2015/KS0830 290-3)
(Bil)

E
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Borås Energi och Miljö AB; utökning av verksamhetsområde VA
(Vatten och Avlopp).
(2016/KS0092 303-1)

(Bil)
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Borås kommuns Parkerings AB; Uppförande av parkeringshus
på fastigheten Vulcanus.
(2015/KS0779 315-1)

(Bil)

Taxa för mat inom omsorgen för äldre och personer med
funktionsnedsättning 2016.
(2015/KS0780 706-3)

(Bil)

Förlängning av avtal med Åhagastiftelsen.
(2015/KS0777 107-1)

(Bil)

Överklagande av KF:s beslut 2015-11-18--19, § 185.
Regler för hyror för LSS-boenden.
(2015/KS0806 206-1)

(Bil)

Komplettering av beslut om ”Regler för hyror för LSS-boenden”.
(2015/KS0315 206-3)

(Bil)

Medborgardialog – Öp16 är på samråd.
(2013/KS0272 212-2)

(Bil)

Kc 1 a-f) anmälningsärenden
(Bilagorna finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a-f till handlingarna)

Kc 2 a-b) anmälan av delegationsbeslut
(Förslag: a-b till handlingarna)

Kc3
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Kommunstyrelsens utredningsuppdrag
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Redovisningen av utredningsuppdragen för budget 2015 läggs till handlingarna.
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Dnr 2016/KS0098

Handläggare: Evelina Pirs

Uppföljning av Kommunstyrelsens utredningsuppdrag
I Budget 2015 för Borås Stad som beslutades i Kommunfullmäktige den 17 december
2014 § 164 finns det utredningsuppdrag som Kommunfullmäktige givet till Kommunstyrelsen. I samband med budgeten för 2015 har nya direktiv för dessa utredningsuppdrag skapats. I samband med beslutet av nämndbudget 2016 önskade
Kommunstyrelsen få en rapport hur långt tidigare års budgetuppdrag är genomförda.
Centrala facknämnder
Centrala facknämnder ska införas till årsskiftet 2016/17. Stadsdelsnämnderna ska
avskaffas. Kommunstyrelsen uppdras att svara för nödvändigt utrednings- och implementeringsarbete.
Fortsatt arbete med översynen utifrån att beslut om ny nämndorganisation ska tas i Kommunfullmäktige i mars 2016.
Införa utmaningsrätt
Kommunstyrelsen uppdras att utreda förutsättningarna för att införa utmaningsrätt i
lämpliga verksamheter senast halvårsskiftet 2016.
Inriktningen är att utreda förutsättningarna och ta fram förslag på regelverk för utmaningsrätt inom
café- och restaurangverksamhet i Borås Stad. Ett förslag till regelverk har tagits fram under hösten
2015, ytterligare utredning kring förutsättningar för det praktiska genomförandet av utmaningsrätt
är planerat att göras under våren 2016.
Samordning av de kommunala bostadsbolagens administration
Kommunstyrelsen ska i samverkan med de kommunala bostadsbolagen utreda en
ökad samordning av bolagens administration.
Processen pågår som en del i den nu pågående översynen av ägarstyrningen av bolagen.
Omarbeta indikatorer och målvärden
För att minska den del av administrationen som inte ger upphov till mervärde för
kommuninvånarna ska indikatorerna revideras. Kommunstyrelsen uppdras att till
budgetarbetet för 2016 ha omarbetat indikatorerna och målvärdena.
Arbetet är genomfört som en del i den ordinarie budgetprocessen.
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Café- och restaurangverksamheter lämpligare drivas på entreprenad
Kommunstyrelsen ska utreda om olika kommunala café- och restaurangverksamheter
lämpligare kan drivas på entreprenad samt i så fall vidta åtgärder.
Uppdraget omfattas idag av utredningen att införa utmaningsrätt i lämpliga verksamheter.
Strategi för grön IT
Kommunstyrelsen får i uppdrag att under året ta fram en strategi för grön IT som
innebär bland annat att den IT-hårdvara som kommunen köper in ska ha en bra
energi- och miljöprestanda. En utredning skall genomföras under året.
I samarbete med vår IT Leverantör ATEA jobbar vi med att ta fram ett kostnadsförslag för att
göra en GITaudit, (Grön IT genomlysning) av kommunens IT miljö. Resultatet av genomlysningen
analyseras sedan av TCO Development, som äger modellen GITaudit, vilket resulterar i att vi får en
nulägesbeskrivning. Utifrån denna beskrivning kan vi tillsammans med leverantören ta fram en
kortsiktig och en långsiktig handlingsplan. Nulägesbeskrivningen är kvantifierad, vilket gör det lätt
att jämföra oss med andra kommuner och eventuellt inleda olika samarbeten.
Drift av Stadsparksbadet
Kommunstyrelsen ska utreda om driften av Stadsparksbadet lämpligare kan ske på
entreprenad.
Uppdraget kommer primärt att genomföras efter det att renoveringen av Stadsparksbadet är färdig.
Diskussion har inletts med Fritids- och folkhälsoförvaltningen om förutsättningarna.
Saltemads campingverksamhet
Kommunstyrelsen ansvarar för att Saltemads campingverksamhet säljs alternativt
läggas ut på entreprenad under 2015. Marken ska ej säljas.
Arbetet pågår, ett ärende kommer att läggas fram under 2016.
Avveckla mark- och entreprenadverksamheten som erbjuds annan än Borås
Stad
Kommunstyrelsen uppdras att utreda Servicekontoret i syfte att avveckla mark- och
entreprenadverksamheten som erbjuds annan än Borås Stad. I övrigt ska belysas vilka
delar av verksamheten som kan utföras av annan aktör.
Arbetet pågår och politiska samtal ska inledas.
Hållbarhetscertifiera stadsdelen Norrby
Kommunstyrelsen får i uppdrag att samordna de insatser som krävs för att hållbarhetscertifiera stadsdelen Norrby.
En workshop hölls 2015 med folk från bl.a. branscherna bygg, fastighet, bostad, bank och kommun
för att få fram Borås-inspel kring hållbarhetskriterier. Resultatet har kunnat bistå det nya svenska
Citylab som har skapats som ett forum för kunskapsdelning inom hållbar stadsutveckling. Medlemmar kan där i labmiljö jobba fram den stadsdel som ska certifieras.
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Ledning, styrning och ekonomiska förutsättningar för projekt Viskan
Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett utredningsunderlag innehållande förutsättningar för ledning, styrning och ekonomiska förutsättningar för projekt Viskan.
Utredningsbehov kvarstår. Länsstyrelsen har under hösten gjort en utredning om nuvarande utsläpp
(från industrier) till Viskan. De har även tagit prov på sedimentet. Borås Energi & Miljö har
genomfört mätningar av deras utsläpp (dagvatten hantering) och intag av vattnet till reningsverk.
Detta för att utreda vilken del av dagens utsläpp till Viskan som fortfarande förorenar Viskan.
Inget resultat är redovisat ännu. Denna utredning kan ge mer "kött på benen" för Naturvårdsverket
som har hand om ansvarsutredningen.
I december 2015 sände Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt sitt förslag till åtgärdsprogram perioden 2016-2021 till regeringen för prövning. Länsstyrelsen förordar sanering av Guttasjön och Rydboholmsdammarna och förbiledning av Viskan förbi Djupasjön.
Jämställdhetsintegrerad budget
Jämställdhetsintegrerad budget, det vill säga att resursfördelningen mellan kvinnor
och män synliggörs, införs under året.
Planen är att under våren 2016 samla in den statistik vi redan idag producerar och som krävs för
genomförandet av uppdraget. Därefter specificeras eventuella kompletteringsområden och insamling av
ytterligare information påbörjas.
Lokalisering av den busstrafik som idag sker på Södra torget
Kommunstyrelsen ska utreda samt föreslå en annan lokalisering av den busstrafik
som idag sker på Södra torget, i syfte att frigöra torget från busstrafiken.
Under 2016 fortsätter utredningarna kring vilka alternativ som är möjliga för kollektivtrafikens
centrala knut/bytespunkt i Borås med hjälp av konsult. Under våren kommer en ny lösning att
presenteras. Förhoppningen är att beslut kan fattas under 2016.
Skolkort till samtliga skolungdomar
Under 2015 ska förutsättningarna för att införa skolkort till samtliga skolungdomar
utredas.
Uppdraget är för närvarande inte aktuellt och föreslås att avslutas i årsredovisningen 2015.
Götalandsbanans sträckning genom kommunen
Under 2015 utreds och utpekas Götalandsbanans sträckning genom kommunen.
Översiktsplan med fokus på järnvägssträckningen ska möjliggöra exploatering av nya
bostads- och verksamhetsområden.
Under första halvan av 2016 pågår Trafikverkets samråd kring Lokaliseringsutredningen Bollebygd-Borås.
Utreda ”framtidens kollektivtrafik"
Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2015 utreda ”framtidens kollektivtrafik”
och att ta ett helhetsgrepp om den långsiktiga trafikplaneringen som är påbörjad och
infogad i en trafikstrategisk utredning.
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Borås Stad håller på att ta fram en gemensam Utvecklingsplan för Stadstrafiken i Borås tillsammans med Västra Götalandsregionen och Västtrafik. Planen beräknas bli antagen under 2016.
Intentionerna i utvecklingsplanen utgår från stadens vision Borås 2025 och samordnas med pågående trafikstrategiarbete och översiktsplan.
Vindbruksplan
Kommunstyrelsen uppdras att 2015 ta fram en vindbruksplan som ett tillägg till översiktsplanen. I detta arbete ska tysta områden utredas.
Miljöförvaltningens avdelning Miljökommunikation har digitaliserat störande verksamheter och lagt
in dessa i karta med buffertzoner på mellan 500 m och 2000 m. Resultatet presenterades i november
2015. Det som skiljer kartorna åt är bakgrunden med buffertzon till vägarna. Vita fläckar garanterar inte att det är tyst. Bild med störst buffertzon till väg bedöms bäst indikera sannolikheten för
att områden kan upplevas som tysta. Samhällsbyggnadsförvaltningen har påbörjat arbetet med landskapsanalys 2015 och kommer att slutföra detta under 2016.
Utveckla och driva införandet av ortsråd
Kommunstyrelsen ska samverka med stadsdelsnämnderna för att utveckla och driva
på införandet av så kallade ortsråd, där medborgarna i de olika kommundelarna på ett
organiserat sätt kan kommunicera med Borås Stad och föra fram för sitt område viktiga frågor. Landsbygdsutvecklingen förstärks genom ortsråden, som ligger väl i linje
med vision 2025 ”Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande”.
Kommunikation kring uppdraget om Ortsråd har inletts med invånarna via hushållstidningen
SåKlartBorås i december 2015. Texten utformades i en arbetsgrupp med representanter från stadsdelarna och Stadskansliet. Bl.a. ingick frågorna: - Hur vill du, som bor utanför tätorten Borås och har
viktiga frågor du vill föra fram till kommunen, jobba? Behöver du, eller den förening du är med i,
stöd av kommunen för att bilda ett ortsråd? Med hjälp av input från invånarna kan stadsdelarna
och Kommunstyrelsen tillsammans planera stödformer. Dialog med befintligt föreningsliv pågår parallellt.
Förtätningsstrategi som ett tillägg till översiktsplanen
Kommunstyrelsen uppdras att ta fram en förtätningsstrategi som ett tillägg till översiktsplanen. I strategin ska bland annat ingå en konkretisering av vad som krävs för
att nå upp till visionens mål om tredubblat invånarantal i stadskärnan till 2025, vilka
gröna lungor som behöver värnas särskilt, en inventering av lufttomter samt förslag
på lokalisering av framtida höga hus.
Som ett första steg tas samrådshandling för Öp16 fram. Öp16 ger inriktningarna för hur denna
strategi ska se ut.
Översyn av ersättningen till skolor där ersättningen följer de enskilda eleverna
En översyn av ersättningen till friskolor med tillhörande fritidshem samt ersättningen
till de fristående förskolorna ska göras under 2015 i syfte att tillse likvärdiga konkurrensvillkor mellan den kommunala skolan och de fristående aktörerna. Kommunstyrelsen ska göra en översyn av ersättningen till skolor där ersättningen följer de enskilda eleverna.
Arbetet pågår, samråd har skett med friskolorna. Bör samordnas med hur den nya skolnämnden
kommer att fördela resurser till sina enheter.
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Markstrategiskt program
Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2015 utarbeta ett markstrategiskt program.
Borås Stad är en betydande markägare som behöver kunna erbjuda färdig tomtmark
för företag och institutioner som en naturlig och självklar del i kommunens näringslivspolitik. I programmet ska redovisas ambitioner och syn på kommunens markinnehav, markanvändning, markanvisningar och markpriser.
Utkast till "Markstrategiskt program" finns färdigt. Nästa steg är att kommunicera utkastet med
ansvariga kommunalråd under första kvartalet 2016.
Grundskolans anpassningskostnader till förändrat elevunderlag
Kommunstyrelsen har ett högt prioriterat uppdrag att se över hur grundskolans anpassningskostnader till förändrat elevunderlag ska hanteras framöver, då det idag ser
olika ut mellan våra stadsdelsnämnder.
Uppdraget är inaktuellt och kommer inte att genomföras. Det visade sig bli små skillnader mellan
stadsdelsnämnderna i förändring av elevantalen.
Uppdraget föreslås att avslutas i årsredovisningen 2015.
Företagslots ”en dörr in”-princip i Borås Stads verksamheter
Kommunstyrelsen uppdras att etablera funktionen företagslots, med ”en dörr in”princip, i Borås Stads verksamheter.
Utredning pågår och tas in i arbetet kring Insikt. Uppdraget behandlas i samband med utvärderingen av Insikt i höst. I utvärderingen deltar de verksamheter som berörs om KS på Näringsliv inför
företagslots. Även det tillkomna uppdraget 2016 att skapa ett servicecenter för företag behandlas
i denna utredning. Idag finns en fungerande "en dörr in funktion" som näringslivet kan höra av sig
till hos oss.
Borås varumärke som kreativ Mode och Textilstad
Kommunstyrelsen fortsätter arbetet med att bygga Borås varumärke som kreativ
Mode och Textilstad. Textile and Fashion Center, respektive Market Place är två viktiga redskap inom detta område. Business Region Borås är ett samarbetsprojekt mellan Sjuhärads kommuner startas upp och samordnas genom näringslivsenheten.
Uppdraget består av två delar. Dels varumärket som textil stad, där uppdraget är pågående genom
de aktiviteter som finns i vår verksamhetsplan. Näringslivsenheten deltar aktivt i arbetet kring
TFC, Marketplace och i arbetet kring "branding". Arbetet kan inte besvaras som färdigt utan
kommer att pågå länge (Borås 2025). Dels BRB, som är avvecklat med Borås Stad som huvudman. Enligt beslut i Kommunalförbundet har ansvaret övertagits av Kommunalförbundet. Denna del
av uppdraget har därmed upphört.
Näringslivsstrategi
En näringslivsstrategi ska tas fram under 2015. Strategin ska syfta till att förenkla byråkratin för näringslivet, att minska kommunens konkurrens med näringslivet, att
skapa förutsättningar för ett förbättrat näringslivsklimat samt att Borås ska uppnå
bättre resultat i mätningar av företagsklimatet.
Förslaget är ute på remiss under januari månad. Beslut beräknas tas under våren 2016.
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Förbättringar av valfriheten inom hemtjänsten samt tillse konkurrensneutrala
villkor
Kommunstyrelsen uppdras att leda arbetet för att under 2015 genomföra förbättringar av valfriheten inom hemtjänsten samt tillse konkurrensneutrala villkor. I förbättringarna ska följande ingå: resultatenheter för hemtjänsten i egen regi införs, självkostnadsberäkningen görs om då den nuvarande inte är tillräckligt uppdaterad, ersättningssystemet ska uppnå kraven på konkurrensneutralitet, valsituationen i hemtjänsten ska stimulera aktiva, medvetna och självständiga val.
Delen som avser att resultatenheter för hemtjänsten i egen regi införs är överförd till organisationsutredningen. Analys av kommunens självkostnad pågår.
Införande av en beställarenhet för kommunens samlade verksamheter
Kommunstyrelsen uppdras att utreda ett eventuellt införande av en beställarenhet för
kommunens samlade verksamheter där lagen om valfrihet tillämpas eller där verksamhet bedrivs på entreprenad
Frågan är hänvisad till organisationsöversynen som Kommunstyrelsen svarar för.
Utreda möjligheten att inrätta ett hållbarhetsbokslut
I arbetet med utveckling av budget, årsredovisning samt vision Borås 2025 får Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att inrätta ett hållbarhetsbokslut.
I samband med årsredovisning 2015 fortsätter arbetet med att hitta former för att integrera hållbarhetsbokslut i kommande ordinarie årsredovisning.
Kommunstyrelsen ska bjuda in fristående förskoleaktörer till Borås Stad
Kommunstyrelsen ska under 2015 bjuda in fristående förskoleaktörer till Borås Stad
för att öka valfriheten, ge möjligheter till olika pedagogiska inriktningar samt för att
delta i den utbyggnad av förskolan som behövs.
Fristående förskoleaktörer som redan är etablerade i Borås har fått information om uppdraget
vid möte i maj månad. De som inte kunde delta i maj har bjudits in till möte i september. Femton
större friskoleaktörer, varav en del är verksamma i närliggande kommuner och/eller har olika pedagogiska inriktningar har fått information via e-post. De som har visat intresse för att etablera sig i
Borås har bjudits in till informationsmöte i januari 2016.
Avskaffandet av delade turer: effektivitet, konsekvenser för brukarna, kostnader samt personalens hälsa
Avskaffandet av de delade turerna som är ett pilotprojekt i Stadsdel Norr ska utvärderas och faktorer som effektivitet, konsekvenser för brukarna, kostnader samt personalens hälsa ska särskilt belysas. De delade turerna får avskaffas inom ram. Inga särskilda medel avsätts.
Kommunstyrelsen fick i juni 2015 en redovisning av Stadsdelsnämnd Norrs arbete med att ta bort
de delade turerna. Stadskansliet fick då uppdraget att ta fram ytterligare underlag från de två övriga
stadsdelarna. Jämförande uppgifter från kommuner som också arbetar med att ta bort delade turer
ska tas fram. Underlaget kommer att presenteras vid presidiemöte med stadsdelsnämnderna den 9
februari 2016.
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”Ett gott liv var dag”
I juni 2014 startade ett projekt, ”Ett gott liv var dag”, vilket innebär en grundlig genomgång av vård- och omsorgsverksamheterna i Borås Stad. I juni 2015 skall ett antal
förslag till förändringar som skall leda till förbättringar presenteras.
Beslut togs i berörda nämnder i augusti 2015.
Utreda kostnaderna för platser på vård-och omsorgsboenden
Kostnaderna för platserna på Borås Stads Vård- och omsorgsboenden är markant
högre än snittet i Västra Götaland. Kommunstyrelsen uppdras att utreda varför det är
så samt föreslå åtgärder för att kostnaden ska ligga i paritet med snittet i länet.
Ett underlag kommer att presenteras vid presidiemöte med stadsdelsnämnderna den 9 februari 2016.
Öka kapaciteten i exploateringsverksamheten
Kapaciteten måste öka i exploateringsverksamheten
Uppdraget består i huvudsak av tre delar, vilka alla kan bidra till att möta behoven inom exploateringsverksamheten. Dels genomgång av avdelningens arbetsvolym, handläggningsrutiner samt prioriteringar. Dels arbetet med organisationsöversynen inom programområde samhällsbyggnad, där bl.a.
strukturer, gränsdragningar, förvaltningsorganisationen ses över. Dels föreslås att vissa arbetsuppgifter, belastningstoppar avhjälps genom konsultinsatser och återbesättning av ev. vakanta tjänster. Genomförandet sker med tyngdpunkt på 2015 och 2016.
Utveckla processerna i exploateringsverksamheten
Utveckla processerna vid samordning av exploateringsverksamheten
Genom att utveckla samordningsrutiner, mallar och enkla uppföljningsrutiner mellan förvaltningarna
som berörs av exploateringsverksamheten kan verksamheten effektiviseras. Arbetet har påbörjats
med bl.a. uppföljning av genomförande av detaljplaner.

Kc4

BESLUTSFÖRSLAG

Instruktioner till valda ombud inför 2016 års bolagsstämmor
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
-

att fastställa instruktioner till valda ombud inför 2016 års bolagsstämmor enligt upprättat förslag.

2016-01-18
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0109 107
Handläggare: Louise Streiby
Datum/avdelningschef: 20160118/Svante Stomberg

Programområde: 1

Sida
1(2)
2016-01-25

Dnr 2016/KS0109

Stadskansliet
Handläggare:
Martin Jakobsson
Louise Streiby
Kommunfullmäktige

Instruktioner till valda ombud inför 2016 års
bolagsstämmor
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 2015-10-26 att utse ombud och
ersättare för dessa vid kommande bolagsstämmor för tiden intill 2016 års utgång.
Inför förestående bolagsstämmor i av kommunen hel- och delägda bolag skall
kommunstyrelsen även uppdra åt utsedda ombud att rösta i ett antal frågor.
Instruktionerna i detta ärende gäller respektive hel- och delägda bolags årsstämmors beslut om fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och ansvarsfrihet för VD och
styrelse.
Instruktionerna gäller, i förekommande fall, även anmälan av kommunfullmäktiges val av nya styrelseledamöter och lekmannarevisorer, samt val av revisorer
samt fastställande av arvode till styrelsen och revisorer.
Ombudet föreslås även erhålla uppdrag att företräda ägaren avseende
kommunfullmäktiges, vid varje tid, fattade beslut om ändring av bolagsordning
samt antagande av ägardirektiv.
Slutligen föreslås att ombudet får i uppdrag att rösta i enlighet med av
kommunfullmäktige beslutat ställningstagande i de frågor som underställts
fullmäktige till följd av att de är av principiell betydelse eller av större vikt.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att följande, för tiden intill 2016 års utgång,
ska gälla som instruktion för ombud vid bolagsstämmor i av kommunen heloch delägda bolag;
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Som instruktion för samtliga ombud ska gälla
att ombudet ska anmäla kommunfullmäktiges val av nya styrelseledamöter och
lekmannarevisorer,
att ombudet får i uppdrag att fastställa arvode åt styrelsen och revisorerna i enlighet med kommunfullmäktiges aktuella beslut om ersättning till kommunens förtroendevalda,
att ombudet får i uppdrag att rösta för att bolagsstämman antar de av kommunfullmäktige för varje tid fattade beslut om ändring av bolagsordning och antagande
av ägardirektiv,
att ombudet får i uppdrag att rösta i enlighet med av kommunfullmäktige beslutat
ställningstagande i de frågor som underställts fullmäktige till följd av att de är av
principiell betydelse eller av större vikt,
att ombudet får i uppdrag att, vid kommande årsstämma 2016, rösta i enlighet med
av revisorerna tillstyrkta förslag beträffande;




fastställande av resultat- och balansräkningen,
disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen,
ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören för 2015 års förvaltning.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
-

att fastställa instruktioner till valda ombud inför 2016 års bolagsstämmor enligt
upprättat förslag.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Svante Stomberg
Kommunchef

KU 1

BESLUTSFÖRSLAG

Ansökan om godkännande av och rätt till bidrag för
Lyckebo förskola
Jennie Sundin, Lyckebo förskola, har ansökt om godkännande och rätt till bidrag.
Stadsdelsförvaltningen Norr har handlagt ansökan och bedömer att ansökan är komplett, bortsett från
frågan om lokaler. De sökande bedöms ha goda förutsättningar att uppfylla kraven i Skollagen och
övriga författningar gällande förskolan. När lokalerna är klara görs ett besök i dessa för att säkerställa
att lokalerna och utemiljön motsvarar de krav som finns för förskolor.

Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Ge godkännande och rätt till bidrag för Lyckebo förskola, under förutsättning av att godkända lokaler uppvisas.

2016-01-08
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-01-13
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0704
Programområde: 3
Handläggare: Eva Andreasson, tfn 033-35 32 20
Datum/avdelningschef: 2015-12-23/Ingegerd Eriksson

2015-12-16

Ansökan om godkännande av och rätt till bidrag för fristående
förskola
Ansökan om att starta en fristående förskola har inkommit från Jennie Sundin.
Förskoleverksamheten planeras bestå av en barngrupp på ca 25 barn i åldrarna 1-6 år, under
ledning av fyra legitimerade förskollärare med gedigen erfarenhet.
Ansökan om godkännande av och rätt till bidrag för fristående förskola är komplett, bortsett från
frågan om lokaler. Undertecknad har träffat förskollärarna och anser utifrån intervjun att det
finns en gedigen plan för verksamheten gällande pedagogik, ekonomi, ansvar och
handlingsplaner. Den sökande planerar, tillsammans med byggherren ByggArvid, för nya lokaler i
området Lyckebo. Detaljplaner och ritningar kompletteras till ansökan senare.
Utifrån ansökan och intervjun görs bedömningen att de sökande har goda förutsättningar att
uppfylla kraven i Skollagen och övriga författningar gällande förskolan. Eftersom verksamhetens
lokaler inte är färdigställda ännu bör beslutet dock tas med förbehållet att det gäller ”under
förutsättning att godkända lokaler uppvisas”. När lokalerna är klara görs ett besök i dessa för att
säkerställa att lokalerna och utemiljön motsvarar de krav som finns för förskolor.

Emma Dahl
Utvecklingsledare,
Kommungemensam Förskola och Skola

Joakim Cannerfors
Områdeschef,
Kommungemensam Förskola och Skola

KU 2

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Anne-Marie Ekström (FP); Välfärdsbokslut - även för äldre!
Anne-Marie Ekström (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-08-20 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås:
• att Borås Stad vid nästa årsbokslut också tar fram ett välfärdsbokslut för personer över 65
år.
• Att för att ta fram vilka parametrar som ska mätas bör en arbetsgrupp med en från varje
parti som är representerat i Kommunfullmäktige tillsättas.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen anses besvarad
Fritids- och folkhälsonämnden får i uppdrag att tillföra Välfärdsbokslutet indikatorer för äldres hälsa

2016-01-12
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
2016-01-13
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0497
Programområde: 3
Handläggare: Ewa Luvö, tfn 35 30 40
Datum/avdelningschef: 2015-12-18/Ingegerd Eriksson

Sida
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Dnr 2015/KS0497

Avd: Kvalitet och utvckling
Handläggare: Ewa Luvö
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Anne-Marie Ekström (FP);
Välfärdsbokslut - även för äldre!
Anne-Marie Ekström (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-08-20
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås:
• att Borås Stad vid nästa årsbokslut också tar fram ett välfärdsbokslut för personer över 65 år.
• Att för att ta fram vilka parametrar som ska mätas bör en arbetsgrupp med en
från varje parti som är representerat i Kommunfullmäktige tillsättas.
Motionen har varit remitterad till stadsdelsnämnderna Öster, Väster och Norr samt
till Fritids- och folkhälsonämnden och Centrala pensionärsrådet. Stadsdelsnämnderna
och Fritids- och folkhälsonämnden delar motionens förslag om att ta fram indikatorer
för äldre men anser att detta bör ingå i nuvarande välfärdsbokslut. Centrala
pensionärsrådet tillstyrker motionen i sin helhet.
Remissvaren i sammanfattning
Stadsdelsnämnden Öster
Välfärdsbokslutet beskriver utvecklingen inom de områden som påverkar hälsan och
redovisar utvecklingen inom sju av de elva nationella målområdena för folkhälsan.
Utvecklingen över tid följs genom olika mätbara indikatorer för de olika målområdena. Äldre ingår i hela befolkningsgruppen och mycket av det som gagnar befolkningen i stort, gagnar även äldre. I välfärdsbokslutet för 2014 är data hämtat ifrån
nationella folkhälsoenkäten där äldre som grupp finns med.
Stadsdelsnämnden Öster delar intentionerna i motionen och anser att välfärdsbokslutet kan kompletteras med indikatorer och analys av faktorer som påverkar äldres
hälsa. Indikatorerna i välfärdsbokslutet bör vara jämförbara över tid och med andra
kommuner. De hämtas därför till stor del från nationell statistik. Stadsdelsnämnden
Öster anser inte att det behöver tillsättas en arbetsgrupp för att i den nationella statistiken välja ut de indikatorer som ska komplettera välfärdsbokslutet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ulf Sjösten (M) föreslår att nämnden ska tillstyrka motionen i sin helhet.
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Ida Legnemark (V) föreslår att nämnden ska tillstyrka motionen i enlighet med yttrande i utsänt beslutsunderlag.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Stadsdelsnämnden Öster
beslutar i enlighet med Ida Legnemarks förslag.
Reservationer
Ulf Sjösten (M), Martin Nilsson (M), Patric Cerny (FP), Lars Lyborg (KD) och
Björn Qvarnström (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Ulf Sjöstens
(M)förslag.
Stadsdelsnämnden Väster
Motionens förslag om att ta fram indikatorer för äldre tillstyrks.
Det stämmer som motionären påpekar att välfärdsbokslutet (VFB) i dag till största
delen handlar om barn och unga. FVB ska ge en bild av befolkningens livsvillkor och
hälsa i staden och då behöver delen som handlar om äldres hälsa utvecklas. Genom
att öka kunskapen om hur äldre människor som lämnat arbetslivet mår, kan åtgärder
göras för att bidra till att äldre får en bättre hälsa.
Indikatorerna för äldre ska ingå i Välfärdsbokslutet och inte vara separat bokslut samt
uppdraget att ta fram indikatorer bör läggas på Fritids- och folkhälsonämnden.
Stadsdelsnämnden Norr
Stadsdelsnämnden Norr avstyrker motionen, men anser att Fritids-och
folkhälsoförvaltningen bör få i uppdrag att utreda möjligheten att utöka det befintliga
välfärdsbokslutet med fler indikatorer som rör äldre.
Fritids- och folkhälsonämnden
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att ge nämnden i
uppdrag att tillföra Välfärdsbokslutet indikatorer för äldres hälsa samt att motionen
skall anses besvarad
Årliga välfärdsbokslut har framställts i Borås sedan 14 år tillbaka. Boksluten omfattar
hela befolkningen, men har en tyngdpunkt på barns- och ungas hälsa.
Det är viktigt med kvalité och långsiktighet när man väljer kriterier för välfärdsbokslutet. Mycket talar för att bokslutet i framtiden i större utsträckning bör omfatta äldres
hälsa, inte minst på grund av de uppdrag som aktualiserats i samband med översynen
av äldreomsorgen i Borås Stad. Målet är att äldre ska ”ta aktiv del i samhället och åtnjuta ett självständigt liv med god livskvalitet utan att diskrimineras på grund av ålder”.
Centrala pensionärsrådet
Tillstyrker motionen
Övervägande
Kommunstyrelsen delar intentionerna i motionen om att det är viktigt att följa de
äldres förutsättningar att leva ett gott och innehållsrikt liv. En ökad kunskap om hur
denna allt större grupp mår ger också förutsättningar för att göra åtgärder som bidrar
till att äldre får en bättre hälsa och att tidpunkten då kan skjutas upp för när personen
behöver mer omfattande stöd från samhället.
Däremot anser Kommunstyrelsen inte att det behövs skapa ett nytt välfärdsbokslut
utan tycker, tillsammans med de flesta av remissvaren, att detta bör kunna integreras i
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det befintliga. Kommunstyrelsen anser inte heller att det behöver tillsättas en särskild
politisk arbetsgrupp för att ta fram de nya indikatorerna som ska mätas, utan detta
uppdrag bör läggas på Fritids- och folkhälsonämnden.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen anses besvarad
Fritids- och folkhälsonämnden får i uppdrag att tillföra Välfärdsbokslutet indikatorer för
äldres hälsa
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Chef Kvalitet och utveckling

MOTION
ANNE-MARIE EKSTRÖM

2015-06-17
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Välfärdsbokslut – även för äldre!

Varje år tar Borås Stad fram ett välfärdsbokslut i samband med årsbokslutet. Det är ett
välfärdsbokslut som till största delen handlar om barn och unga. Det är ett viktigt dokument som
också numera åtföljs av en åtgärdsplan.
Det finns också en annan grupp i samhället som blir fler i takt med att levnadsåldern blir allt
högre. De som har lämnat arbetslivet bakom sig och blivit pensionärer blir allt fler. Det är ingen
homogen grupp. Förutsättningarna för hur de resterande åren av livet kommer att bli beror på en
rad faktorer. Ekonomin är en faktor, hur frisk man är en annan men också hur den sociala
situationen är i övrigt påverkar hur framtiden blir. Många har ett rikt och innehållsrikt liv även på
äldre dagar och är engagerade på många sätt. Många har intressen som man nu kan odla i en
högre grad.
Men risken finns att man börjar må dåligt för att man inte känner sig behövd längre. Kanske går
man från en tillvaro där livet har snurrat för fullt med arbete och arbetsgemenskap till en tillvaro
där inget händer. Man har inte haft tid att skaffa sig en hobby eller umgänget har bara kretsat
kring arbetskamraterna. Det blir bara tomhet och ensamhet kvar och kanske också försämrad
hälsa. Eftersom alltfler idag lever som singlar redan när pensionsåldern inträffar är risken att
ensamhetskänslan kommer tidigare än förr då den kanske kom först när en kär make/maka gick
bort. Det finns också signaler om att en del hamnar i alkoholberoende.
Som ett exempel kan nämnas att i årsbokslutet för 2014 finns en brukarundersökning om äldre
och ensamhethet. Mer än hälften av dem som har hemtjänst känner ensamhet. De som inte
nyttjar någon av kommunens äldreomsorgstjänster finns inte ens med i undersökningen.
Jag anser att det är viktigt att också undersöka hur äldre som lämnat arbetslivet mår. Genom att
ha kunskap om hur denna allt större grupp mår kan man också göra åtgärder som bidrar till att
äldre får en bättre hälsa. Något som är lönsamt på sikt genom att tidpunkten då personen
behöver mer omfattande stöd från samhället skjuts upp.
Mot bakgrund av ovan yrkar jag Kommunfullmäktige besluta följande
att Borås Stad vid nästa årsbokslut också tar fram ett välfärdsbokslut för personer över 65 år.
att för att ta fram vilka parametrar som ska mätas bör en arbetsgrupp med en från varje parti som är
representerat i Kommunfullmäktige tillsättas.
Anne Marie Ekström (FP)

KU 3

BESLUTSFÖRSLAG

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra
Götaland.
Nuvarande hälso- och sjukvårdsavtal tecknades för perioden 2012-04-01-- 2016-03-31. Västra Götalandsregionen och VästKom har enats om att förlänga avtalet med ytterligare ett år med ny utgångstid
2017-03-31.
En gemensam arbetsprocess för översyn och utveckling av nytt hälso- och sjukvårdsavtal har beslutats i
samråd mellan huvudmännen. Arbetet inleds i oktober 2015 och fortskrider utifrån beslutad inriktning.
Västra Götalandsregionen föreslår att parterna godkänner en förkortning av uppsägningstiden i hälsooch sjukvårdsavtalet från tolv månader till sex månader. Ändringen innebär att parterna sex månader
före avtalstiden slut, dvs. senast den 30 september 2016, behöver ta ställning till om avtalet ska sägas
upp eller inte.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Godkänna att uppsägningstiden i nuvarande hälso- och sjukvårdsavtal med Västra Götalandsregionen justeras
från tolv till sex månader.

2016-01-12
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-01-13
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0233 106
Programområde: 3
Handläggare: Ingegerd Eriksson, tfn 35 71 65
Datum/avdelningschef: 2016-01-12/Ingegerd Eriksson

1 (1)
Datum 21015-10-15
Diarienummer RS RS 2968-2014
Styrelsen för VästKom
Box 5073
402 22 Göteborg
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Nuvarande hälso- och sjukvårdsavtal tecknades för perioden 2012-04-01-- 201603-31. Västra Götalandsregionen och VästKom har enats om att förlänga avtalet
med ytterligare ett år med ny utgångstid 2017-03-31. Syftet var att ge
förutsättningar för en fördjupad dialog och utveckling av samarbetsformerna i
linje med resultatet av den uppföljning som gjordes av hälso- och sjukvårdsavtalet
hösten 2014. Senast ett år före avtalstidens slut ska det politiska samrådsorganet
(SRO) mellan VästKom och Västra Götalandsregionen ta ställning till om avtalet
ska sägas upp. Om avtalet inte sägs upp förlängs det med fyra år.
En gemensam arbetsprocess för översyn och utveckling av nytt hälso- och
sjukvårdsavtal har beslutats i samråd mellan huvudmännen. Arbetet inleds i
oktober 2015 och fortskrider utifrån beslutad inriktning.
För att säkerställa den utveckling som önskas av avtalet ser vi ett behov av att
justera uppsägningstiden. Syftet är att ge goda förutsättningar för dialog och
förankring hos berörda organ och instanser under arbetsprocessen.
Västra Götalandsregionen föreslår att parterna godkänner en förkortning av
uppsägningstiden i hälso- och sjukvårdsavtalet från tolv månader till sex månader.
Ändringen innebär att parterna sex månader före avtalstiden slut, dvs. senast den
30 september 2016, behöver ta ställning till om avtalet ska sägas upp eller inte.
Förslaget ger den planerade arbetsprocessen bättre förutsättningar att genomföra
önskvärd utveckling av hälso- och sjukvårdsavtalet med möjlighet till dialog och
samråd som önskas. Om inte uppsägningstiden ändras för att ge mer tid till arbetet
med översynen måste nuvarande avtal sägas upp före 31 mars 2016, i annat fall
kommer avtalet att automatiskt förlängas med fyra år.
Med vänliga hälsningar

Johnny Magnusson
Ordförande regionstyrelsen
E-post: johnny.magnusson@vgregion.se
Västra Götalandsregionen
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KU 4

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Marie Fridén (M), Vivi Roswall (M)
och Annette Carlson (M); Stärk familjehemmen!
I motionen föreslås att uppdra åt Stadsdelsnämnden Väster att se över hur Borås Stad kan knyta
flera familjehem till sig, förslagsvis genom att studera hur konsulentföretagen arbetar, och komma
med förslag på åtgärder.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalles
Stadsdelsnämnden Väster får i uppdrag att se över hur Borås Stad kan knyta flera familjehem till sig,
förslagsvis genom att studera hur konsulentföretagen arbetar, och komma med förslag på åtgärder.
Stadsdelsnämnden Väster får också i uppdrag att utreda hur Borås Stad ska arbeta med att stödja placerade barn och ungdomars skolgång.
Förslag på åtgärder ska redovisas till Kommunstyrelsen senast 31 augusti 2016
2016-01-12
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag
2016-01-13
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0422
Programområde: 3
Handläggare: Ewa Luvö, tfn 35 30 40
Datum/avdelningschef: 2016-01-11/Ingegerd Eriksson

Sida
1(3)
2016-01-25

Dnr 2015/KS0422

Kvalitet och utveckling
Handläggare: Ewa Luvö
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Marie Fridén (M), Vivi Roswall (M) och Annette Carlson (M); Stärk familjehemmen!
Marie Fridén (M), Vivi Roswall (M) och Annette Carlson (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-28 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att uppdra åt Stadsdelsnämnden Väster att se över hur Borås Stad
kan knyta flera familjehem till sig, förslagsvis genom att studera hur konsulentföretagen arbetar, och komma med förslag på åtgärder
Motionen har varit remitterad till stadsdelsnämnderna Väster, Öster och Norr och
Ungdomsrådet.

Sammanställning av inkomna remissvar
Stadsdelsnämnden Väster
Nämnden tillstyrker motionen
Borås Stad har haft en samlad familjehemsenhet sedan tidigt 70-tal. Enhetens uppdrag har i grunden alltid varit att rekrytera, utbilda och matcha lämpliga familjer till
aktuellt barn eller ungdom. Det kommunala aktiebolaget Grynings Vård AB och
Borås Stads familjehemsverksamhet samverkar genom att komplettera varandra och i
möjligaste mån inte konkurrerar om tillgängliga familjehem. Familjehemsvård via så
kallade konsulentstödda familjehem kan ses som en mellanform mellan familjehem
och institutionsvård. Företagen som tillhandahåller denna form av familjehemsvård
finns på en växande marknad. Att utreda förutsättningar för rekrytering av familjehem
är ett välkommet initiativ av motionärerna. Ett eventuellt utredningsuppdrag bör
också innehålla att belysa vilka övriga faktorer som stödjer en framgångsrik familjehemsverksamhet. Yttrandet föreslår att utredningen genomförs med målen att stärka
stadens familjehemsenhet, dess förutsättningar att rekrytera tillräckligt antal familjehem och handleda och stödja dessa. I detta ingår också att komma med förslag på
konkurrensfördelaktiga åtgärder och kostnadsberäkna dessa.
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Stadsdelsnämnden Norr
Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker motionen ”Stärk familjehemmen!” och föreslår att
Stadsdelsnämnden Väster får i uppdrag att utreda familjehemsenhetens verksamhet
och komma med förslag till åtgärder.
Stadsdelsnämnden Norr har getts möjlighet att lämna yttrande på motionen ”Stärk
familjehemmen!”. Stadsdelsnämnden Norr anser att det finns skäl att utreda och se
över den befintliga familjehemsenheten. Utredningen bör belysa nuvarande arbete
med rekrytering, utredning och stöd samt lämna förslag till åtgärder. Olika alternativ
bör undersökas och det är även viktigt att göra en omvärldsbevakning av området.
Även stödprogram såsom SkolFam bör tas i beaktande för att se om denna typ av
program underlättar rekrytering av familjehem samt möjligheten att behålla familjehem. Nämnden ser det även viktigt att familjehemenhetens organisation och arbetssätt utreds. Andra arbetssätt och andra sätt att utforma rekrytering och stöd till familjehem behöver här belysas.
Stadsdelsnämnden Öster
Stadsdelsnämnden Öster tillstyrker motionen ”Stärk familjehemmen” och föreslår att
en utredning genomförs med mål att stärka stadens familjehemsenhet och dess förutsättningar att rekrytera tillräckligt antal familjehem samt handleda och stödja dessa. I
utredningen bör det också ingå att komma med förslag på konkurrensfördelaktiga
åtgärder och kostnadsberäkna dessa.
I motionen beskrivs att det är viktigt att Borås Stad erbjuder ett gott stöd till de familjer som väljer att vara familjehem. Det råder dock stor brist på familjehem och det är
en svårrekryterad grupp varför det i motionen föreslås att Borås Stads familjehemsenhet bör utredas med syfte att stärka densamma.
I dagsläget räcker inte Borås Stads familjehemsenhets metoder och resurser till för att
förse barn och ungdomar med behov av familjehemsvård. Detta medför att stadsdelsnämnderna tvingas köpa konsultentstödd familjehemsvård i fler fall än vad som
egentligen är nödvändigt ur kvalitetssynpunkt. Ur ett ekonomiskt perspektiv är det
inte heller försvarbart då ett konsulentstött familjehem ofta kostar tre gånger så
mycket. I IFO Barn och Familjs budgetuppföljningar det senaste året har detta varit
ett återkommande ämne. Där beskrivs att en för stor del av budgeten går åt till just
familjehemsplaceringar i privata konsulentstödda familjehem trots att barnets behov
hade kunnat tillgodoses via ett internt familjehem. Grundinställningen bör vara att
endast behöva använda sig av konsulentstödda familjehem i de situationer då behovet
är för svårt att tillgodose via internt familjehem men då en institutionsplacering bedöms vara för kvalificerat.
Med den konkurrenssituation som idag råder om familjehemmen, krävs att Borås
Stad över tid har en hållbar organisering av familjehemsverksamheten. Det är viktigt
att den är genomtänkt och målinriktad samt har ersättningsformer, metoder, handledning, utbildning och stöd som upplevs som attraktivt. Stadsdelsnämnden Öster ställer
sig därför positiv till att se över hur Borås Stad kan knyta fler familjehem till sig, förslagsvis genom att studera hur konsulentföretagen arbetar och därmed komma med
förslag på åtgärder. Ett eventuellt utredningsuppdrag bör då också innehålla att belysa
vilka övriga faktorer som stödjer en framgångsrik familjehemsverksamhet.
Stadsdelsnämnden Öster föreslår att det i samband med denna utredning också tas ett
nytt grepp kring motionen ”Skol-FAM”, dvs förslaget att Borås Stad utifrån en specifik metod ska arbeta med att stödja placerade barn och ungdomars skolgång. Att
lyckas med sin skolgång ökar det enskilda barnets möjligheter att bli socialt förankrad
och komma ut på öppna arbetsmarknaden.

3

Ungdomsrådet
Ungdomsrådet har beslutat tillstyrka motionen
Ungdomsrådet anser att det vore bra att se över hur Borås Stad kan knyta fler familjehem till sig och vill poängtera att det är viktigt att en utredning utgår ifrån barnens
perspektiv och inte konsultentföretagens. Ungdomsrådet tycker att det vore bra att se
hur konsulentföretagen arbetar och att mest fokus borde ligga på vilket stöd de erbjuder familjehemmen. I nuläget anlitar kommunen konsulentföretag och eftersom de är
vinstdrivande är det också viktigt att se hur stor del av kommunens kostnad som går
till familjehemmen och hur stor det som går till företagen.
Kommunstyrelsens övervägande
Kommunstyrelsen delar motionärernas synpunkter när det gäller brist på familjehem i
Borås och svårigheter att rekrytera nya. Kommunstyrelsen anser därför att ett utredningsuppdrag också ska belysa vilka faktorer som stödjer en framgångsrik familjehemsverksamhet. I samband med denna utredning bör också utredas hur Borås Stad
ska arbeta med att stödja placerade barn och ungdomars skolgång.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalles
Stadsdelsnämnden Väster får i uppdrag att se över hur Borås Stad kan knyta flera familjehem till sig, förslagsvis genom att studera hur konsulentföretagen arbetar, och komma med
förslag på åtgärder.
Stadsdelsnämnden Väster får också i uppdrag att utreda hur Borås Stad ska arbeta med att
stödja placerade barn och ungdomars skolgång.
Förslag på åtgärder ska redovisas till Kommunstyrelsen senast 31 augusti 2016
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Chef Kvalitet och utveckling

Motion till Kommunfullmäktige 2015-05-28
Moderaterna

Stärk familjehemmen!
För de allra flesta barn handlar uppväxtvillkor om viktiga saker i en normal vardag: hur ska föräldrarna
kunna förena familjeliv och arbete? Hur bra är förskolan och skolan? Kamrater, syskon, den fysiska
miljön som barn lever i. Vid enstaka tillfällen drabbas många barn av enstaka omvälvande händelser
såsom sjukdom, separation och dödsfall. Men för några barn är dramatik själva vardagen. Det handlar
om barn som växer upp i familjer som inte fungerar alls och vars hela tillvaro är mer eller mindre
oacceptabel för barn. Det kan handla om försummelse där barn lämnas vind för våg, eller om våld och
övergrepp. När barn utsätts för brott krävs ett gott och rättssäkert samarbete mellan polis och
socialtjänst.
De här barnen är lyckligtvis få i relation till alla barn. Men de tillhör vårt samhälles allra mest utsatta.
Deras sak kompliceras ytterligare genom att deras situation ofta är föremål för sekretess och gör att
det först är när något har gått riktigt illa som andra uppmärksammas på vad som skett. Barn som
permanent eller tillfälligt inte kan leva med sina föräldrar får i praktiken kommunen som förälder.
När kommunen tar över föräldraansvaret för ett barn får det ofta komma till en familj, ett familjehem. I
april 2015 var 194 unga i Borås placerade utanför hemmet. 114 av dessa befann sig i ett familjehem.
Det råder idag stor brist på familjehem i Borås. Det är svårt att rekrytera nya familjer. Resultatet blir att
Borås Stad får köpa platser till en kostnad som är mycket högre än om kommunen haft egna avtal.
Behoven av familjehem har dessutom ökat de senaste åren och ser ut att fortsätta öka. Det är av stor
vikt att Borås Stad erbjuder ett gott stöd till de familjer som vill ställa upp och bli familjehem. Individuell
handledning, jourtelefon dygnet runt och psykologhjälp är några av de stödfunktioner som
familjehemmen behöver ha tillgång till.
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
-

Uppdra åt Stadsdelsnämnden Väster att se över hur Borås Stad kan knyta flera familjehem till
sig, förslagsvis genom att studera hur konsulentföretagen arbetar, och komma med förslag på
åtgärder.

Marie Fridén (M)
Vivi Roswall (M)
Annette Carlson (M)
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Svar på motion av Marie Fridén (M) Vivi Roswall (M)
och Annette Carlson (M); Inför socialtjänsten online!
Marie Fridén (M) Vivi Roswall (M) och Annette Carlson (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-28 inlämnat rubricerad motion.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad
Stadsdelsnämnden Väster får i uppdrag att utreda socialtjänstens roll på internet avseende möjligheter,
begränsningar och tänkbara arbetsformer. Uppdraget ska rapporteras till Kommunstyrelsen senast 31
augusti 2016.

2016-01-13
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-01-13
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0421
Programområde: 3
Handläggare: Ewa Luvö, tfn 35 30 40
Datum/avdelningschef: Ingegerd Eriksson/2015-12-22

Sida
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2016-01-25

Dnr 2015/KS0421

Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Ewa Luvö
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Marie Fridén (M), Vivi Roswall (M) och Annette Carlson (M): Inför socialtjänsten online!
Marie Fridén (M), Vivi Roswall (M) och Annette Carlson (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-28 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att:
- Ge stadsdelsnämnden Väster i samverkan med Sociala omsorgsnämnden i
uppdrag att utifrån socialtjänstlagen utreda socialtjänstens roll på internet avseende möjligheter, begränsningar och tänkbara arbetsformer.
- Ge stadsdelsnämnden Väster i samverkan med Sociala omsorgsnämnden i
uppdrag att efter genomförd utredning om möjligt införa en socialtjänst online.
Motionen har varit remitterad till Ungdomsrådet, stadsdelsnämnderna Norr, Väster
och Öster samt till Sociala omsorgsnämnden.
Yttranden i sammanfattning
Ungdomsrådet
Ungdomsrådet tycker att det vore bra om socialtjänsten fanns online och är positiva
till en utredning om hur det skulle kunna fungera. Det som finns på nätet är mer lättillgängligt för unga. En stor fördel med en socialtjänst online är att fler kanske vågar
ta kontakt. Det kan vara svårt att ta kontakt via telefon och ännu svårare att träffa
någon, därför skulle det vara bra om man hade möjligheten att chatta anonymt. Ungdomsrådet tror också att det skulle vara lättare att förstå vilka problem man kan få
hjälp med om socialtjänsten fanns online.
Stadsdelsnämnden Norr
Onlinetjänster inom socialtjänstens verksamhetsfält blir allt vanligare i landets
kommuner. Att få tillgång till kommunala tjänster 24 tim/dygn kommer inom
kommunernas samtliga verksamhetsfält med största sannolikhet bli allt vanligare. För
att ge Borås Stads medborgare ett gott och tillgängligt bemötande blir det viktigt att
utveckla en internetbaserad onlineservice, chattmöjligheter, blankettservice m.m.
Nämnden tillstyrker därför motionen och föreslår att en utredning görs i samband
med ny nämnd- och förvaltningsorganisation 2017.

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

2

Stadsdelsnämnden Väster
Nämnden tillstyrker motionen och föreslår att utredningen genomförs tillsammans
med övriga uppdrag inför ny nämnd och förvaltningsorganisation.
Onlinetjänster inom socialtjänstens verksamhetsfält blir allt vanligare i landets
kommuner. Att få tillgång till kommunala tjänster inom 24 timmar om dygnet
kommer inom kommunernas samtliga verksamhetsfält med allsannolikhet bli allt
vanligare. En kommun som vill bli betraktad som framsynt och bemötande utvecklar
den internetbaserade onlineservicen, chattar frågor och svar, blankettservice m.m.
Stadsdelsnämnden Öster
Stadsdelsnämnden Öster beslutar att tillstyrka motionen ”Inför socialtjänsten online”
och föreslår att utredningen genomförs tillsammans med övriga uppdrag inför ny
nämnd- och förvaltningsorganisation 2017.
Sociala omsorgsnämnden
Sociala omsorgsnämnden ställer sig positiv till och tillstyrker förslaget att utreda socialtjänstens roll på internet och om möjligt införa en socialtjänst online.
Sociala omsorgsnämnden menar att det är bra att Stadsdelsnämnd Väster, som har ett
kommunövergripande uppdrag för Individ och familjeomsorgen i Borås Stad, genomför utredningen. Sociala omsorgsnämnden vill dock påtala att uppdraget gällande
samverkan, förutom med Sociala omsorgsnämnden, också bör gälla Arbetslivsnämnden som har ansvar för försörjningsstöd.
Övervägande
Kommunstyrelsen delar motionärernas uppfattning om behovet av att finnas där
ungdomarna finns, dvs ”online”. Idag utspelar sig ungas vardag lika mycket på nätet
som i den fysiska verkligheten, och detta ställer helt nya krav på bland annat socialtjänsten för att kunna uppmärksamma unga som behöver stöd. Bristande kunskaper
tillsammans med osäkerhet som råder kring vad socialtjänsten får och inte får göra på
internet hindrar att nätet fullt ut används som en arena för kontakt med unga.
Motionärerna föreslår att Stadsdelsnämnden Väster i samverkan med Sociala omsorgsnämnden får ett uppdrag att utreda socialtjänstens roll på internet. Kommunstyrelsen menar att Stadsdelsnämnden Väster med ansvar för samordning av kommunens individ- och familjeomsorgsverksamhet ensam får uppdraget, men att utredningen sker i samverkan med berörda verksamheter.
Motionärerna föreslår också att man efter genomförd utredning om möjligt inför en
socialtjänst online. Här anser Kommunstyrelsen att detta bör ingå i hur Borås Stad
ska agera strategiskt när det gäller e-tjänster, och att utredningen är en del av detta
underlag. Uppdraget bör därför återrapporteras till Kommunstyrelsen för vidare
handläggning.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad
Stadsdelsnämnden Väster får i uppdrag att utreda socialtjänstens roll på internet avseende möjligheter, begränsningar och tänkbara arbetsformer. Uppdraget ska rapporteras till Kommunstyrelsen senast den 31 augusti 2016.
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KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Chef Kvalitet och utveckling

Motion till Kommunfullmäktige 2015-05-28
Moderaterna

Inför socialtjänsten online!
För de flesta barn och unga är internet idag en självklarhet. Bland barn mellan 11 och 16 år befinner sig 6 av 10
på internet enligt Svenskarna och internet (2012). Internet är ett kommunikationsforum, ett medel att nå nya
världar och en informationskälla. Internet är en integrerad del av barn och ungas vardag där den virtuella och
den icke-virtuella världen inte alltid har en tydlig skiljelinje sinsemellan. Ny informations- och
kommunikationsteknologi innebär att internet idag även är tillgängligt via de flesta mobiltelefoner. Mer eller
mindre alla sociala företeelser har idag sin motsvarighet på internet. Det gäller allt från nätverkande och
dejtande till shopping och informationssökande men det gäller även negativa sociala företeelser så som till
exempel mobbning, sexuell exploatering och självskadebeteende.
Kränkningar, övergrepp, trakasserier och mobbning rapporteras idag ofta med koppling till internet. Enligt
Datainspektionens rapport ”Ungdomar och integritet” uppger varannan ungdom (14-18 år) att de utsatts för
kränkningar och mobbning på nätet. Barn och unga som befinner sig i utsatta livssituationer löper även på
internet, precis som i den fysiska verkligheten, större risk att råka illa ut. När föräldrastödet brister är det
samhällets skyldighet att gå in med adekvat stöd och hjälp. Socialtjänsten är den myndighet som är ytterst
ansvarig för att barn som behöver skydd och stöd får det.
Flera svenska kommuner har infört socialtjänst online – en ny kontaktyta med socialtjänsten både för befintliga
klienter men också för den som vill ställa frågor om missbruk, våld, försörjningsstöd mm. Erfarenheter från de
kommuner som har etablerade socialtjänstforum på internet är bland annat att de fått en ökad kunskap om
barns och ungas utsatthet på nätet, möjligheter att nå barn och unga som man inte skulle kommit i kontakt
med annars, att anonymiteten gör att ungdomar kan prata om svåra saker lättare, och att man lättare når ut
med information om riskbeteende.
Moderaterna vill att Borås ansluter sig till de kommuner som erbjuder en socialtjänst online. Det finns flera
tänkbara arbetsformer. Nätvandring där socialtjänsten aktivt tar kontakter med ungdomar som bedöms finnas i
någon sorts riskzon och där nätkontakten kan leda till kontakter offline. Chattar som är bemannade av kunnig
personal har med framgång använts av BRIS, Friends och RKUF. Genom socialrådgivande/samhällsvägledande
forum kan socialsekreterare svara på anonyma frågor som kan läsas av alla. En annan tänkbar arbetsform för
socialtjänsten på nätet är informationsinsamlande och kartläggande verksamhet i det förebyggande arbetet.
Med anledning av ovanstående föreslår vi Kommunfullmäktige besluta att:
-

-

Ge Stadsdelsnämnden Väster i samverkan med Sociala omsorgsnämnden i uppdrag att utifrån
socialtjänstlagen utreda socialtjänstens roll på internet avseende möjligheter, begränsningar och
tänkbara arbetsformer.
Ge Stadsdelsnämnden Väster i samverkan med Sociala omsorgsnämnden i uppdrag att efter
genomförd utredning om möjligt införa en socialtjänst online.

Marie Fridén (M)
Vivi Roswall (M)
Annette Carlson (M)
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Program för ett integrerat samhälle
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Upprättat svar översänds till Arbetslivsnämnden

2016-01-14
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-01-14
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0253
Programområde: 3
Handläggare: Ewa Luvö, tfn 35 30 40
Datum/avdelningschef: 2016-01-13/Ingegerd Eriksson
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Dnr 2015/KS0253

Stadskansliet
Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Ewa Luvö

Program för ett integrerat samhälle
Borås Stad vill motverka främlingsfientlighet och förbättra integrationen. Arbetet med
dessa frågor utgår från programmet för ett integrerat samhälle, som fastställdes i
kommunfullmäktige 2015-01-15 och gäller fram till 2018.
Programmet pekar ut den politiska viljeinriktningen och hur Borås Stad förväntas
agera och gäller för alla nämnder och styrelser.
Arbetslivsnämnden har uppdraget och ansvaret för att följa upp hur samtliga nämnder/förvaltningar och styrelser/bolag arbetar med dessa programområden utifrån sina
respektive ansvarsområden. Fokus under 2015 är på fyra av programmets sju programområden: arbete, utbildning, boende samt delaktighet.
Nedan följer Kommunstyrelsens svar på de frågor som är adresserade till nämnden:

Arbete
Fråga 1
På vilket sätt har ni arbetat eller har för avsikt att arbeta för att fler nyanlända så snart det är
möjligt ska komma ut på praktik inom er nämnd/styrelse?
Stadskansliet medverkar i arbetsgruppen "Snabbspår" för samordning av resurser från
olika verksamheter för att nyanlända akademiker snabbt kunna komma i arbete. I
arbetsgruppen ingår förutom Högskolan i Borås, Kommunalförbundet, Arbetsförmedlingen, Utbildningsförvaltningen, Arbetslivsförvaltningen samt representanter
förskola och grundskolan
Stadskansliet medverkar också i nätverket för mångfald och integration
Fråga 2
På vilket sätt har ni arbetat eller har för avsikt att arbeta för att öka antalet anställda av annan
etnisk bakgrund inom er nämnd/styrelse?
Stadskansliet tillämpar kompetensbaserad rekrytering. Genom att arbeta strukturerat
och kompetensbaserat minimeras risken för felrekryteringar och en icke diskriminerande rekryteringsprocess säkerställs.
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Delaktighet
Fråga 1
På vilket sätt har ni arbetat eller har för avsikt att arbeta för att öka kunskapen bland samtliga
medborgare oavsett bakgrund, om hur samhället i vid bemärkelse fungerar
Valnämnden har ansvar att genomföra valen på lokal nivå. I detta ingår att valet skall
vara lätt förståeligt av alla genom att ha material på nästan alla språk som talas i Sverige. Valkansliet har i uppdrag att höja valdeltagandet mellan kommunens medborgare
genom att köra i gång en så kallad informationskampanj, särskilt på de områdena med
lågt valdeltagande.
Medborgardialogerna syftar till att fördjupa demokratin genom medborgarnas synpunkter på aktuella frågor. Dialogen låter de förtroendevalda lyssna av opinioner och
förslag. Medborgardialogen är en möjlighet till inflytande även mellan valen. Kommunstyrelsen har, tillsammans med andra nämnder inbjudit till dialoger om Översiktsplanen samt äldreomsorgsprojektet ”Ett gott liv – var dag”
Innovationsplattform Norrby har etablerats i Borås, med ett gemensamt ledarskap
hos parterna Borås Stad, Borås Energi och Miljö, Högskolan i Borås samt SP. Erfarenheter och lärdomar när det gäller organisation, styrning och genomförande är viktiga resultat. En plan för hur plattformen ska leva vidare de närmsta åren är utarbetad.
Inom innovationsplattformen har ett living lab utvecklats på Norrby och där flera
samverkansaktiviteter arrangerats för bland annat de boende, såsom workshops, tankesmedjor, plattformsträffar, etc, med syftet att hitta nya idéer för att lösa samhällsutmaningar på Norrby. Plattformen och partnerskapet kommer framåt att dra nytta
av de resurser som har utvecklats i Norrby Living Lab, genom en djup kontextuell
förståelse, ett väl utvecklat nätverk med lokal legitimitet samt vetenskapligt grundad
metod och teori för verksamheten.
Genom innovationsplattformen har flera nya kontaktytor skapats - både mellan olika
aktörer och inom den egna deltagande organisationen. Ett viktigt resultat av plattformen är att samtliga parter nu omprövar och utvecklar de egna organisationerna i syfte
att stärka den egna förmågan att möte samhållets behov genom samverkan över sektorer och med andra aktörer.
På Borås Stads webbplatser kan invånarna på egen hand söka information om hur
samhället och vår kommun fungerar. För den som behöver det så finns det Lättlästsidor på kommunens webbplats.
Genom kommunens och verksamheternas konton i sociala media – till exempel facebook, twitter och instagram – sprider Borås Stad information och svara på medborgarnas frågor. Vår tidning Såklart Borås som går ut till alla invånare innehåller
också material som ger en god samhällsorientering. Tidningen finns tillgänglig både
inläst och i en lättläst version på vår webb. Till de som så önskar skickas en inläst
version av tidningen med posten.
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Näringslivsenheten i Borås Stad verkar aktivt i sitt löpande arbete för att skapa möjligheter för samtliga medborgare, oavsett bakgrund. Detta sker genom att knyta och
förmedla kontakter mellan enskilda medborgare, myndigheter, företagarnätverk, utbildnings- och innovationssystemet m.fl. i syfte att skapa förståelse, kunskap och hållbar tillväxt.
Fyra av de fem nationella minoriteterna har fastställda högtidsdagar och flaggor. Samefolkets dag firas den 6 februari, sverigefinländarnas dag firas den 24 februari, romerna firar sin dag den 8 april och tornedalingarna den 15 juli. Den judiska nationella
minoriteten i Sverige har inte en fastställd högtidsdag eller flagga. From 2016 kommer
Borås Stad att införa officiell flaggning vid dessa nationella minoriteters högtidsdagar.
Kommunstyrelsen föreslås besluta
Upprättat svar översänds till Arbetslivsnämnden

KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén
Kommunalråd

Ingegerd Eriksson
Chef Kvalitet och utveckling

Arbetsgrupp
Kvalitet & Utveckling

Skrivelse
2015/KS0253
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Program för ett integrerat samhälle
2. PM om program för ett integrerat samhälle från Arbetslivsförvaltningen
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2015-11-06
Ext. person:
Arbetslivsförvaltningen
Postadress:
Ja

139 Invandring - Övrigt
Ewa Luvö/BKMAN

Skapat av:
Diariet, 2015-11-06 13:30
Säkerhetsnivå:
Alla med läsrättighet:
Alla med skrivrättighet [sysAdm]
(och läsrättighet):
Spara versioner:
Nej
Senast ändrat av:

Text:

----- Vidarebefordrat av Desirée Carlsson/BKMAN på 2015-11-06 13:28 ----Från:
Till:

Margareta Udén Hoff <Margareta.Uden-Hoff@boras.se>
Diarium Arbetslivsnämnden <ALN.diarium@boras.se>, Inkubatorn i Borås AB <henrik@inkboras.se>, AB Bostäder i Borås <info@bostader.boras.se>, AB Bostäder
(Sven.Liljegren@bostader.boras.se) <Sven.Liljegren@bostader.boras.se>, Arbetsliv <Arbetsliv@boras.se>, Anna Bjuvemyr <anna.bjuvemyr@boraselnat.se>, Borås Elnät AB
<info@boraselnat.se>, Borås Energi och Miljö AB <registrator@borasem.se>, Borås Lokaltrafik
<lars.holmkvist@blab.se>, Borås Djurpark AB <info@boraszoo.se>, Fristadbostäder AB
<info@fribo.nu>, FoF Förvaltningen <fritidfolkhalsa@boras.se>, Industribyggnader i Borås AB
<ibab@boras.se>, Jessica Björkbacka <jessica.bjorkbacka@boras.com>, Kulturkontoret <kultur@boras.se>, LFF Borås <lokalforsorjning@boras.se>, Miljöförvaltningen <Miljoforvaltningen@boras.se>, Borås Parkerings AB <P-bolaget@boras.se>, Revisionskontoret <revision@boras.se>, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund <serf@serf.se>, Servicekontoret <servicekontoret@boras.se>, Sociala omsorgsförvaltningen <socialomsorg@boras.se>, Diarium Stadsdelsnämnden Norr <SDNN.diarium@boras.se>, Stadsdel Väster <stadsdelvaster@boras.se>,
Stadsdel Öster <stadsdeloster@boras.se>, Stadskansliet <boras.stad@boras.se>, Tekniska Förvaltningen <tekniska@boras.se>, Textile fashion center <annica@textilefashioncenter.se>, Sand-

Datum:
Ärende:

hultsbostäder/Toarpshus <e.stenson@swipnet.se>, Utbildning <Utbildning@boras.se>, Viskaforshem AB <info@viskaforshem.se>, Överformyndaren <Overformyndaren@boras.se>,
2015-11-06 11:19
Program för ett integrerat samhälle, PM till samtliga nämnder och bolag

Borås Stad vill motverka främlingsfientlighet och förbättra integrationen. Arbetet med dessa frågor utgår från programmet för
ett integrerat samhälle, som fastställdes i kommunfullmäktige
2015-01-15 och gäller fram till 2018.
Programmet pekar ut den politiska viljeinriktningen och hur Borås
Stad förväntas agera och gäller för alla nämnder och styrelser.
Arbetslivsnämnden har uppdraget och ansvaret för att följa upp
hur samtliga nämnder/förvaltningar och styrelser/bolag arbetar
med dessa programområden utifrån sina respektive ansvarsområden.
Fokus under 2015 är på fyra av programmets sju programområden:
arbete, utbildning, boende samt delaktighet. Svaren på frågorna
skickas till Arbetslivsnämnden ALN.diarium@boras.se senast 201601-31.
Som ett stöd till frågeställningarna som ni finner under programområdet arbete bifogas här den personalekonomiska redovisningen
för 2012 samt 2013. I den personalekonomiska redovisningen för
2012 finns information om andelen
anställda med utländsk bakgrund inom Borås Stad under avsnitt 3,
sidan 20-21. I den personalekonomiska redovisningen för 2013 hittar ni information om andelen anställda med utländsk bakgrund under avsnitt 4, sidan 23-25.
Ev. frågor besvaras av enhetschef Dzenan Ganic, 35 58 28.
Med vänliga hälsningar
Margareta Udén Hoff
Nämndsekreterare
------------------------------------------------------Borås Stad - Arbetslivsförvaltningen
Besöksadress: Österlånggatan 72
Postadress: 501 80 Borås
Tfn 033-35 84 69 Mobil: 0768-88 84 69
Webbplats: boras.se

E 1 a-c) anmälningsärenden
(Bilagorna finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a-c till handlingarna)

E 2 a-b) anmälan av delegationsbeslut
(Bilagorna finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a-b till handlingarna)
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Förslag till preliminära koncernbidrag år 2015 inom
koncernen Borås Stadshus AB
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Borås Stadshus AB:s förslag till preliminära koncernbidrag godkänns.
Kommunstyrelsen delegeras att efter förslag från Borås Stadshus AB besluta om slutliga koncernbidrag.

2016-01-18
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0090
Handläggare: Evelina Pirs, tfn 35 71 29
Datum/avdelningschef:2016-01-18/Magnus Widén

Programområde: 1

Sida
1(2)
2016-01-25

Dnr 2016/KS0090

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Evelina Pirs
Kommunfullmäktige

Förslag till preliminära koncernbidrag år 2015
inom koncernen Borås Stadshus AB
Genom koncernen Borås Stadshus AB ges möjligheter att via koncernbidrag överföra
resultat från ett bolag till ett annat. Då moderbolaget Borås Stadshus AB samt dess
dotterbolag Borås Djurpark AB, BoråsBorås TME AB och Borås Stad Textile Fashioncenter AB har strukturella underskott så måste ca 38,6 mnkr styras till dessa från
andra bolag inom koncernen.
Kommunfullmäktige har att utifrån preliminära resultat besluta om de koncernbidrag
som ska ligga till grund för varje bolags årsredovisning. Eftersom de slutliga bolagsresultaten ofta kan skilja sig något från de preliminära föreslår Kommunstyrelsen att
Kommunfullmäktiges beslut om koncernbidrag blir principiellt och preliminärt och
kan justeras av Kommunstyrelsen om de slutliga bolagsresultaten senare förändras.
Bolagen i koncernen Borås Stadshus AB redovisar följande preliminära resultat efter
finansiella och extraordinära poster:

Borås Stadshus AB
Borås Elnät AB
Borås Energi och Miljö AB
Borås Djurpark AB
Borås kommuns Parkerings AB
Industribyggnader i Borås AB
BoråsBorås TME AB
BSTF AB

Belopp i
mnkr
-3,8
53,6
42,6
-10,5
10,6
11,4
-16,1
-8,0
79,8

Borås Elnät AB visar ett resultat på 53,6 mnkr efter finansiella poster. Borås Elnät
AB föreslås att för 2015 lämna 23,0 mnkr i koncernbidrag.
Borås Energi och Miljö AB visar preliminärt ett resultat på 42,6 mnkr efter finansiella poster men före avsättningar (avsättning sker för affärsområde VA:s kommande
investering i avloppsreningsverk). Resultatet är främst hänförligt till fjärrvärmeverksamheten i affärsområde Energi.
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Bolaget har ansetts behöva bygga upp en högre soliditet inför kommande investeringar i kraftvärme- och avloppsreningsverk. För 2015 föreslås att bolaget konsoliderar sig
till fullo och inte lämnar något koncernbidrag.
Borås kommuns Parkerings AB visar ett resultat efter finansiella och extraordinära
poster på 10,6 mnkr och föreslås att för 2015 lämna hela resultatet i koncernbidrag.
Underkoncernen Industribyggnader i Borås AB visar ett resultat efter finansiella
och extraordinära poster på 11,4 mnkr. Bolaget föreslås lämna 5,0 mnkr i koncernbidrag.
Borås Djurpark AB föreslås erhålla ett koncernbidrag på 10,7 mnkr och kommer då
att redovisa ett resultat på +- 0 kr.
Borås Stad Textile Fashioncenter AB föreslås erhålla ett koncernbidrag på 8,0
mnkr och kommer då att redovisa ett resultat på +- 0 kr.
BoråsBorås TME AB föreslås erhålla ett koncernbidrag på 16,1 mnkr och kommer
då att redovisa ett resultat på +- 0 kr.
Sammanfattningsvis föreslås Borås Stadshus AB erhålla totalt 38,6 mnkr i koncernbidrag. Av detta stannar 3,8 mnkr i moderbolaget för att täcka främst räntekostnader,
och återstående 34,8 mnkr lämnas i koncernbidrag till Borås Djurpark AB, BoråsBorås TME AB och Borås Stad Textile Fashioncenter AB.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Borås Stadshus AB:s förslag till preliminära koncernbidrag godkänns.
Kommunstyrelsen delegeras att efter förslag från Borås Stadshus AB besluta om slutliga koncernbidrag.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef

Förslag till koncernbidrag 2015
RÖRELSENS INTÄKTER

belopp i tkr om inte annat anges
BSAB
Borås Elnät

BEMAB

Djurparken

Parkering

IBAB

BoråsBorås

BSTF AB

Totalt

0

258 780

923 393

59 546

34 531

36 041

4 402

1 815

1 318 508

-218

-199 370

-855 909

-68 589

-22 933

-22 145

-20 507

-9 753

-1 199 424

RÖRELSERESULTAT

-218

59 410

67 484

-9 043

11 598

13 896

-16 105

-7 938

119 084

Summa finansiella poster
Extraordinära poster

-3 587

-5 850

-24 903

-1 442

-944
0

-2 491

-38

-30

-39 285
0

-3 805

53 560

42 581

-10 485

10 654

11 405

-16 143

-7 968

79 799

-4,4

24,8

76,1

-13,5

4,0

3,7

-16,1

-8,0

66,6

16 143

7 968

-10 603

-5 000

RÖRELSENS KOSTNADER
Goodwill

RESULTAT EFTER FINANSIELLA
OCH EXTRAORDINÄRA POSTER
Budget 2015, mnkr
Koncernbidrag, erhållna
Koncerbidrag, lämnade
Bokslutsdispositioner
Förändring periodiseringsfond
Avskrivningar utöver plan
Övrigt
Summa
RESULTAT FÖRE SKATT

3 800

10 709

10 709

-10 603

-8 831

16 143

7 968

38 620
-38 620
0
0
-51 438
-25 000
-76 438

224

51

2 574

0

0

3 361

-23 017

-30 543
3 800

-53 560

-17 064
-25 000
-42 064

-5

0

517

-3 831
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Utredning om Centrum för Kunskap och Säkerhet i
Borås, CKS
Utifrån Kommunfullmäktiges uppdrag har Kommunstyrelsen utsett Ulf Sjösten (M) och Magnus Carlsson (S) att utreda förutsättningarna för en inrapporteringsfunktion av misstänkta fall av oegentligheter
och korruption, en så kallad visselblåsarfunktion, samt ett kunskapscentrum i Borås Stad.
I utredningsuppdraget framhöll Kommunstyrelsen vikten av att arbeta för att förebygga oegentligheter,
korruption och ekonomisk brottslighet. Ett kunskapscentrum bör vara en resurs för både arbete mot
den ekonomiska organiserade brottsligheten i upphandlingsprocessen och förebyggande arbete mot
oegentligheter och korruption inom Borås Stads organisation. Utredningen borde enligt Kommunstyrelsen även belysa möjligheterna att i ett kunskapscentrum inkludera frågorna om våldsbejakande extremism, och utreda såväl organisatoriska, juridiska som ekonomiska aspekter.
Utredningen, vilken framgår av bilaga, föreslår att ett centrum för kunskap och säkerhet i Borås Stad
inrättas från och med juli 2016 på Stadskansliet direkt under kommunchefen. En anonym inrapporteringskanal, visselblåsarfunktion, inrättas inom ramen för centret. Utredningen föreslår vidare att Kommunstyrelsen övertar ansvaret för Borås Stads upphandling från Tekniska nämnden och för Borås
Stads säkerhetsfrågor från Lokalförsörjningsnämnden.
Kommunstyrelsen konstaterar att Kommunfullmäktige beslutat om införande av ett kunskapscentrum i
budgeten för 2016, och gett Kommunstyrelsen uppdraget att införa centret. Utredningen har varit en
del av underlaget till Kommunfullmäktiges ställningstagande och Kommunstyrelsen avser utföra uppdraget i enlighet med utredningens förslag, förutom att frågan om flytten av kommunens upphandlingsavdelning hänskjuts till arbetet med omorganisationen. Uppdraget rapporteras till Kommunfullmäktige i sedvanlig ordning.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Utredning om Centrum för Kunskap och Säkerhet i Borås, CKS, läggs med godkännande till handlingarna.
Kommunchefen ges uppdraget att införa centret.

2016-01-12
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-01-13
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0745 001
Handläggare: Martin Jakobsson, tfn 033-35 71 12
Datum/avdelningschef: 2016-01-12/Magnus Widén

Programområde: 1

Centrum för kunskap och säkerhet i Borås Stad
Utredningsuppdraget
Kommunstyrelsen har fått fullmäktiges uppdrag att utreda förutsättningarna för en inrapporteringsfunktion av misstänkta fall av oegentligheter och korruption, en så kallad visselblåsarfunktion, samt ett kunskapscentrum i Borås Stad.
I ärendet föreslogs även utformning av nya upphandlingsregler och ny etisk policy ”Vårt
förhållningssätt”, vilka beslutats om i separata ärenden.
Kommunstyrelsen har gett Ulf Sjösten (M) och Magnus Carlsson (S) uppdraget att leda utredningen. I uppdraget framhåller Kommunstyrelsen vikten av att arbeta för att förebygga oegentligheter, korruption och ekonomisk brottslighet. Ett kunskapscentrum bör vara en resurs för både
arbete mot den ekonomiska organiserade brottsligheten i upphandlingsprocessen och förebyggande arbete mot oegentligheter och korruption inom Borås Stads organisation. Utredningen bör
även belysa möjligheterna att i ett kunskapscentrum inkludera frågorna om våldsbejakande
extremism, och utreda såväl organisatoriska, juridiska som ekonomiska aspekter.
Arbete mot organiserad brottslighet och korruption
Den organiserade brottsligheten består inte bara av välorganiserade och kända gäng; den arbetar
flexibelt i nätverk med en ökad affärsmässighet och effektivitet i sin kriminella verksamhet. Subkulturer skapas i gäng med egna norm- och regelsystem.
För att möta detta måste kommuner och myndigheter, liksom bransch- och fackliga organisationer, vara flexibla och utveckla nätverk och effektiva arbetsformer mot hotbilder och risker.
Förebyggande arbete är viktigt; nyrekrytering till kriminella gäng måste motarbetas. Ett kunskapscenter kan stödja ett sådant arbetssätt.
Den svarta ekonomin är en grogrund för de kriminella. Kunskapscentret kan stödja nätverk om
upphandling och lokalupplåtelse. Riktlinjer kan motverka att lokaler hyrs ut till kriminell verksamhet, eller att man vid upphandling anlitar svart arbetskraft.
Myndigheter måste samarbeta tätare för att komma åt de livsstilskriminella. Kunskapscentret kan
bygga upp eller förbättra kanaler mellan myndigheter för att hindra felaktiga bidragsutbetalningar.
Centret kan även starta eller utveckla samarbete mellan myndigheter om upphandling, förbättra
checklistor, kartlägga leverantörer, samt skapa rutiner för uppföljning. Centret bör också utreda
möjligheten att medverka i avhopparverksamhet tillsammans med i första hand polisen, socialtjänsten och Skatteverket.
Centret kan även vara en informationskanal till medborgarna för allas ansvar för att inte göda
kriminella grupper, till exempel inte anlita svart arbetskraft. Centret bör samla och sprida
information, stimulera lärande inom Borås Stads hela organisation samt vara med och påverka
bland annat lagstiftning, stadsplanering, upphandling, försäkringssystem och tillståndsgivning.
Vidare kan ett kunskapscentrum utveckla riskbedömningar i samverkan för att hantera nya hot
och risker. Det kan arbeta förebyggande genom att visa Borås Stads arbete för justa upphandlingar – en korruptionsfri miljö. Utbildning och löpande information är avgörande för att Borås
Stads policy ”Vårt förhållningssätt” och arbetet mot oegentligheter och korruption inom
organisationen ska bli levande och få effekt. Ett kunskapscentrum kan vara resursen för detta.

Kunskapscentret är även en lämplig placering för en så kallad visselblåsarfunktion, där medarbetare – och även allmänheten - anonymt kan lämna in tips om misstänkta oegentligheter. En sådan
funktion markerar att Borås Stad inte accepterar korruption, och uppmuntrar att våga slå larm.
Arbete mot våldsbejakande extremism
Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte
accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för ett ideologiskt mål. Det
avser den våldsbejakande högerextremistiska vit makt-miljön, den våldsbejakande vänsterextremistiska autonoma miljön och den våldsbejakande islamistiska extremistmiljön.
Våldsbejakande extremistiska handlingar är inte bara ett hot mot individer, utan också en attack
på de grundläggande demokratiska värden som bygger det svenska samhället. Att förebygga
våldsbejakande extremism är avgörande för att förhindra att odemokratiska krafter får fäste.
För detta krävs ett väl fungerande och långsiktigt samarbete mellan de aktörer som berörs. Det är
offentliga verksamheter som kommun, skola, fritidsverksamhet, socialtjänst, polis och säkerhetspolis, samt civilsamhället med idrottsföreningar, ungdomsorganisationer och religiösa samfund.
Den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism har som huvuduppdrag att stärka
lokal samverkan. Samordnaren påtalar vikten av att kommunen tar på sig ledartröjan i det lokala
förebyggande arbetet, och att utgångspunkten blir samverkan mellan skola, polis, socialtjänst,
trossamfund och civilsamhälle.
Bildande av centrum för kunskap och säkerhet i Borås Stad
Mot denna bakgrund föreslås ett centrum för kunskap och säkerhet som inrymmer Borås Stads
samlade förebyggande säkerhetsarbete. Med centret tar kommunen ett tydligt steg framåt i arbetet
mot brottslighet, oegentligheter och våldsbejakande extremism.
Uppdraget för centret ska vara:
• att arbeta långsiktigt och strukturellt med att försvåra för kriminell verksamhet,
oegentligheter och korruption att få fäste inom Borås Stads verksamhet
• att stödja och driva nätverk och samarbeten för konkreta åtgärder mot oegentligheter och
korruption, gängkriminalitet, organiserad brottslighet, våldsbejakande extremism, våld i
nära relationer samt hedersrelaterat våld
• att agera visselblåsarfunktion
• att ansvara för Borås Stads säkerhets- och försäkringsfrågor.
Initialt bör centret ta fram mål för verksamheten och skapa konkreta förutsättningar för samverkan. Samverkande myndigheter måste prioritera insatser i centret och i de nätverk som skapas.
Riskanalyser bör göras, och en handlingsplan prioritera aktiviteter och insatser.
Organisation och ekonomi
Organisatoriskt föreslås centret ligga direkt under Kommunstyrelsen, och bli en avdelning i
Stadskansliet. Avdelningen bör initialt ha 4 personer:
1 avdelningschef som leder och driver arbetet, och som har juridisk kompetens och bred erfarenhet inom arbete med organiserad brottslighet. Tjänsten kräver också god kommunikativ förmåga
och erfarenhet av nätverksbyggande. I tjänsten ingår omvärldsbevakning, behovsanalys och samordning. Ny tjänst.

1 utredare/forensiker som ska utreda och arbeta med fall inom Borås Stads verksamhet. Tjänsten
kräver utredningsvana, förmåga att hantera och bedöma tips samt arbeta i nätverk. Ny tjänst.
1 säkerhetschef för Borås Stads verksamhet. Befintlig tjänst som flyttas hit.
1 försäkrings- och säkerhetssamordnare. Befintlig tjänst som flyttas hit.
I kommunen finns säkerhetssamordnare ute i förvaltningarna. Centret får inventera och bedöma
hur detta ska organiseras. Initialt flyttas inte dessa personer över till centret. SÄRF har en säkerhetssamordnare som helt finansieras av Borås Stad. Tjänsten föreslås förbli oförändrad.
Förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism pågår redan under kommunchefens ledning.
Detta föreslås bli centrets ansvar. Initialt föreslås ingen ny tjänst. Centret får inventera vilken
kompetens som finns inom Borås Stad. På samma sätt får centret inventera befintlig kompetens
inom dess övriga ansvarsområden.
Stadskansliet får en ökad bemanning på 4 personer, varav 2 redan finns inom Borås Stad. Det
innebär att centret medför 2 nya tjänster och en ökad årskostnad på cirka 2 miljoner kr. De
resurser som varje organisation lägger ner i nätverk och samverkansprojekt förväntas respektive
organisation stå för.
Frågan om finansiering överlåts till Kommunstyrelsen.
Upphandlingsfrågor
Tidigare arbetsgrupp föreslog att upphandlingsfrågorna flyttar från Tekniska Nämnden till Kommunstyrelsen med tanke på deras strategiska vikt. Även denna utredning föreslår en sådan flytt,
då upphandlingsfrågorna har en nära koppling till de frågor som centret ska hantera.
Samverkande organisationer
Ett centrum för kunskap och säkerhet ska ta sin utgångspunkt i en bred samverkan. Som möjliga
parter i ett nätverk mot organiserad brottslighet ser utredarna Borås Stad, Tullen, Försäkringskassan, Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Polisen Region Väst, Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten. Åklagarmyndigheten, Kriminalvården, Länsstyrelsen, SÄRF samt
organisationer/förbund från både arbetsgivar- och arbetstagarsidan.
Ett samverkansavtal bör innehålla att deltagande organisationer stöder de prioriteringar som
styrgruppen gör. Förslag på prioriteringar kan komma från både centret och respektive organisation. Centret och de samverkande organisationerna ska bidra till opinionsbildning mot den
organiserade brottsligheten. Centret ska upprätta handlingsplaner för varje prioriterat område. I
tillämpliga fall tillsätts en grupp med representanter från de organisationer som bäst kan bidra
med erfarenhet, kompetens och resurser för att nå de mål som sätts upp.
Förslag till beslut
Följande beslutsförslag föreslås:
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Ett centrum för kunskap och säkerhet i Borås Stad inrättas från och med juli 2016 på Stadskansliet direkt under kommunchefen. En anonym inrapporteringskanal, visselblåsarfunktion,
inrättas inom ramen för centret.

Kommunstyrelsen övertar ansvaret för Borås Stads upphandling från Tekniska nämnden och för
Borås Stads säkerhetsfrågor från Lokalförsörjningsnämnden. Reglementena för Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden samt Lokalförsörjningsnämnden ändras till följd av detta.
Kommunstyrelsens uppdrag förklaras fullgjort.

Borås 2015-10-26
Ulf Sjösten

Magnus Carlsson
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Svar på remiss från Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap. Förslag till nya föreskrifter om hantering av explosiva varor (Dnr 2013-951)
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Borås Stad har inget att erinra mot förslaget till nya föreskrifter om hantering av explosiva varor.

2015-01-12
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-01-13
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0790 175
Handläggare: Roger Cardell, tfn 35 70 40
Datum/avdelningschef: 2016-01-13/Magnus Widén

Programområde: 1

REMISSVAR

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger Cardell
Telefon: 033 – 10 05 92
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Dnr 2015/KS0790

MSB
651 81 Karlstad

Svar på remiss från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Förslag till nya föreskrifter om hantering av explosiva varor
(Dnr 2013-951)
Borås Stad har beretts möjlighet att svara på rubricerad remiss. Förslaget har remitterats till kommunens Miljö- och konsumentnämnd som tillstyrker förslaget. Förslaget
berör inte direkt deras tillsynsverksamhet och har därför inget att erinra. Kommunstyrelsen har ingen annan synpunkt än Miljö- och konsumentnämnden utan tillstyrker
förslaget för Borås Stads del.
Borås Stad noterar att bland remissinstanserna återfinns Räddningstjänster. I Borås
m.fl. kommuner hanteras frågor som har med explosiva varor av Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund. Ev. synpunkter från Räddningstjänstförbundet kan med
fördel inhämtas från dem.

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Magnus Widén
Ekonomichef
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Se sändlista

Nya föreskrifter om hantering av explosiva varor
Välkommen att lämna synpunkter på vårt förslag till nya föreskrifter om
hantering av explosiva varor med tillhörande konsekvensutredning.
Förslaget ersätter en rad äldre föreskrifter och har anpassats till ändringar i
lagen om brandfarliga och explosiva varor. Detta innebär att uppdaterade
hanteringsregler samlas på ett ställe och därmed blir mer överskådliga och
enklare att tillämpa. En strävan har också varit att ta bort regler som återfinns i
andra lagstiftningar.
Förslag till föreskrifter och konsekvensutredning finns på MSB:s hemsida:
www.msb.se/sv/Om-MSB/Lag-och-ratt/Remisser
Senast den 1 februari 2016 behöver vi ha dina synpunkter på remissen, märk
ditt svar med diarienummer 2013-951.
Svaret skickar du antingen till registrator@msb.se eller till postadressen:
MSB
651 81 Karlstad

För ytterligare upplysningar om remissen kontakta:
Liselotte Schmidt
Enheten för farliga ämnen
010-240 51 51
liselotte.schmidt@msb.se

Karin Sjöberg
Rättsenheten
010-240 54 40
karin.sjoberg@msb.se

Ingemar Malmström
Enhetschef

MSB-1.5

MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Postadress:
651 81 Karlstad

Besöksadress:
Stockholm: Fleminggatan 14
Karlstad: Norra Klaragatan 18
Sandö: Sandövägen 7
Revinge: Revingeby

Telefon: 0771-240 240
Fax: 010-240 56 00
registrator@msb.se
www.msb.se
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Sändlista:
Arbetsmiljöverket

arbetsmiljoverket@av.se

Arclight

info@arclight.se

Autoliv Sverige AB

info@autoliv.com
magnus.halen@autoliv.com

Bergsprängnings Entreprenörernas
Förening (BEF)

info@bef.nu
roland@bef.nu

Bergsprängningskommittén

eva.ryden@bergsprangningskommitten.se

Bergsskolan

info@bergsskolan.se

Bergutbildarna

berg@bergutbildarna.se

Bilsweden

asa.ekengren@bilsweden.se
ulf.svensson@bilsweden.se

Bofors Test Center (BTC)

stefan.krol@testcenter.se

Boliden Mineral AB

info@boliden.com
peter.palo@boliden.com
goran.moller@boliden.com

Brandskyddsföreningen Sverige

sbf@svbf.se

C. Oscarssons Pyrotekniska

carl.oscarsson@telia.com

CBJ Tech AB

info@cbjtech.se

CBJ Tech AB

info@cbjtech.com

Comtri AB

ks@ammotech.se

Eje Berglund AB

eje@eje.se

EPC Sverige AB

info@epc-groupe.se
martin.ahlfors@epc-groupe.se

Esbjörn Jonsson

info@esbjornjonsson.se

Etken Teknologi AB

info@etken.se

EURENCO

thomas.resare@eurenco.se

Evenemangsfyrverkeri i Lund

evenemangsfyrverkeriilund@yahoo.se

Explosiv Utbildning

bengt@explosivutbildning.se

Ferrobull AB

info@ferrobull.se

Firma Douglas Swanmark

info@swanmark.se

FMV

registrator@fmv.se

Forcit Sweden AB

ari.kainulainen@forcit.se
niclas.nilsson@forcit.se

Fortifikationsverket

fortv@fortifikationsverket.se

FP Festival Fyrverkerier

kundtjanst@festivalfyrverkeri.com

Fredrik Dahlén

info@dackeprojektilen.se

Fredrik Jerner

Laxöringsvägen 9
570 90 Påskallavik

Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap

Remiss
Datum

2015-11-27

3 (6)
Diarienr

2013-951

Fritid & Vildmarksliv

info@fritidvildmarksliv.se

Fyrverkeri Fabriken i Ljungby

mail@fyrverkerifabriken.com

Fyrverkerigården

office@fyrverkerigarden.se

Företagarna

info@foretagarna.se

Förvarsmakten

exp-hkv@mil.se
asa.ryden@mil.se
karl-gosta.johansson@mil.se
mats.b.johansson@mil.se

Garp Transport och Industriteknik
AB

kenneth@garpab.se

Gustav Töyrä

2652 Kuttainen
980 16 Karesuando

Gyttorp Cartridge Company AB

frank.jakobsson@gyttorp.se

Göteborgs FyrverkeriFabrik

information@fyrverkerifabriken.se

Hammargren Pyroteknik AB

info@hammargren.se

Industriarbetsgivarna

cecilia.andersson@industriarbetsgivarna.se

Innovations- och kemiindustrierna i
Sverige (IKEM)

info@ikem.se

Inspektionen för strategiska
produkter

registrator@isp.se

Jakt & Friluftsgården

info@friluftsgarden.se

Jaktia

jaktia@jaktia.se

Jan Dawidson

jan.dawidson@telia.com

Jägarnas Riksförbund

jrf@jrf-lj.org

KCEM

info@kcem.se

Kemikalieinspektionen

kemi@kemi.se

KJ Explotech AB

kenneth@explotech.se

Kjells Vapen

info@kjellsvapen.se

Kommerskollegium

kommerskollegium@kommers.se

Konsumentverket

konsumentverket@konsumentverket.se

Kulpressarn i Norr

Parkvägen 7
914041 Rundvik

Kustbevakningen

registrator@kustbevakningen.se

Laddtjänst/Gunsammo

Slalomvägen 4
246052 Löddeköping

Lars Svensson

Ingaberga-Troedstorp 7016B
Hässleholm

Linders Fyrverkeri

info@lindersfyrverkeri.se

LKAB

info@lkab.com
stefan.backefalk@lkab.se
hans.karlstrom@lkab.se
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LO

info@lo.se

Maxam Sverige AB

alindberg@maxam.net
contact.se@maxam.net

Militära Markstridsskolan

janis.pilags@gmail.com

Millforce Hunting

info@millforce.se

Nammo LIAB

mlcd@nammo.com
timo.hentunen@nammo.com
mathias.sandberg@nammo.com

Nammo Vanäsverken

scd@nammo.com
jorgen.ryberg@nammo.com

Nammo Vingåkersverken

demil@nammo.com
patrik.lindberg@nammo.com
ola.pikner@nammo.com

Nilsson & Lee Pyrotechnics

hans@pyroshop.org

NORAB

tommi@norab.se

Norma

support@norma.cc
arne.klevestrand@norma.se
kenneth.axelsson@norma.se

Normark

info@normark.se

Orica Mining Services

info.gyse@orica.com
thomas.daugaard@orica.com
anders.sjorud@orica.com
robert.sohlman@orica.com

Panda Fyrverkerier i Sverige AB

info@fyrverkerier.se

Patroner & Reparationer i Tärnsjö

robban@rpsk.se

Polismyndigheten

registrator.kansli@polisen.se
anna.n.nilsson@polisen.se

Power Tools

info@ptools.se

Pyro Design AB

fire@pyrodesign.se

Pyro Event AB

magnus@pyroevent.se

Pyro Smålands Krutbruk AB

info@pyrosmalandskrutbruk.se

Pyroproffs Fireworks

pyro@pyro.se

Pytronix AB

thomas@pytronix.se

Regelrådet

regelradet@regelradet.se

Reloading Center

reloading.center@telia.com

Roger Alicesson

Tensmyra 15
814 95 Älvkarleby

Rolf Nilsson

reffla@telia.com

Ryssbygymnasiet AB

info@ryssbygymnasiet.se

Räddningstjänsten Storgöteborg

raddningstjansten@rsgbg.se

Räddningstjänsten Syd

info@rsyd.se
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SAAB Bofors Dynamics

henric.magnusson@saabgroup.com

SACO

kansli@saco.se

SAKAB

info@sakab.se

Skytteservice Blackpowder Firearms

Danielslundsgatan 48
262 65 Ängelholm

Stagevision

ulf.nielsen@stagevision.se

Stars Fireworks

mail@fyrverkerifabriken.com

Storstockholms brandförsvar

registrator@ssbf.brand.se

Svante Nilssons Vapen

Svante Nilssons Vapen AB
Vimpelgatan 6
753 18 Uppsala

Svea Fireworks

sales@sveafireworks.com

Sven Johansson

Rydet Klinthaga
355 94 Vederslöv

Svensk Dagligvaruhandel

info@svenskdagligvaruhandel.se

Svensk Fyrverkeri Import AB

agneta.larsson@fyrverkeriimport.se

Svensk Handel

info@svenskhandel.se

Svenska Jägareförbundet

ola.walimaa@jagareforbundet.se

Svenska Pistolskytteförbundet

kansli@pistolskytteforbundet.se

Svenska Skyttesportförbundet

office@skyttesport.se

Svenskt Näringsliv

remisser@svensktnaringsliv.se

Sveriges Bilåtervinnares riksförbund info@sbrservice.se
Sveriges FyrverkeriBranschFörbund

nilsson.erik@spray.se

Sveriges kommuner och landsting

info@skl.se

Sågbäcksgymnasiet

pierre.westerlund@huddinge.se

Säkerhetspolisen

sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se

TCO

info@tco.se

Torsbo Handels AB

info@torsbohandels.com

Totalförsvarets forskningsinstitut

registrator@foi.se

Tullverket

tullverket@tullverket.se

Unique Pyrotechnic AB

pyro@pyro.se

Uppsala Fyrverkeri

nordin.peter@yahoo.com

Walter Borg

borg@walterborg.se

Waltreco AB

info@waltreco.se

Vapencentrum

info@vapencentrum.com

Wiklunds Skogstjänst

wiklunds.sven@telia.com

Vildsvinsbutiken

info@vildsvin.se

With Ballistic Pro HB

f.storahagen@gmail.com
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xxl.bromma@xxl.se

Sveriges samtliga kommuner
För kännedom
Justitiedepartementet

justitiedepartementet.registrator@regeringskan
sliet.se
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Förslag till
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps
föreskrifter om hantering av explosiva varor1
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver 2 följande med
stöd av 25 § förordningen (2010:1075) 3 om brandfarliga och explosiva
varor.

1 kap.

Inledande bestämmelser

Tillämpningsområde
1 § Denna författning innehåller bestämmelser om hantering av explosiva
varor. Författningen innehåller följande kapitel.
−
−
−
−
−
−
−
−
−

2 kap. Undantag från tillståndsplikt.
3 kap. Undantag från åldersgräns.
4 kap. Förbud mot viss hantering.
5 kap. Utredning om risker.
6 kap. Zonindelning och utrustning inom riskområden.
7 kap. Registrering av identitetsmärkta varor.
8 kap. Kunskapskrav för användning av vissa pyrotekniska artiklar.
9 kap. Förvaring.
10 kap. Tillverkning.

1

Allmänna råd som ansluter till föreskrifterna finns på sid 39.
Jfr Europaparlamentet och rådets direktiv 2014/28/EU av den 26 februari 2014 om
harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden och
övervakning av explosiva varor för civilt bruk (omarbetning) (EUT L96, 29.3.2014, s. 1-44,
Celex 32014L0028), Europaparlamentet och rådets direktiv 2013/29/EU av den 12 juni
2013 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på
marknaden av pyrotekniska artiklar (omarbetning) (EUT L178, 28.6.2013, s. 27-65, Celex
32013L0029) samt Kommissionens direktiv 2008/43/EG av den 4 april 2008 om inrättande
av ett system för identifiering och spårning av explosiva varor för civilt bruk i enlighet med
rådets direktiv 93/15/EEG (EGT L094, 05.04.2008, s. 8.12, Celex 32008L0043). Anmälan
har gjorts enligt Europaparlamentet och rådets direktiv 2015/1535/EU av den 9 september
2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande
föreskrifter för informationssamhällets tjänster (kodifiering) (EUT L 241, 17.9.2015, s. 115, Celex 32015L1535) och enligt Europaparlamentet och rådets direktiv 2006/123/EG av
den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden (EUT L376, 27.12.2006, s. 36,
Celex 32006L0123).
3
Förordningen senast ändrad genom (2014:1229).
2
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2 § Bestämmelserna gäller inte hantering för vilken Försvarsmakten har
meddelat särskilda föreskrifter enligt 26 § förordningen (2010:1075) om
brandfarliga och explosiva varor.
3 § Bestämmelserna om förvaring i denna författning gäller inte förvaring
av explosiva varor som omfattas av tillstånd till innehav av skjutvapen eller
ammunition enligt 2 kap. 8 § vapenlagen (1996:67).
4 § Bestämmelserna om tillverkning av explosiva varor i 10 kap. gäller
inte
− den som har tillstånd att inneha skjutvapen enligt bestämmelserna i
vapenlagen (1996:67) och genom handladdning tillverkar ammunition
enbart för eget bruk till dessa vapen, eller
− den som tillverkar tomtebloss i undervisningssyfte i de fall hanteringen är
undantagen från tillståndsplikt enligt 2 kap. 8 §.

Definitioner
5 § Uppgifter om vikt kopplade till explosiv vara avser i denna författning
nettovikt explosiv vara.
6 § De begrepp som finns definierade i lagen (2010:1011) eller
förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor används
med samma innebörd i denna författning.
I denna författning avses med
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ammunition

patron, projektil och drivladdning som
innehåller explosiva ämnen eller blandningar
och används i skjutvapen (gäller inte patroner
till arbetsverktyg avsedda för slakt,
byggnadsarbete, industriellt eller liknande bruk),

begärlighetsgrad

indelning av explosiva varor efter
stöldbegärlighet i tre grader: A, B och C, där A
är mycket stöldbegärliga, B är stöldbegärliga
och C mindre stöldbegärliga,

bostad

byggnad eller del av byggnad avsedd för boende
(förråd, garage eller källarlokal som är
sammanbyggda med bostadshus betraktas inte
som bostad om de har brandteknisk avskiljning
mot bostadsdelen som uppfyller klass EI30 eller
högre),

destruktion

åtgärder som vidtas i syfte att eliminera en varas
explosiva egenskaper (destruktion är ur
riskhänseende jämförbar med tillverkning och
omfattas i denna författning därför av samma
krav),
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EI XX

brandteknisk klassbeteckning för brandmotstånd
hos byggnadsdelar där ”XX” avser tid i minuter,

ekonomisk aktör

tillverkaren, tillverkarens representant,
importören, distributören och varje fysisk eller
juridisk person som förvarar, använder, överför,
importerar, exporterar eller bedriver handel med
explosiva varor,

FN:s testmanual

beskrivning av testmetoder och kriterier för
klassificering av farligt gods, utgivna av Förenta
Nationerna,

fyrverkeri

pyroteknisk artikel avsedd för underhållning,

fyrverkeritårta

sammansättning av flera element av samma eller
olika typer av fyrverkerier,

förråd

utrymme avsett för förvaring av explosiva varor,

- flyttbart

friliggande förråd som är flyttbart,

- friliggande

förråd fristående från byggnad med annan
verksamhet,

glespackat

förvaring av upp till 10 kg explosiv vara per
kubikmeter (m3) förrådsvolym,

handladdning

tillverkning av ammunition till handeldvapen
med utrustning som kräver minst ett manuellt
handgrepp för att färdigställa en enhet,

hanteringsplats

område inom vilket explosiva varor hanteras,

identitetsmärkning

märkning som gör explosiv vara spårbar,

Kategori F1

fyrverkerier med mycket låg risknivå och
försumbar ljudnivå avsedda för användning
inom avgränsade områden, inklusive
fyrverkerier avsedda för användning inomhus,

Kategori F2

fyrverkerier med låg risknivå och låg ljudnivå
avsedda för användning utomhus inom
avgränsade områden,

Kategori F3

fyrverkerier med medelhög risknivå avsedda för
användning utomhus inom stora öppna områden
och vars ljudnivå inte är skadlig för människors
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hälsa,

4

Kategori F4

fyrverkerier med hög risknivå avsedda att
användas endast av personer med
specialistkunskaper (vanligen kallade
”fyrverkerier för professionell användning”) och
vars ljudnivå inte är skadlig för människors
hälsa,

Kategori P1

övriga pyrotekniska artiklar som har en låg
risknivå,

Kategori P2

övriga pyrotekniska artiklar avsedda att
användas endast av personer med
specialistkunskaper,

Kategori T1

pyrotekniska sceneffekter som har en låg
risknivå,

Kategori T2

pyrotekniska sceneffekter avsedda att användas
endast av personer med specialistkunskaper,

klassningsplan

dokumentation av zoner och deras utsträckning
där explosiva varor hanteras,

minderårig

person som inte har fyllt 18 år,

patron

en enhet bildad av hylsa, driv- eller tändsats och
eventuellt tillsammans med projektil,

person med
specialistkunskap

person som uppfyller de särskilda krav som
fastställs av Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap för att hantera de pyrotekniska
artiklar som är tillståndpliktiga,

PU

pyroteknisk utrustning för fordon bestående av
fordonskomponent som innehåller pyroteknisk
sats eller tändanordning,

pyroteknisk artikel

föremål som innehåller pyroteknisk sats,

pyroteknisk sats

explosivämne eller explosiv blandning avsedd
att framkalla en verkan genom värme, ljus, ljud,
gas eller rök, eller en kombination av dessa som
resultat av självunderhållande exoterma kemiska
reaktioner,

riskgrupp

indelning av explosiva varor enligt FN:s
testmanual. Indelningen framgår av bilaga 6 till
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denna författning,
riskområde

rum, utrymme, område eller delar därav där
explosiv vara hanteras på sådant sätt och i sådan
mängd att särskilda krav måste ställas på
installationer,

sammankopplade
pjäser

fyrverkeri som består av flera individuellt CEmärkta fyrverkeripjäser fixerade på en
gemensam bas och sammankopplade med
pjäsernas egna stubiner eller med en extra, CEmärkt, stubin,

samhanteringsgrupp

grupp av explosiva varor för samhantering enligt
FN:s modellregelverk. Indelningen framgår av
bilaga 6 till denna författning,

skyddsobjekt

objekt (person eller föremål) som ska skyddas
från verkan av en oavsiktlig explosion och som
indelas i huvudgrupper enligt bilaga 8,

sprängämne

explosivämne avsett att verka genom stötvåg
och gasexpansion som en följd av detonation,

SS 421 08 24

svensk standard för klassning av riskområden
med explosivämne,

SSF 014

Svenska Stöldskyddsföreningens Norm SSF
014, Hänglås- Klassning, krav och provning,

SSF 018

Svenska Stöldskyddsföreningens Norm SSF
018, Norm för hänglåsbeslag – Krav och
provning,

SSF 3492

Svenska Stöldskyddsföreningens Norm SSF
3492, Säkerhetsskåp – Provning och utvärdering
av inbrottsskydd,

stenspräckare

explosiv vara avsedd att sönderdela berg genom
gasexpansion som en följd av deflagration,

temperaturklass

indelning av explosiva ämnen eller blandningar i
två klasser, ET 1 och ET 2, beroende av
antändningstemperaturen enligt följande:
ET 1: Ämnen eller blandningar som har en
antändningstemperatur av 180 °C eller högre,
ET 2: Ämnen eller blandningar med en
antändningstemperatur som är lägre än 180 °C,

5

MSBFS
Remissutgåva
tättbebyggt område

ett område med minst 200 invånare och högst
200 m mellan husen,

tätpackat

förvaring av mer än 10 kg explosiv vara per
kubikmeter (m3) förrådsvolym,

ungdom

minderårig som har fullgjort sin skolplikt och
som fyller minst 16 år under innevarande
kalenderår,

zon E1

riskområde vid hantering (utom förvaring) inom
vilket damm, ånga, kondensat eller sublimat av
explosiva ämnen eller blandningar under normal
drift kan förekomma i beaktansvärd omfattning.

zon E2

riskområde vid hantering (utom förvaring) inom
vilket
− damm, ånga, kondensat eller sublimat av
explosiva ämnen eller blandningar endast
undantagsvis kan förekomma i beaktansvärd
omfattning, eller
− icke dammande hantering av explosiva varor
förekommer men där ändå särskilda krav
måste ställas på elektriska installationer,
riskområde vid förvaring inom vilket enbart
förvaring sker av explosiva varor med sådan
inneslutning att explosiva ämnen eller
blandningar inte kan spridas.

zon E3

2 kap.

Undantag från tillståndsplikt

1 § Bestämmelse om tillståndsplikt för hantering av explosiva varor finns
i 16 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Användning av explosiva varor
2 § Den som i mer än en kommun använder explosiva varor behöver ha
tillstånd för detta enbart i den kommun där sökanden är bosatt eller där
verksamheten huvudsakligen ska bedrivas. Detta gäller under förutsättning
att tillämpliga villkor i tillståndet är uppfyllda.
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Ammunition och krut till skjutvapen
3§

Tillstånd behövs inte för den som använder eller förvarar

1. ammunition, tändhattar eller andra tändmedel till ammunition som är
avsedda för de skjutvapen som användaren har tillstånd att inneha enligt
vapenlagen (1996:67) eller
2. högst 5 kg krut i syfte att genom handladdning tillverka ammunition för
eget bruk till ett skjutvapen som användaren har tillstånd att inneha
enligt vapenlagen (1996:67) eller
3. högst 5 kg krut i syfte att för eget bruk ladda ett skjutvapen som
användaren har tillstånd att inneha enligt vapenlagen (1996:67).
4 § Tillstånd behövs inte för den som genom handladdning tillverkar
ammunition för eget bruk till skjutvapen som användaren har tillstånd att
inneha enligt vapenlagen (1996:67).
5§

Tillstånd behövs inte för den som överlåter

1. ammunition för direkt användning vid jakt eller målskytte under
förutsättning att mottagaren har tillstånd att inneha ammunitionen enligt
vapenlagen (1996:67),
2. ammunition tillhörande vapen som överlåts, om innehavaren av vapnet
har tillstånd att inneha det enligt vapenlagen (1996:67) vid det tillfälle
som vapnet överlåts, eller
3. ammunition tillhörande vapen som utlånas enligt vapenlagen (1996:67),
om innehavaren av vapnet har tillstånd att inneha det enligt vapenlagen
(1996:67).
Undantagen enligt 1-3 gäller inte överlåtelse av ammunition som tillverkats
för eget bruk.

Pyrotekniska artiklar
6§

Tillstånd behövs inte för den som använder eller förvarar

− explosiva varor som räknas upp i bilaga 1 till denna författning och enligt
villkoren som anges där, eller
− knallhattar avsedda att användas i leksaker som omfattas av lagen
(2011:579) om leksakers säkerhet.
7 § Tillstånd behövs inte för den som inom näringsverksamhet eller
undervisning förvarar högst 10 PU.
8 § Tillstånd behövs inte för den som tillverkar tomtebloss av
bariumnitrat, stärkelse och metallpulver om mängden explosiv vara inte
överstiger 300 gram och tillverkningen sker i samband med lärarledd
undervisning inom grundskola, gymnasium, högskola eller annan
yrkesutbildning.
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9 § Tillstånd behövs inte för den som överlåter eller saluför följande
pyrotekniska artiklar i angiven vikt.
1. Högst 5 kg av de fyrverkerier i kategori F1 som får användas inomhus.
2. Högst 1 kg ollonskott i kategori P1 till startpistol.
3. Högst 1 kg patroner i kategori P1 till arbetsverktyg avsedda för slakt
byggnadsarbete, eller liknande industriellt bruk.
4. Högst 1 kg startpatroner i kategori P1 till förbränningsmotorer.
5. Högst 1 kg rökpatroner i kategori P1 för sotning av rökanaler eller mot
skadedjur.
6. Högst 5 kg pyroteknisk säkerhetsutrustning, nödutrustning,
brandsläckningsutrustning och livräddningsutrustning i kategori P1.
7. Högst 1 kg knallhattar särskilt avsedda att användas i leksaker som
omfattas av lagen (2011:579) om leksakers säkerhet.
8. Högst 5 kg räddningsutrustning som omfattas av Transportstyrelsens
föreskrifter (TSFS 2009:52) om marin utrustning.

3 kap.

Undantag från åldersgräns

1 § Bestämmelse om åldersgräns för hantering av explosiva varor finns i
7 § förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor.
2§

En ungdom får hantera explosiva varor

− om hanteringen ingår i en handledarledd praktik, eller
− om han eller hon har fullgjort en gymnasieutbildning eller annan
likvärdig utbildning för hanteringen.
3 § Nedanstående fyrverkerier i kategori F1 får överlåtas och saluföras
till, och användas av, den som har fyllt 12 år.
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Bengaliska tändstickor
Bengaliska stickor
Bordsbomber
Fontäner
Knallsnören
Party poppers
Skämttändstickor
Smällkarameller
Tomtebloss

4§

Minderåriga får hantera explosiva varor om hanteringen

1. ingår i en lärarledd undervisning som är förlagd till en skollokal eller
någon annan plats som är anordnad för undervisning,
2. innebär att i nödsituation eller under utbildning använda pyrotekniska
säkerhetsutrustningar, nödutrustningar, livräddningsutrustningar,
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brandsläckningsutrustningar i kategori P1 eller sådan
räddningsutrustning som omfattas av Transportstyrelsens föreskrifter
(TSFS 2009:52) om marin utrustning, eller

3. avser leksaker som omfattas av lagen (2011:579) om leksakers säkerhet.
4 kap.
1§

Förbud mot viss hantering

Explosiva varor i riskgrupp 1.1 och 1.2 får inte hanteras i bostad.

5 kap.

Utredning om risker

1 § Bestämmelser om krav på utredning om risker finns i 7 § lagen
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.
2§

En utredning om risker ska dokumenteras.

3 § För att säkerställa att kunskap och erfarenheter om risker i hanteringen
tillvaratas ska utredningen göras tillsammans med personal som har god
kännedom om och är delaktiga i hanteringen.

6 kap.

Zonindelning och utrustning inom riskområden

1 § Områden där explosiva varor hanteras på sådant sätt och i sådan
mängd att explosionsfarlig miljö kan uppstå ska indelas i en eller flera av
zonerna E1, E2 eller E3. Zonindelningen ska utföras enligt svensk standard
SS 421 08 24 eller på annat sätt som uppfyller motsvarande säkerhetskrav.
2 § Zonindelningen ska dokumenteras i en klassningsplan.
Klassningsplanen ska finnas tillgänglig vid den hanteringsplats i vilken
riskområdet ingår. I klassningsplanen ska följande anges.
− Riskområdets indelning i zoner och deras utsträckning såväl horisontellt
som vertikalt.
− För zon E1, aktuell temperaturklass i ET1 eller ET2. Om denna är ET2
ska även antändningstemperatur anges.
3 § Klassningsplanen ska revideras vid varje förändring av verksamheten
som kan leda till förändring av riskområden.
4 § Elektriska installationer, maskiner och annan utrustning ska vara
anpassade för användning i respektive zon enligt svensk standard SS 421 08
25, avsnitt 6, Allmänna installationsanvisningar och avsnitt 7, Särskilda
anvisningar för vissa slag av maskiner och apparater, eller på annat sätt
som uppfyller motsvarande säkerhetskrav.
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7 kap.

Registrering av identitetsmärkta varor

Identitetsmärkning
1 § Bestämmelser om identitetsmärkning av vissa explosiva varor finns i
X kap. i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter
(MSBFS 2015:xx) om produktkrav på explosiva varor för civilt bruk och
plastiska sprängämnen.
2 § Identitetsmärkning får inte avlägsnas från en explosiv vara i samband
med hanteringen.

Skyldighet att föra register
3 § Ekonomiska aktörer ska föra register över varje identitetsmärkt
explosiv vara som hanteras, importeras och exporteras. Detta gäller även för
explosiva varor som tillverkas för export och som märkts på ett sätt som gör
det möjligt att spåra den explosiva varan enligt det importerande landets
bestämmelser.
Register ska föras till dess att varje identitetsmärkt vara har överlåtits till
någon annan eller har förbrukats.
Skyldigheten att föra register gäller inte i de fall hanteringen av de explosiva
varorna sker hos en myndighet som en del i myndighetsutövningen, i syfte
att upprätthålla ordning och säkerhet eller att försvara riket.
Den som använder svartkrut eller röksvagt krut i syfte att för eget bruk ladda
ammunition eller skjutvapen behöver inte föra register.

Registrets innehåll
4 § Följande uppgifter om den identitetsmärkta varan eller förpackningen
ska minst finnas i registret.
− Identitetsnumret för varje explosiv vara.
− Uppgift om typ av explosiv vara.
− Om överlämning av varan skett, namn och adress både till transportören
och till den som varan har överlåtits till.
− Datum för överlämningen eller när varan har förbrukats.
5 § Om en förpackning innehåller flera explosiva varor och dessa
registrerats som förbrukade ett visst datum, men trots det inte förbrukats
behöver de kvarvarande varorna inte återregistreras under förutsättning att
de förbrukas inom en arbetsvecka.
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Underhåll av registret
6 § Systemet för uppgiftsinsamling ska regelbundet prövas av den som för
registret för att säkerställa att det är effektivt och för att kontrollera
kvaliteten på de uppgifter som har samlats in.
7 § Uppgifterna i registret ska arkiveras av den som fört registret i minst
tio år efter det att den explosiva varan har levererats eller förbrukats.
Om en fysisk person som för registret avlider ska uppgifterna delges
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Motsvarande gäller om en
juridisk person som för registret upphör eller försätts i konkurs.
Uppgifterna i registret behöver dock inte delges Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap om den juridiska personen upphör genom
fusion eller delning och registret tas över av en juridisk person som har sitt
säte i Sverige eller i ett annat land som ingår i Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES) eller i ett land som enligt avtal med den
Europeiska unionen utgör en del av den Europeiska unionens inre marknad
för varor.
8 § Uppgifterna i registret ska skyddas mot oavsiktlig eller avsiktlig skada
eller förstörelse.

Utlämnande av uppgifter och kontaktperson
9 § Den som för register ska på begäran av Polismyndigheten lämna ut
registrerade uppgifter om en explosiv vara.
10 § Den som för register ska förse tillsynsmyndigheten med
kontaktuppgifter till en eller flera personer som utanför ordinarie arbetstid
kan förse myndigheterna med information enligt detta kapitel.
11 § När det gäller explosiva varor som är undantagna från kravet på
identitetsmärkning i 3 kap. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps
föreskrifter (MSBFS 2015:xx) om produktkrav på explosiva varor för civilt
bruk och plastiska sprängämnen, ska de ekonomiska aktörerna på begäran
av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap lämna information om
− ekonomiska aktörer som har levererat en explosiv vara till dem, och
− ekonomiska aktörer som de har levererat den explosiva varan till.
Informationen ska sparas i tio år efter det att leverans av den aktuella
explosiva varan har skett.
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8 kap.

Kunskapskrav för användning av vissa
pyrotekniska artiklar

1 § Den som använder pyrotekniska artiklar i kategorierna F2, F3, F4, T1
T2, P1 och P2 ska ha genomgått någon av utbildningarna A-utbildning, Butbildning, C-utbildning eller D-utbildning.
Första stycket gäller inte för användning av de pyrotekniska artiklar som
enligt 2 kap. 6 § i denna författning har undantagits från tillståndsplikten.
Kunskapskraven för kategori F2 och F3 förutsätter att artiklarna används i
oförändrat skick. Om tändsystemet ändrats infaller artiklarna i kategori F4.
Artiklar att använda

Utbildning eller motsvarande
kunskap

Pyrotekniska sceneffekter i
kategorier T1 och T2

A-utbildning: Pyrotekniska
sceneffekter enligt bilaga 2

Fyrverkerier i kategori F1, F2
och F3 samt följande
fyrverkerier i kategori F4 och i
riskgrupp 1.2, 1.3 eller 1.4.

B-utbildning: Begränsat
utomhusfyrverkeri enligt bilaga 3

− Fyrverkeritårtor
− Stjärnrör
− Fyrverkeribomber upp till
kaliber 100 mm, och
− Sammankopplade pjäser
Fyrverkerier i kategori F1, F2,
F3 och F4

C-utbildning: Fullständigt
utomhusfyrverkeri enligt bilaga 4

Pyrotekniska artiklar i kategori
P1 och P2

D-utbildning: Pyrotekniska artiklar i
kategori P1 och P2 enligt bilaga 5

2 § De i 8 kap. 1 § beskrivna utbildningarna ska minst ha det innehåll som
framgår av bilagorna 2-5 till denna författning.
Praktiska moment i en utbildning kan inte tillgodoräknas för en annan
utbildning.
3 § Verksamhetsutövaren ansvarar för att det finns dokumentation om
vilka utbildningar personalen har genomgått eller hur kompetensen på annat
sätt har anskaffats.
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Utbildningsanordnare
4 § Utbildning enligt detta kapitel ska ges av en utbildningsanordnare som
är godkänd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Ansökan om
att bli godkänd utbildningsanordnare ska skickas till Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap och innehålla handlingar som visar att
sökanden uppfyller de krav som anges i 8 kap. 5 §. I ansökan ska även anges
namn på den eller de personer som ska undervisa i de olika momenten inom
respektive utbildning (se bilagorna 2-5).
5§

Utbildningsanordnaren ska ha följande kunskaper och kvalifikationer:

1. Pedagogik
De personer som ska undervisa hos utbildningsanordnaren ska ha
grundläggande pedagogiska kunskaper som erhållits genom teoretiska
studier eller praktisk erfarenhet.
2. Kunskap om regler
De personer som ska undervisa hos utbildningsanordnaren ska ha goda
kunskaper om de regler som styr hanteringen och märkningen av
pyrotekniska artiklar.
3. Teoretiska kunskaper och praktisk erfarenhet
Hos utbildningsanordnaren ska finnas god praktisk erfarenhet av de
pyrotekniska artiklar som utbildningen avser och tillräckliga teoretiska
kunskaper för att anordna de utbildningar som godkännandet omfattar.
4. Utbildning avseende brandbekämpning
Den som ska undervisa i brandbekämpning hos utbildningsanordnaren ska
ha tillräckliga kvalifikationer för att kunna utbilda inom området.
6§

Utbildningsanordnaren ska göra följande.

1. Följa utvecklingen inom författningsområdet.
2. Undervisa enligt fastställd undervisningsplan.
3. Utfärda intyg åt den som fullgjort en utbildning enligt denna författning
och skicka en kopia på intyget till Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap för myndighetens register över dem som har intyg. Det intyg
som ska utfärdas ska innehålla
a. elevens namn och personnummer eller födelsedatum om svenskt
personnummer saknas,
b. den behörighet utbildningen avser,
c. datumet då intyget utfärdades,
d. utbildningsanordnarens namn, och
e. ansvarig lärares underskrift och namnförtydligande.
7 § Godkännandet för utbildningsanordnaren att bedriva utbildning ska
gälla i tio år.
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8 § Om en godkänd utbildningsanordnare avser att ändra sådana detaljer i
utbildningen eller organisationen som varit av betydelse för godkännandet,
ska utbildningsanordnaren informera Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap om detta.
9 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kan återkalla ett
utfärdat godkännande av en utbildningsanordnare om förutsättningarna för
godkännandet inte längre är uppfyllda eller om utbildningsanordnaren visar
sig uppenbart olämplig för uppdraget.
10 § En utbildningsanordnare som är behörig att ge motsvarande utbildning
i ett land som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska anses
vara en godkänd utbildningsanordnare även enligt denna författning inom
behörighetens giltighetstid, dock längst i tio år efter utfärdandet av den
aktuella utländska behörigheten.

9 kap.

Förvaring

Allmänna bestämmelser
1 § Explosiva varor ska förvaras i förråd som uppfyller kraven enligt
denna författning.
2 § Explosiva varor ska förvaras åtskilt från personalrum och andra
utrymmen som inte är avsedda för hantering av explosiva varor.
3 § Explosiva varor som tagits ur ett förråd för att användas vid en
arbetsplats under en arbetsdag och som inte förbrukats ska återföras till
förrådet omedelbart efter att arbetet avslutats, alternativt bevakas så att
obehöriga inte kan komma åt varorna.

Aktsamhetskrav
4 § Explosiva varor ska förvaras på ett ordnat sätt och så långt som
möjligt i obrutna originalförpackningar.
5 § Förvaringen ska planeras så att äldre varor kommer till användning
först. Förpackningar ska vara placerade så att det ger en god överblick av
förvaringen och en tillräcklig yta ska lämnas fri i förrådet för säker in- och
utlastning.
6 § Explosiva varor ska förvaras så att de inte utsätts för stötar, rivning,
upphettning eller annan påverkan som kan få dem att explodera eller brinna.
7 § Explosiva varor ska förvaras i en miljö som gör att de inte onödigt
åldras eller på annat sätt påverkar deras egenskaper.
8 § I ett förråd får, utöver explosiva varor, endast förvaras materiel som
inte ökar riskerna för brand och explosion.
9 § Explosiva varor ska placeras på sådant avstånd från elektriska
installationer att dessa inte kan orsaka antändning av varorna.
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10 § Kraft- och belysningsström i förråd ska vara frånslagen då verksamhet
inte pågår i förrådet.
11 § Utrymme i förråd får inte användas som uppställningsplats för
motordrivna arbetsredskap mer än under tillfälliga uppehåll i arbetet.
Huvudströmbrytaren ska vara frånslagen när arbetsredskap med
förbränningsmotor lämnas utan uppsikt i ett förråd.
12 § Nycklar, koder eller liknande till förråd ska förvaras så att obehöriga
inte kan komma åt dem eller stå under ständig bevakning. Dörrarna till ett
förråd ska hållas låsta utom vid in- och utlastning eller annat arbete i
förrådet.
13 § Den som förvarar sprängämnen, sprängkapslar eller detonerande
stubin ska föra dagbok. Uppgifter om mängd för varje explosiv vara som
förvaras i varje förråd ska fortlöpande noteras i dagboken. Dagsaktuella
uppgifter ska finnas tillgängliga på annan lämplig plats än i förrådet.
14 § Explosiva varor ska indelas i samhanteringsgrupper enligt bilaga 6 till
denna författning.
Explosiva varor i samhanteringsgrupperna C, D, E och G får förvaras
tillsammans.
Explosiva varor i obrutna transportförpackningar i samhanteringsgrupp S får
förvaras tillsammans med explosiva varor i övriga samhanteringsgrupper
utom A och L.
Explosiva varor i övriga samhanteringsgrupper får inte förvaras
tillsammans.
15 § Sprängkapslar ska förvaras åtskilt från sprängämne, krut, tändhattar
och ammunition.
Sprängkapslar får dock förvaras tillsammas med sprängämne, krut,
tändhattar och ammunition om
− en initiering i sprängkapslarna inte kan överföras till de andra explosiva
varorna i förrådet, och
− sammanblandning av sprängkapslar med övriga explosiva varor i förrådet
förhindras.
Undantaget i andra stycket får endast tillämpas om den totala mängden
explosiva varor i förrådet uppgår till högst 60 kg.

Avstånd till skyddsobjekt
16 § I syfte att skydda liv, hälsa och egendom ska ett visst avstånd finnas
mellan förråd för explosiva varor och skyddsobjekt.
Vid fastställande av avståndet ska hänsyn tas till
− sort och mängd explosiv vara och
− förekomsten av naturligt skydd eller vidtagna skyddsåtgärder.
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Vid förvaring av högst 5 kg explosiva varor i riskgrupp 1.3 eller 1.4 som
förvaras glespackat krävs inget avstånd.

Tillträdesskydd
17 § Varje förråd ska vara skyddat mot tillträde så att obehöriga inte kan
komma åt eller påverka de explosiva varorna. Tillträdesskyddet ska vara
anpassat till de explosiva varornas begärlighetsgrad enligt bilaga 7 till denna
författning.
18 § Ett förråd för explosiva varor av begärlighetsgrad A, mycket
stöldbegärliga, ska ha ett tillträdesskydd som motstår angrepp med
handhållna verktyg och elektriska verktyg i minst 80 minuter.
19 § Ett förråd för explosiva varor av begärlighetsgrad B, stöldbegärliga,
ska ha ett tillträdesskydd som motstår angrepp med handhållna verktyg och
elektriska verktyg i minst 10 minuter.
20 § Ett förråd för explosiva varor av begärlighetsgrad C, mindre
stöldbegärliga, ska ha ett tillträdesskydd motsvarande hänglås i minst
hänglåsklass 2, och beslag i motsvarande klass, enligt Svenska
Stöldskyddsföreningens Normer SSF 014 och SSF 018.
PU får förvaras i en nätbur med hänglås och beslag enligt första stycket.
Nätburens tråddiameter ska vara minst 2 mm och den får inte ha öppningar
som är större än 25,5 x 25,5 mm.
21 § Explosiva varor av begärlighetsgrad C får även förvaras i plåtskåp
med trepunktslås eller i förråd med motsvarande tillträdesskydd.
22 § Genomföringar i ett förråd ska vara utformade så att det inte är möjligt
att ta ut eller föra in materiel, vätskor eller dylikt i förrådet.
23 § För förråd som är placerat inom inhägnat område i anslutning till
varaktig tillverkning av explosiva varor kan, i stället för bestämmelserna i
18-21 §§, följande krav tillämpas.
Förråden ska ha tillträdesskydd som lägst motsvarar någon av
skyddsklasserna 2–3 i Svenska Stöldskyddsföreningens Norm SSF 200:4
Mekaniskt inbrottsskydd, varvid
− minst skyddsklass 3 ska gälla vid förvaring av explosiva varor av
begärlighetsgrad A och
− minst skyddsklass 2 ska gälla vid förvaring av explosiva varor av
begärlighetsgrad B.

Förankring
24 § Förråd där explosiva varor av begärlighetsgrad A eller B förvaras ska
vara fast förankrat eller ha en total vikt om minst
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− 500 kg för begärlighetsgrad A och
− 150 kg för begärlighetsgrad B.

Brandskydd
25 § Ett förråd ska ha ett brandskydd motsvarande lägst brandteknisk klass
EI 30.
Kravet i första stycket gäller inte om förrådet är placerat i en omgivning där
risken för uppkomst av brand är låg eller vid förvaring av
− högst 1 000 PU,
− en sammanlagd mängd av högst 25 kg pyrotekniska artiklar utom PU i
riskgrupp 1.3 och 1.4,
− högst 25 kg ammunition i riskgrupp 1.3 och 1.4, eller
− explosiva varor som förvaras i bostad när förvaringen är undantagen
tillståndsplikt.
26 § Truckar med förbränningsmotor som används för hantering av
explosiva varor i förråd ska ha både fast installerad
brandsläckningsutrustning och handbrandsläckare. Sådana truckar ska även
vara utrustade med huvudströmbrytare för batteriet.

Åskskydd
27 § Friliggande förråd för förvaring av mer än 500 kg explosiva varor ska
ha ett tillfredställande skydd mot åska. Sådant skydd krävs dock inte om
förvaringen endast omfattar fyrverkeriartiklar i originalförpackningar,
oavsett riskgrupp, eller andra explosiva varor i riskgrupp 1.4.

Skyltning
28 § Ett förråd för tillståndspliktig förvaring ska ha skyltar som upplyser
om explosionsrisk, att det råder förbud mot rökning och öppen eld samt den
största mängd explosiv vara som får förvaras i förrådet.
29 § Skyltarna ska vara tillverkade av slagtåligt material med god
väderbeständighet. Förbuds- och varningsskyltar ska vara utformade enligt
bilaga 9 till denna författning. De ska vara placerade och anpassade till den
omgivande miljön på ett sätt som innebär att de är lätta att se även under
varierande ljusförhållanden.
30 § Skyltar ska avlägsnas om förhållandet de avser inte längre gäller.

Förvaring i bostad
31 § I bostad får högst följande mängder explosiva varor förvaras.
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− 5 kg krut och tändhattar, i riskgrupp 1.3 eller 1.4
− 5 kg fyrverkerier i riskgrupp 1.3 eller 1.4
− 5 kg nödutrustning eller räddningsutrustning i kategori P1 eller
räddningsutrustning som omfattas av Transportstyrelsens föreskrifter
(TSFS 2009:52) om marin utrustning
− Pyrotekniska artiklar i kategori P1 som är undantagna från krav på
tillstånd till förvaring, i de mängder som anges i bilaga 1 till denna
författning
− 20 kg ammunition till handeldvapen i riskgrupp 1.3 eller 1.4

Förvaring i bergutrymme
32 § Förråd i bergutrymme ska vara placerat och konstruerat så att det inte
uppkommer någon fara för explosion genom berglossning, stenkastning vid
sprängning eller vid påkörning av fordon.
33 § För förråd i tunnel eller ort ska det runt förrådet finnas en omslutning
med en tjocklek som skyddar mot genomslag. För förråd i tunnel eller ort
som följer drivningens framdrift ska avståndet mellan förrådet och
drivningen skydda mot initiering från varje salva.

Förvaring vid och i anslutning till ett försäljningsställe
34 § Explosiva varor som saluförs i en försäljningslokal behöver inte
förvaras i förråd under den tid då lokalen är öppen för allmänheten om
varorna står under ständig bevakning och endast är åtkomliga för
försäljningspersonalen.
Skyddet för människor som inte vistas i lokalen där explosiva varor saluförs
ska uppnås genom begränsningar av sort och mängd explosiv vara som
saluförs, samt försäljningsplatsens placering och utförande.
35 § Vid förvaring av explosiva varor i förråd i anslutning till saluföring av
varorna gäller inte kravet på avstånd till skyddsobjekt enligt 9 kap. 16 §
under förutsättning att
− högst 10 kg svartkrut i riskgrupp 1.1 och högst 100 kg explosiva varor i
riskgrupp 1.3 och 1.4 förvaras, eller
− högst 200 kg explosiva varor i riskgrupp 1.3 och 1.4 förvaras och hindras
från att spridas vid antändning, eller
− högst 1 000 kg explosiva varor i riskgrupp 1.3 och 1.4 förvaras
glespackat i förråd brandavskilt i minst EI60 och hindras från att spridas
vid antändning.
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Tillfällig förvaring
36 § Explosiva varor får tillfälligt förvaras i ett flyttbart förråd om
verksamheten kräver det.
37 § Om ett uppehåll i verksamheten görs och detta varar mer än två dygn
ska de explosiva varorna återföras till ett fast förråd alternativt övervakas.
38 § Om tillfällig förvaring kommer att ske på samma plats i mer än fem
dagar ska den som har tillstånd till hanteringen anmäla det till den kommun
där den tillfälliga förvaringen sker.

10 kap. Tillverkning
Allmänna bestämmelser
1 § När explosiva ämnen eller blandningar bildas som bi- eller
mellanprodukt i en process och dessa ämnen eller blandningar endast
förekommer i mindre mängd gäller inte bestämmelserna i 10 kap. 8 § och
16-21 §§.
2 § Vid tillverkning av explosiva varor i laboratoriemiljö i samband med
undervisning, forskning eller utvecklingsarbete, samt vid destruktion av PU
gäller inte bestämmelserna i 10 kap. 8 § och 16-21 §§.
Avstånd till skyddsobjekt
3 § I syfte att skydda liv, hälsa och egendom ska ett tillräckligt avstånd
finnas mellan tillverkningsplats och skyddsobjekt. Avståndet ska minimera
konsekvensen av en eventuell händelse gentemot utomstående (tredje man).
Avståndet får delvis ersättas av andra skyddsåtgärder.
Destruktion och sanering
4 § Tillverkare av explosiva varor ska ha möjlighet att destruera explosiva
ämnen och varor från den egna hanteringen. Det ska finnas rutiner och
instruktioner som beskriver hur detta ska ske.
5 § Anläggning, anläggningsdel eller utrustning som tas ur drift ska
saneras så att den är fri från explosiv vara. Genomförda saneringsåtgärder
ska dokumenteras.
6 § Skrot och förpackningsmateriel som är förorenat med explosivämnen
ska hanteras som explosiv vara.
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Tillverkning på fasta platser
Organisation
7 § Den som har tillstånd att tillverka explosiva varor ska bedöma och ur
riskhänseende fastställa om antalet personer som får befinna sig i en lokal
eller byggnad där tillverkning sker ska begränsas.
8 § Person med arbetsledande funktion ska finnas tillgänglig på
tillverkningsplatsen när tillverkning av explosiva varor pågår.
9 § Vid hantering av explosiva varor på en tillverkningsplats ska det
finnas möjlighet att kalla på och få hjälp i en nödsituation.
Evakuering från tillverkningsplats
10 § För att det ska vara möjligt att snabbt kunna evakuera en
tillverkningsplats ska det finnas ett tillräckligt antal lämpligt belägna vägar
ut från området. Dessa ska vara tydligt markerade.
Tillträdesskydd och tillgreppsskydd
11 § En tillverkningsplats ska vara inhägnad och ha anordningar till skydd
mot tillträde av obehöriga.
Skyltning
12 § Skyltar som upplyser om explosionsrisk samt att det råder förbud mot
rökning och öppen eld ska finnas vid inpassering och längs med inhägnad
till tillverkningsplats samt vid varje byggnad eller lokal där explosiva varor
hanteras.
13 § Skyltarna ska vara tillverkade av slagtåligt material med god
väderbeständighet och utformade enligt bilaga 9 till denna författning. De
ska vara placerade och anpassade till den omgivande miljön på ett sätt som
innebär att de är lätta att se även under varierande ljusförhållanden.
14 § Skyltar ska avlägsnas om förhållandet de avser inte längre gäller.
15 § På varje byggnad eller lokal där explosiva varor hanteras ska det
finnas tydliga anslag med uppgifter om
− byggnadens eller lokalens benämning,
− den största mängd explosiv vara som får finnas i byggnaden eller lokalen,
samt
− om verksamhetsutövaren har bedömt att det ur riskhänseende är
motiverat, det högsta antal personer som samtidigt får vistas i byggnaden
eller lokalen.
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Krav på byggnader
16 § En tillverkningsbyggnad ska vara så konstruerad att den inte i sin
helhet störtar samman om en av väggarna raseras och i övrigt utformad så
att riskerna för spridning av splitter minimeras vid en explosion i
byggnaden.
17 § Byggnader på en tillverkningsplats i vilka människor vanligen vistas
ska vara så utförda att de inte helt eller delvis störtar samman vid en
explosion i omgivningen, samt ge ett skydd mot personskador orsakade av
tryckvåg eller splitter.
18 § Antalet fönster och deras sammanlagda area ska vara så litet som
möjligt. Utformning av fönster ska vara sådan att den inte medför risk för
skador av glassplitter.
19 § Om en byggnads placering eller konstruktion inte ger tillräckligt
skydd, ska byggnaden helt eller delvis omges av en skyddsvall eller
motsvarande.
20 § Byggnader eller lokaler där explosiva varor tillverkas ska ha väggar
och tak utförda i lägst brandteknisk klass EI 60. Endast obrännbara
byggnadsmaterial får användas.
21 § En byggnad där explosiva varor hanteras ska ha ett tillfredställande
skydd mot åska.
22 § Ventilationsanordning i en tillverkningslokal ska vara utformad så att
funktionskontroll och rengöring från explosiva ämnen underlättas. Den ska
vara utförd så att en brand eller explosion inte kan spridas från en lokal till
en annan.
Dammavskiljare ska vara utformad så att farliga mängder explosivämne inte
kan ansamlas.
23 § Avloppsanläggning i en tillverkningslokal ska vara utformad så att
funktionskontroll och rengöring underlättas och så att explosivämne kan tas
om hand på ett säkert sätt.
Utrustning
24 § Utrustning som används vid tillverkning ska vara utformad så att
risken för oavsiktlig initiering blir så liten som möjligt och så att
utrustningen är lätt att underhålla, rengöra och reparera.
25 § Underhåll av utrustning som har särskild betydelse ur skyddssynpunkt
ska genomföras och kontrolleras enligt en underhållsplan.
26 § Särskilt riskfyllda tillverkningsmoment ska manövreras från en plats
som är skyddad så att en explosion inte orsakar personskador.
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Underhållsarbete
27 § Inför varje modifierings-, reparations- eller underhållsarbete av
utrustning eller byggnader ska en riskbedömning göras. Lokaler,
inredningar, verktyg och redskap ska vara rengjorda så att arbetet inte kan
förorsaka initiering av explosiv vara.
Ordning
28 § Tillverkning av explosiva varor och förvaring i anslutning till denna
ska fördelas på skilda byggnader. Tillverkning och förvaring av explosiva
varor får ske i samma byggnad om inte risken för skador på liv och hälsa
därigenom betydligt ökar.
29 § I lokaler där explosiva varor tillverkas ska ordningen vara god. Det
ska finnas skriftliga instruktioner för upprätthållande av ordningen.
30 § Inom ett område för tillverkning av explosiva varor ska de explosiva
varorna förvaras och transporteras i förpackning eller behållare.
31 § En explosiv vara och dess förpackning ska skyddas mot sådan
nedsmutsning eller annan påverkan som kan medföra risker i den fortsatta
hanteringen.
Transporter
32 § Inom ett område för tillverkning av explosiva varor ska fordon som
transporterar explosiva varor ha skyltar som upplyser om explosionsfaran
och medföra brandsläckare. Hastigheten ska begränsas för att minska risken
för olyckor.

Mobil tillverkning av sprängämne
33 § Vid mobil tillverkning av sprängämne gäller inte bestämmelserna om
−
−
−
−
−
−
−
−
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organisation i 10 kap. 7-9 §§,
evakuering från tillverkningsplats i 10 kap. 10 §,
tillträdesskydd och tillgreppsskydd i 10 kap. 11§,
skyltning i 10 kap. 12-15 §§,
krav på byggnader i 10 kap. 16-21 §§,
utformning av lokaler i 10 kap. 22-23 §§,
utrustning i 10 kap. 25 §, eller
ordning i 10 kap. 28-31 §§.
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Aktsamhetskrav
34 § En uppställningsplats för mobil tillverkningsutrustning ska när
tillverkning pågår vara tydligt avgränsad från annan verksamhet och från
människor som vistas i området.
Skydd mot obehörigt förfarande
35 § Fordon som är bärare av mobil tillverkningsutrustning ska utöver
fordonets ordinarie lås vara försett med system som förhindrar att obehöriga
kan starta eller flytta fordonet från platsen.
36 § Tillverkningsutrustning ska vara försedd med system som förhindrar
att obehöriga kan starta eller manövrera utrustningen.
Underhåll av utrustning
37 § Det ska finnas dokumenterade rutiner som beskriver löpande
underhåll, återkommande service och kontroll av inbyggda
säkerhetsfunktioner för tillverkningsutrustningen.
38 § Genomfört underhåll, service och kontroller ska dokumenteras.
39 § Efter varje förflyttning och innan en mobil tillverkningsutrustning tas i
bruk på en ny plats ska operatören kontrollera att det inte finns några
läckage eller andra synliga skador på utrustningen, samt att de inbyggda
säkerhetsfunktionerna fungerar.
Det ska finnas en instruktion som beskriver denna kontroll.

Handladdning av ammunition för överlåtelse
40 § Vid handladdning av ammunition för överlåtelse gäller inte
bestämmelserna om
−
−
−
−
−
−
−

utredning om risker i 5 kap.,
destruktion och sanering i 10 kap. 5 §,
tillträdes- och tillgreppsskydd i 10 kap. 11§,
krav på byggnader i 10 kap. 16-21 §§,
utformning av lokaler i 10 kap. 22-23 §§,
utrustning i 10 kap. 25 §, eller
skriftliga instruktioner för god ordning i 10 kap. 29 §, andra meningen.

Krav på byggnad eller lokal
41 § Byggnad eller lokal inom vilken ammunition handladdas ska vara
utförd i lägst brandteknisk klass EI30.
42 § I lokal där handladdning utförs får inte brandfarliga varor förvaras.
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Dokumentation för uppföljning
43 § Dagbok ska föras vid handladdning. I dagboken ska finnas uppgifter
om ammunitionstyp, kaliber, laddvikt, ingående komponenter (typ av hylsa,
kula, tändhatt och krutsort) och antal som tillverkats.

11 kap. Undantag i enskilda fall
1 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får i enskilda fall och
om särskilda skäl föreligger medge undantag från denna författning.
Undantag får medges endast om det är förenligt med tillämpliga EUdirektiv.
____________________________
1. Denna författning träder i kraft den 20 april 2016. Samtidigt upphävs
följande författningar.
a. Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1988:2) om klassning
vid hantering av explosiva varor,
b. Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1998:4) om
tillverkning av explosiva varor,
c. Myndighetens för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter
(MSBFS 2010:5) om förvaring av explosiva varor,
d. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS
2012:2) om identitetsmärkning och registrering av explosiva varor för
civilt bruk, och
e. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS
2015:7) om användning och överlåtelse av pyrotekniska artiklar och
ammunition.
2. Den som före den 1 juli 2015 på annat sätt förvärvat motsvarande
kunskaper som avses i 8 kap. 1 §, första stycket kan ansöka hos
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om medgivande att få
använda de pyrotekniska artiklar som anges i första stycket utan att ha
genomgått någon av de utbildningar som uppräknas där. En sådan
ansökan ska ha kommit in till Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap före den 1 juli 2017.
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Bilaga 1

Explosiva varor som är undantagna från tillståndsplikt för
användning och förvaring under angivna villkor.
Produkt
(Pyrotekniska artiklar i kategorier enligt MSB:s
föreskrifter MSBFS 2015:6 om tillhandahållande av
pyrotekniska artiklar och ammunition)
Fyrverkerier:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

–

Villkor för förvaring
utan tillstånd
Högst 5 kg

Samtliga i kategori F1
Bengalisk eld i kategori F2 och F3
Bengalisk sticka i kategori F2
Knastereffekter i kategori F2
Blinkljus i kategori F2
Rörlig markeffekt i kategori F2
Marksnurra i kategori F2
Hoppande marksnurra i kategori F2
Eldbägare och fontän i kategori F2 och F3 som står
upprätt av sig själv under funktionen utan att
behöva grävas ned i jord, förankras eller stabiliseras
med andra medel än de som utgör en del av pjäsen
Raket i kategori F2
Romerskt ljus i kategori F2
Stjärnrör i kategori F2 och F3
Tomtebloss i kategori F2
Uppstigande markeffekt i kategori F2
Solar i kategori F2
Fyrverkeritårta i kategori F2 och F3 som endast
innehåller element av de ovan nämnda
fyrverkerierna och som står upprätt av sig själva
under funktionen utan att behöva grävas ned i jord,
förankras eller stabiliseras med andra medel än de
som utgör en del av pjäsen
Sammankopplad pjäs i kategori F2 och F3

Drivladdning för modellraketer i kategori P1

Högst 100 g

Knallkork i kategori P1

Högst 100 g

Krutstubin i kategori P1

Högst 100 g

Linkap i kategori P1

Högst 1 kg
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Produkt
(Pyrotekniska artiklar i kategorier enligt MSB:s
föreskrifter MSBFS 2015:6 om tillhandahållande av
pyrotekniska artiklar och ammunition)
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Villkor för förvaring
utan tillstånd

Säkerhetsutrustning, livräddningsutrustning,
brandsläckningsutrustning och nödutrustning såsom
nödraket, nödsignal och linkastare i kategori P1 samt
räddningsutrustning som omfattas av
Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:52) om
marin utrustning

Högst 5 kg

Ollonskott för startpistol i kategori P1

Högst 1 kg

Patron för spikpistol, bultpistoler eller slaktmasker i
kategori P1

Högst 1 kg

Rökpatron i kategori P1 för sotningskanaler eller mot
skadedjur

Högst 1 kg

Salutskott i kategori P1 för hagelgevär eller civil
salutkanon

Högst 200 g och högst
10 g svartkrut per st.

Signalpatron i kategori P1

Högst 1 kg

Startpatroner för förbränningsmotorer i kategori P1

Högst 1 kg

Pyrotekniska gasgeneratorer i kategori P1 till
brandspjäll, brandsläckare, ställdon eller annan typ av
processutrustning

Högst 1 kg
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Bilaga 2

A-utbildning: Pyrotekniska sceneffekter
(Omfattning: 24 lektioner à 45 minuter)
Teoretiska moment
Basteori, 6 lektioner à 45 minuter
1. Delar av författningar relevanta för pyrotekniska artiklar
a. Lagen (2010:1011) och förordningen (2010:1075) om brandfarliga
och explosiva varor
b. Föreskrifter om explosiva varor
c. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om
transport av farligt gods på väg och i terräng
d. Ordningslagen och lokala föreskrifter
2. Kontakt med berörd myndighet, t ex räddningstjänst
3. UN-klassificering av explosiva varor
4. Omhändertagande av produkter som inte fungerar, är gamla eller av
andra skäl inte ska användas
5. Kunskap om explosiva ämnen och explosivämneskemi med inriktning
på pyroteknik
6. Utredningen av risker kring skjutplatsen, grundläggande kunskaper om
förutsättningar att använda en lokal för sceneffekter (SRVFS 2003:10
föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet, SRVFS 2004:3
allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete och
SRVFS 2004:4 allmänna råd och kommentarer om skriftlig redogörelse
för brandskyddet)
7. Konsekvenser och störningar som kan förekomma vid användning av
pyrotekniska artiklar
8. Allmänhetens säkerhet före, under och efter skjutning
9. Utredning av risker med pyrotekniska artiklar
10. Skjutplatsens läge och beskaffenhet samt bedömning av lämpligt
säkerhetsavstånd
Sceneffektteori, 4 lektioner à 45 minuter
11. Produktkännedom, märkning, funktion och risker
12. Statisk elektricitet
13. Städning efter avskjutning
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Praktiska moment
14 lektioner à 45 minuter
1. Pjäskännedom, planering, sammankoppling och modifiering av
tändsystem
2. Övning av åtgärder vid olyckor, funktionsfel och andra oväntade
händelser
3. Skjutplatsens läge och beskaffenhet, bedömning av lämpligt
säkerhetsavstånd samt utredning av risker kring skjutplatsen
4. Brandövning
5. Egna provskjutningar med gott resultat
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B-utbildning: Begränsat utomhusfyrverkeri
(Omfattning: 16 lektioner à 45 minuter)
Teoretiska moment
Basteori, 4 lektioner à 45 minuter
1. Delar av författningar relevanta för pyrotekniska artiklar
a. Lagen (2010:1011) och förordningen (2010:1075) om brandfarliga
och explosiva varor
b. Föreskrifter om explosiva varor
c. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om
transport av farligt gods på väg och i terräng
d. Ordningslagen och lokala föreskrifter
2. UN-klassificering av explosiva varor
3. Omhändertagande av produkter som inte fungerar, är gamla eller av
andra skäl inte ska användas
4. Skaderisk
Utomhusteori, 4 lektioner à 45 minuter
1. Produktkännedom, märkning, funktion och risker
2. Väderförhållanden
3. Skjutplatsens läge och beskaffenhet samt bedömning av lämpligt
säkerhetsavstånd
4. Städning efter avskjutning
Praktiska moment
8 lektioner à 45 minuter
1. Pjäskännedom
2. Övning av åtgärder vid olyckor, funktionsfel och andra oväntade
händelser
3. Brandövning
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C-utbildning: Fullständigt utomhusfyrverkeri
(Fullgjord B-utbildning utgör ett förkunskapskrav för denna utbildning.
Omfattning: 24 lektioner à 45 minuter.)
Teoretiska moment
8 lektioner à 45 minuter
1. Kunskap om explosiva ämnen och explosivämneskemi med inriktning
på pyroteknik
2. Konsekvenser och störningar som kan förekomma vid användning av
pyrotekniska artiklar
3. Allmänhetens säkerhet före, under och efter skjutning
4. Utredning av risker med pyrotekniska artiklar
5. Skjutplatsens läge och beskaffenhet, bedömning av lämpligt
säkerhetsavstånd samt utredning av risker kring skjutplatsen
Praktiska moment
16 lektioner à 45 minuter
1. Fördjupad produktkännedom, planering, sammankoppling och
modifiering av tändsystem
2. Egna provskjutningar med gott resultat
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D-utbildning: Pyrotekniska artiklar i kategori P1 och P2
Teoretiska moment
1. Delar av författningar relevanta för pyrotekniska artiklar
a. Lagen (2010:1011) och förordningen (2010:1075) om brandfarliga
och explosiva varor
b. Föreskrifter om explosiva varor
c. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om
transport av farligt gods på väg och i terräng
d. Ordningslagen och lokala föreskrifter
2. UN-klassificering av explosiva varor
3. Produktkännedom, märkning, funktion och risker
4. Omhändertagande av produkter som inte fungerar, är gamla eller av
andra skäl inte ska användas
5. Utredning av risker med pyrotekniska artiklar
6. Säkerhet före, under och efter användningen
7. Statisk elektricitet
Praktiska moment
1. Övning av åtgärder vid olyckor, funktionsfel och andra oförutsedda
händelser
2. I förekommande fall, platsens läge och beskaffenhet samt bedömning av
säkerhetsavstånd
3. Planering, sammankoppling och andra förberedelser före användningen
4. Egna provskjutningar med gott resultat
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Indelning av explosiva varor i risk- och samhanteringsgrupper enligt FN:s testmanual
Riskgrupper
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1.1

Ämnen, blandningar och föremål med risk för massexplosion (en
massexplosion är en explosion som påverkar så gott som hela
mängden praktiskt taget samtidigt).

1.2

Ämnen, blandningar och föremål med risk för splitter och
kaststycken men inte för massexplosion.

1.3

Ämnen, blandningar och föremål med risk för brand, och mindre
risk för tryckvåg, splitter och kaststycken men inte för
massexplosion
a. vars förbränning leder till avsevärd strålningsvärme, eller
b. vilka brinner efter varandra och ger upphov till mindre
verkningar genom tryckvåg eller splitter och kaststycken.

1.4

Ämnen, blandningar och föremål med endast obetydlig
explosionsrisk i händelse av antändning eller initiering.
Verkningarna är i stort sett begränsade till förpackningen och det
kan inte förväntas splitter av betydande storlek eller utbredning.
Brand utifrån får inte förorsaka praktiskt taget samtidig explosion
av så gott som hela innehållet i förpackningen.

1.5

Mycket okänsliga ämnen och blandningar med risk för
massexplosion men med mycket liten sannolikhet för initiering
eller för övergång från brand till detonation under normala
förhållanden. Ett minimikrav är att de inte får explodera vid test
med yttre brand.

1.6

Extremt okänsliga föremål utan risk för massexplosion.
Föremålen innehåller endast extremt okänsliga ämnen eller
blandningar där sannolikheten för oavsiktlig antändning eller
utbredning är försumbar.
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Samhanteringsgrupper
A

Tändämne

B

Föremål som innehåller tändämne och färre än två effektiva
säkerhetsanordningar. Vissa föremål såsom sprängkapslar, apterade
sprängkapslar och tändhattar ingår, även om de inte innehåller något tändämne.

C

Krut (utom svartkrut) eller annat deflagrerande explosivämne eller föremål som
innehåller sådant explosivämne.

D

Sprängämne, svartkrut eller föremål som innehåller sprängämne, i samtliga fall
utan tändsystem och utan drivladdning, eller föremål som innehåller tändämne
och som har två eller fler effektiva säkerhetsanordningar.

E

Föremål som innehåller sprängämne utan tändsystem, men med drivladdning
(annan än sådan som innehåller en brandfarlig vätska eller gel eller
spontantändande vätskor).

F

Föremål som innehåller sprängämne med eget tändsystem, med drivladdning
(annan än sådan som innehåller brandfarlig vätska eller gel eller spontantändande
vätskor) eller utan drivladdning.

G

Pyroteknisk sats, eller föremål innehållande pyroteknisk sats, eller föremål som
innehåller både explosivämne och lyssats, brandsats, tårgassats eller röksats
(utom föremål som aktiveras av vatten eller innehåller vit fosfor, fosfider,
pyrofort ämne, brandfarlig vätska eller gel, eller spontantändande vätskor).

H

Föremål som innehåller både explosivämne och vit fosfor.

J

Föremål som innehåller både explosivämne och brandfarlig vätska eller gel.

K

Föremål som innehåller både explosivämne och giftigt kemiskt medel.

L

Explosivämne eller föremål som innehåller explosivämne med särskild risk (t.ex.
beroende på aktivering vid kontakt med vatten eller på närvaro av
spontantändande vätskor, fosfider eller pyrofort ämne), som kräver separation av
varje enskilt slag.

N

Föremål som endast innehåller extremt okänsliga detonerande ämnen.

S

Ämnen eller föremål som är förpackade eller utformade så att all verkan genom
vådatändning, oavsiktlig initiering eller oavsiktlig funktion begränsas till kollit,
såvida inte kollit har skadats av brand. I så fall är dock all verkan av tryckvåg
eller splitter och kaststycken så begränsad att brandbekämpning eller andra
nödåtgärder i kollits omedelbara närhet inte väsentligt inskränks eller förhindras.
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Samhanteringsgrupper som får samförvaras
A

C

D

E

C

OK

OK

OK

OK

b)

D

OK

OK

OK

OK

b)

E

OK

OK

OK

OK

b)

A
B

B

OK

OK

OK

K

L

N

OK
OK
OK

K

OK
a)

L

b)

J

OK

J

a)

H

OK

H

N

G

OK

F
G

F

b)

b)

b)

b)

Ämnen och föremål i samhanteringsgrupp L får samförvaras med ämnen och föremål av samma slag i
denna samhanteringsgrupp.
Olika slag av föremål i riskgrupp 1.6 med samhanteringsbokstav N, får samförvaras endast om det visats
genom provning eller analogislutsatser att ingen extra detonationsrisk genom överföring föreligger. I annat
fall ska de behandlas som föremål i riskgrupp 1.1.
Om föremål i samhanteringsgrupp N samförvaras med ämnen eller föremål i samhanteringsgrupp C, D eller
E, ska föremålen i samhanteringsgrupp N behandlas som om de hade egenskaper enligt
samhanteringsgrupp D.

OK innebär att två explosiva varor med de specifika samhanteringsbokstäverna får samförvaras.
Explosiva varor i obrutna transportförpackningar i samhanteringsgrupp
S får samförvaras med övriga samhanteringsgrupper utom A och L.
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Begärlighetsgrader för explosiva varor
Beteckning

Begärlighetsgrad

A

Mycket stöldbegärliga

B

Stöldbegärliga

C

Mindre stöldbegärliga

Explosiv vara

Begärlighetsgrad

Sprängämnen
Sprängämnen i bulk

B

Detonerande stubin

A

Övriga sprängämnen

A

Tändmedel
Tändämnen

A

Sprängkapslar

A

Tändhattar

B

Tändrör, tändkolvar m.m.

B

Krutstubin

C

Krut, pyrotekniska artiklar och -satser
Krut (röksvagt krut och svartkrut) i riskgrupp 1.1, 1.3 eller 1.4

B

Pyrotekniska satser

B

Fyrverkerier i kategori F1-F3 som är undantagna från
tillståndsplikt enligt 2 kap. 6 §

C

Fyrverkerier i kategori F2-F4 med tillståndskrav i
– riskgrupp 1.1 - 1.2
– riskgrupp 1.3 - 1.4

B
C

Knallskott, eldmarkeringar

B

Nödraketer

C

Drivladdningar för modellraketer i kategori P1

C

PU

C

Stenspräckare

C

Övriga pyrotekniska artiklar i
– riskgrupp 1.1 - 1.2
– riskgrupp 1.3 - 1.4

B
C

Ammunition
Ammunition till handeldvapen

B

Tårgaspatroner

A

Rökammunition

B

Ammunition till militära vapen annat än handeldvapen

A
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Indelning av skyddsobjekt i huvudgrupper
Skyddsobjekt indelas i fyra grupper; skyddsobjekt av särskild omfattning
samt skyddsobjekt i huvudgrupperna I, II och III.
Skyddsobjekt av särskild omfattning
Skyddsobjekt av särskild omfattning är områden, byggnader eller
anläggningar där många personer uppehåller sig och där olyckor kan
innebära allvarliga konsekvenser för människors hälsa och materiella värden
samt orsaka störningar i viktiga samhällsfunktioner.
Exempel:
− Sjukhus, skola, större kontorsbyggnad, större flygplats, nöjesfält eller
motsvarande befolkningstätt område där en olycka kan förväntas få
allvarligare konsekvenser.
Huvudgrupp I
Skyddsobjekt i huvudgrupp I är områden, byggnader eller anläggningar där
fler än tio personer vanligen uppehåller sig eller anläggning där skador
skulle innebära stora ekonomiska konsekvenser.
Exempel:
− Tättbebyggt område eller fritidshusområde.
− Byggnader eller plats där ett flertal människor brukar samlas, t.ex. kyrka,
annan större samlingslokal, varuhus, idrottsanläggning, friluftsbad,
nöjeslokal eller andra anläggningar av motsvarande dignitet.
− Trafikled med stor trafiktäthet, t.ex. europavägar i anslutning till en
storstadsregion samt järnvägar med pendeltågs- eller tunnelbanetrafik
inom en sådan region.
− Friliggande förråd för brandfarlig vara, t.ex. cisterner och fatförråd ovan
mark med lagring av mer än 25 m³ vätska med flampunkt upp till 30 °C,
eller mer än 100 m³ vätska med flampunkt från 30 °C upp till 100 °C.
− Transmissionsledning för naturgas ovan mark med tillhörande
anordningar.
− Industribyggnad eller annan arbetsplats där fler än tio människor
uppehåller sig.
− Kraftstation, värmeverk, vindkraftverk, värmekraftverk, vattenverk och
större vattenledning, reningsverk och större avloppsledning, elverk och
större kraftledning, eller större transformatorstation.
(Avstånd till friledning regleras i Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter
ELSÄK-FS 2008:1.)
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− Station, antennanläggning och större kabelinstallation i och ovan mark
för telekommunikation, t.ex. radar-, radio- eller TV-sändare samt
radiolänkstation.
− Parkeringsplats avsedd för fler än 200 fordon.
− Hamnanläggning för passagerarfartyg eller färjor med fler än 100
passagerare.
Huvudgrupp II
Skyddsobjekt i huvudgrupp II är områden där tio personer eller färre
vanligen uppehåller sig eller platser med stora kulturella värden eller stora
miljövärden i områden med tydliga gränser.
Exempel:
− Enstaka bostads- eller fritidshus. Med enstaka menas två eller färre.
− Kulturellt minnesmärke eller fornlämning, t.ex. gravplatser, fornborgar,
hällristningar, kulturhistoriskt värdefulla byggnader och i övrigt vad som
anges i kulturmiljölagen (1988:950).
− Område med stora miljövärden och tydliga gränser, t.ex. Natura 2000område eller nationalpark.
− Hamnanläggning: förtöjningsplats för fartyg där lastning och lossning
sker på kaj till annat transportmedel (även rörledning).
− Parkeringsplats avsedd för högst 200 fordon.
Huvudgrupp III
Skyddsobjekt i huvudgrupp III är en trafikled med måttlig trafiktäthet.
Exempel:
− Trafikled av riksvägsstandard som förbinder större eller mindre tätorter
med varandra. Trafikled med liten trafiktäthet utgör inte skyddsobjekt.
− Större farled, t.ex. vattenväg till en större hamnanläggning med reguljär
färjetrafik. Farled med liten trafiktäthet utgör inte skyddsobjekt.
Om det råder tvekan om vilken huvudgrupp ett skyddsobjekt tillhör väljs
den med närmast lägre nummer.
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Förbuds- och varningsskyltar
Förbud mot rökning och öppen eld
Förbudsskylten kännetecknas av en rund form med svart symbol mot vit
bakgrund, röd bård- och diagonallinje. Den röda delen ska vara minst 35 %
av skyltens yta.

Explosionsfara
Skylten ska vara utformad som faropiktogram GHS01 enligt förordning EG
nr 1272/2008.

Gul-svart trekantig varningsskylt för explosiva varor som tidigare
föreskrivits får användas som längst till den 1 juni 2019.
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Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps
allmänna råd om hantering av explosiva varor
Dessa allmänna råd ansluter till Myndigheten för samhällsskydd och
beredskaps föreskrifter om hantering av explosiva varor. Termer och uttryck
som används i författningen används med samma betydelse i dessa allmänna
råd.
Allmänna råd har en annan juridisk status än föreskrifter. Allmänna råd är
inte tvingande. Deras funktion är att förtydliga innebörden i lag, förordning
eller myndighetsföreskrifter och att ge generella rekommendationer om
deras tillämpning.
Allmänna råd är markerade med grå bakgrund.
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7 kap.

Registrering av identitetsmärkta explosiva varor

6§
Den regelbundna provningen av registret bör ske en gång per år.

9 kap.

Förvaring

9§
För att undvika antändning bör det finnas ett avstånd på 10 cm mellan den
explosiva varan och utanpåliggande elkablar, ljusarmaturer, övriga
elektriska installationer, hygrostater och dylikt.
16 §
Vid fastställande av avstånd vid förvaring av explosiva varor bör
beräkningsmodellen i bilaga A användas. Beräkningsmodellen är tillämplig
på mängder från 100 kg. Tabellerna i bilagan anger avstånd för mängder
mindre än 100 kg samt riktvärden för större mängder explosiv vara.
18 §
För att uppfylla kravet på tillträdesskydd bör förrådet nå upp till
skyddsnivån vid värdeförvaring enligt europastandard EN 1143-1, utgåva 2,
med lägst grade III.
19 §
För att uppfylla kravet på tillträdesskydd bör förrådet nå upp till
skyddsnivån för säkerhetsskåp enligt Svenska Stöldskyddsföreningens
Norm SSF 3492, utgåva 1.
25 §
För att ett förråd ska uppfylla kravet på brandmotstånd motsvarande EI30
bör förrådet provas mot NT Fire 017, och då uppnå högst 140 ºC i
medeltemperaturstegring och högst 180 ºC i maximal temperaturstegring
efter 30 minuter.
27 §
För att uppfylla kravet på förrådets åskskydd bör detta utformas enligt
svensk standard SS-EN 62305-3 Åskskydd -Del 3: ”Skydd mot skador på
byggnader och personer”.
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10 kap.

Tillverkning

11 §
Tillträdesskyddet bör utgöras av ett stängsel med en lägsta höjd av två
meter. Vid tillverkning av mycket stöldbegärliga explosiva varor bör
tillträdesskyddet förstärkas med larm eller bevakning.
21 §
För att uppfylla kravet på tillverkningslokalens åskskydd bör detta utformas
enligt svensk standard SS-EN 62305-3 Åskskydd -Del 3: ”Skydd mot
skador på byggnader och personer”.
22 §
För att underlätta kontroll och rengöring av en ventilationsanläggning bör
anläggningen delas upp i sektioner.
För att förhindra spridning av brand eller explosion från en lokal till en
annan bör ventilationsanläggningen utformas så att varje lokal har separat
ventilationskanal.
23 §
För att underlätta omhändertagande av explosivämnen bör avlopp anordnas
på ett sådant sätt att fällor samlar upp de explosiva ämnena.
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Bilaga A

Avstånd till skyddsobjekt
Gemensamt för alla riskgrupper
Avstånd till skyddsobjekt mäts från den explosiva varans ytterkant till
närmaste yttervägg/begränsning hos skyddsobjektet. För trafikled mäts
avståndet till närmaste vägkant, för båtled till gränsen av farled och för
järnväg till närmaste spårmitt.
Om explosiva varor i olika riskgrupper förvaras tillsammans, görs
avståndsberäkningen i två steg. I första steget avgörs vilken vara som är den
bestämmande genom att avståndet för den förvarade mängden i respektive
riskgrupp beräknas var för sig. Varan i den riskgrupp som medför krav på
det längsta avståndet blir den bestämmande. I andra steget beräknas
avståndet som om hela den förvarade mängden utgjordes enbart av den
bestämmande varan.
Naturligt skydd och vidtagna skyddsåtgärder kan minska verkan av splitter
och kaststycken vid en explosion. Naturligt skydd kan utgöras av berg,
slänter eller tät skog nära förråd eller skyddsobjekt. Skyddsåtgärder kan till
exempel vara en vall eller en mur.
När naturligt skydd finns, eller om skyddsåtgärder vidtagits, görs en
beräkning som visar skyddet mot splitter och kaststycken. Oavsett vilket
naturligt skydd eller vilka åtgärder som vidtagits får avstånd aldrig
understiga hälften av avstånden i tabellerna 1-4.
För skyddsobjekt av särskild omfattning kan avstånd beräknas med formeln
3
44�𝑄
eller förenklat, 1,5 × avstånden för riskgrupp 1.1 och huvudgrupp I
enligt tabell 1.
Riskgrupperna 1.1, 1.2 och 1.5
Minsta avstånd till skyddsobjekt för riskgrupperna 1.1, 1.2 och 1.5 och
respektive huvudgrupp kan beräknas med avståndsformler enligt tabellen
nedan. Formlerna är tillämpliga på mängder från 100 kg explosiv vara.
Skyddsobjekt
Riskgrupp
Avståndsformel

Huvudgrupp I

Huvudgrupp II

Huvudgrupp III

1.1 och 1.5

1.2

1.1 och 1.5

1.2

1.1, 1.2 och 1.5

30 3�𝑄

68 6�𝑄

6�𝑄

53 6�𝑄

9 3�𝑄

(Q = nettovikt explosiv vara)

Vid beräkning av största möjliga mängden explosiva varor som kan förvaras
i ett friliggande förråd är riskanalysmodellen AMRISK en annan alternativ
beräkningsmetod.
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Tabell 1.
Avstånd - riktvärden för explosiva varor i riskgrupp 1.1, 1.2 och 1.5

Nettovikt
explosiv
vara,
Q (kg)

Risk- och huvudgrupp
1.1 och
1.5

1.2

1.1 och
1.5

Huvudgrupp I

1.2

1.1, 1.2 och 1.5

Huvudgrupp II

Huvudgrupp III

Minsta avstånd till skyddsobjekt (m)
≤1

15

35

5

30

5

5

25

45

10

35

10

10

30

50

10

40

10

60

75

85

25

70

25

100

140

150

60

120

45

150

160

160

75

125

50

200

180

170

90

130

50

500

240

200

140

150

70

1 000

300

220

190

170

90

1 500

350

230

230

180

100

2 000

380

240

270

190

110

3 000

430

260

330

200

130

4 000

480

270

380

210

150

5 000

520

280

430

220

160

10 000

650

320

600

250

200

15 000

740

340

740

270

230

20 000

820

360

820

280

250

25 000

880

370

880

290

270

30 000

940

380

940

300

280

35 000

980

390

980

310

300

40 000

1 030

400

1 030

310

310

50 000

1 110

420

1 110

330

340

60 000

1 180

430

1 180

340

360

70 000

1 240

440

1 240

340

370

100 000

1 400

470

1 400

360

420

150 000

1 600

500

1 600

390

480

200 000

1 760

520

1 760

410

530
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Gles- eller tätpackat?
När explosiva varor i riskgrupp 1.3 och 1.4 förvaras tätpackade finns en
ökad risk för massexplosion vid en antändning av förrådet. Därför krävs
större avstånd till skyddsobjekt för tätpackade varor.
Riskgrupp 1.3
För explosiva varor i riskgrupp 1.3 tillämpas avståndet en fjärdedel av
avståndet enligt avståndsformeln för riskgrupp 1.1, dock aldrig kortare än
5 m.
Högst 5 kg explosiva varor i riskgrupp 1.3 som förvaras glespackat saknar
avståndskrav i tabell 2.
För mer än 5 kg explosiva varor i riskgrupp 1.3 som förvaras glespackat i
förråd och hindras från att spridas vid antändning tillämpas en femtedel av
avståndet för riskgrupp 1.1, dock aldrig kortare än 5 m.
Tabell 2. Avstånd - riktvärden för explosiva varor i riskgrupp 1.3

Nettovikt
explosiv
vara,
Q (kg)

Risk- och huvudgrupp
1.3
Tätpackat

1.3
Glespackat

1.3
Tätpackat

Huvudgrupp I

1.3
Glespackat

1.3
Tätpackat

Huvudgrupp II

1.3
Glespackat

Huvudgrupp III

Minsta avstånd till skyddsobjekt (m)

44

≤5

6

0

5

0

5

0

10

8

5

5

5

5

5

20

10

8

5

5

5

5

60

19

15

6

5

6

5

100

35

28

15

12

10

8

150

40

32

18

14

12

10

200

44

35

21

17

13

11

250

47

38

24

19

14

11

300

50

40

26

21

15

12

1 000

75

60

48

38

23

18

6 000

136

109

116

93

41
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Riskgrupp 1.4
För explosiva varor i riskgrupp 1.4 tillämpas en femtedel av avståndet enligt
avståndsformeln för riskgrupp 1.1, dock aldrig kortare än 5 m eller längre än
50 m.
Högst 5 kg explosiva varor i riskgrupp 1.4 som förvaras glespackat saknar
avståndskrav i tabell 3. För mer än 5 kg explosiva varor i riskgrupp 1.4 som
förvaras glespackat tillämpas minsta avståndet 5 m.
Tabell 3. Avstånd - riktvärden för explosiva varor i riskgrupp 1.4

Nettovikt
explosiv
vara,
Q (kg)

Risk- och huvudgrupp
1.4
Tätpackat

1.4
Glespackat

1.4
Tätpackat

Huvudgrupp I

1.4
Glespackat

1.4
Tätpackat

Huvudgrupp II

1.4
Glespackat

Huvudgrupp III

Minsta avstånd till skyddsobjekt (m)
≤5

5

0

5

0

5

0

10

5

5

5

5

5

5

20

8

5

5

5

5

5

60

15

5

5

5

5

5

100

28

5

12

5

8

5

150

32

5

14

5

10

5

200

35

5

17

5

11

5

250

38

5

19

5

11

5

300

40

5

21

5

12

5

600

50

5

29

5

15

5
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Svartkrut i riskgrupp 1.1
För högst 100 kg svartkrut i riskgrupp 1.1 minskas avståndet till
huvudgrupp I enligt tabell 1 till en tredjedel, till huvudgrupp II och III till
hälften, dock aldrig under 5 m.
Tabell 4. Avstånd - riktvärden för svartkrut i riskgrupp 1.1
Nettovikt
explosiv
vara,
Q (kg)

Risk- och huvudgrupp
Svartkrut
1.1
Huvudgrupp I

Huvudgrupp II

Huvudgrupp III

Minsta avstånd till skyddsobjekt (m)

46

≤1

5

5

5

5

8

5

5

10

10

5

5

20

13

6

6

60

25

13

13
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Inbördes avstånd mellan förråd
Tabell 5 anger riktvärden för minsta avstånd mellan förråd för förvaring av
explosiva varor i riskgrupp 1.1.
Om avståndet mellan två förråd med varor i riskgrupp 1.1 är kortare än
avstånden i tabell 5, bör förråden betraktas som ett förråd med den
sammanlagda mängden explosiv vara.
Lokala förutsättningar eller särskilda skyddsåtgärder kan innebära att ett
kortare avstånd än tabellvärdet bedöms vara tillräckligt. En sådan
bedömning ska göras med hänsyn till såväl tryckvåg, splitter som
kaststycken.
Om avståndet mellan två förråd med varor i riskgrupp 1.3 eller 1.4 är
kortare än en fjärdedel av tabellvärdet för riskgrupp 1.1 betraktas förråden
som om endast ett förråd med den sammanlagda mängden som finns på
platsen.
Tabell 5. Riktvärden för inbördes avstånd mellan förråd
Nettovikt explosiv vara i
förrådet med högst Q
(kg)

Minsta inbördes avstånd
mellan två friliggande förråd
(m)

30

8

60

10

100

12

500

20

1 000

25

5 000

43

10 000

54

50 000

93

75 000

106

100 000

116

150 000

133

200 000

147

47
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Konsekvensutredning avseende föreskrifter
om hantering av explosiva varor
Sammanfattning
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram ett förslag
till nya föreskrifter om hantering av explosiva varor. Dessa föreskrifter ska
ersätta en rad äldre föreskrifter på området. Följande föreskrifter kommer att
ersättas:
•

Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1988:2) om klassning
vid hantering av explosiva varor.

•

Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1998:4) om tillverkning
av explosiva varor.

•

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS
2010:5) om förvaring av explosiva varor.

•

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSFS
2015:7) om användning och överlåtelse av pyrotekniska artiklar och
ammunition.

Utöver dessa föreskrifter har även delar av Myndigheten för samhällsskydd och
beredskaps föreskrifter (MSBFS 2012:2) om identitetsmärkning och
registrering av explosiva varor för civilt bruk lyfts in i förslaget. Samma sak
gäller för Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS
2014:7) om undantag från tillståndskraven vid användning och överföring av
explosiva varor inom Sverige.
I förslaget har reglerna ändrats på flera punkter. Regler som bedömts vara
inaktuella och sådana som inte bedömts hindra, förebygga eller begränsa
olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom har tagits bort eller
ändrats. Vissa regler har förtydligats och några nya regler har tillkommit.
Hänvisningar till andra föreskrifter har uppdaterats och de allmänna råden har
förkortats och uppdaterats för att bli mer ändamålsenliga.
De övergripande motiven till revideringen av nuvarande föreskrifter är
följande.

MSB-151.6

•

Vissa av reglerna bedöms inte längre vara ändamålsenliga då de inte
harmoniserar med den övergripande lagstiftningen på området.
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•

Vissa regler bedöms vara överflödiga då andra regelverk som också
träffar den som hanterar explosiva varor har utvecklats.

•

Viss typ av hantering har erfarenhetsmässigt visat sig vara mindre
riskfylld. Ett antal regler har därför lagts till i syfte att undanta den
absoluta tillståndsplikt och åldersgräns för hantering som fastställs i
LBE och FBE.

•

Ny teknik och nya arbetsmetoder vid hantering av explosiva varor har
medfört ett behov av att både ta bort regler och att reglera nya
områden.

•

Stora delar av de allmänna råden anses inte vara ändamålsenliga.

Huvuddelen av de ändringar som gjorts innebär inte några större förändringar
i sak utan syftar till att göra föreskrifterna enklare att förstå och tillämpa.
Förslaget medför ändå väsentliga förändringar på ett antal punkter De
viktigaste förändringarna är:
•

Ett förbud mot hantering av explosiva varor i riskgrupp 1.1 och 1.2 i bostad
kommer att införas. Förbud mot förvaring i bostad gäller sedan tidigare och
har nu utökats till att omfatta all hantering i bostad.

•

Ett direkt krav på att de elektriska installationer, maskiner och annan
utrustning som används i så kallade klassade områden ska vara anpassade
för användning i respektive zon enligt standard SS 421 08 25, avsnitt 6 och
7, läggs in i föreskriften. Detta har tidigare inte varit reglerat i föreskrift
utan setts som en naturlig följd av övriga regler inom området.

•

En undantagsmöjlighet har lagts in beträffande innehållet i det register
som ska föras över identitetsmärkta explosiva varor. Om en förpackning
innehåller flera explosiva varor och dessa har scannats ut ur registret (om
därmed registrerats som förbrukade) behöver de kvarvarande varorna inte
återregistreras under förutsättning att de förbrukas inom en arbetsvecka.

•

Justeringar har gjorts i det kapitel som reglerar kunskapskrav för
användning av pyrotekniska artiklar. De viktigaste förändringarna är att
utbildningsanordnaren inte längre behöver underrätta MSB om datum och
plats för de enskilda kurserna och att det inte heller finns något krav på att
anordnaren ska föra register över vilka som fullgjort en utbildning och
erhållit ett intyg. Godkännandetiden för utbildningsanordnaren har
förlängts från fem till tio år. Dessutom har ett krav införts på att
utbildningsanordnaren ska informera MSB om man avser att ändra sådana
detaljer i utbildningen eller organisationen som varit av betydelse vid
godkännandet.

•

Reglerna om förvaring vid och i anslutning till ett försäljningsställe har
omdisponerats och förtydligats men innebär ingen större ändring i sak. Det
finns nu reglerat vilka faktorer som måste beaktas vid själva
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försäljningsstället, för att människor som inte vistas i lokalen där de
explosiva varorna saluförs ska skyddas.
•

Vid förvaring i flyttbara förråd införs ett krav på att varorna ska återföras
till ett fast förråd eller övervakas om ett uppehåll i verksamheten varar mer
än två dygn. I dag finns möjlighet att göra uppehåll upp till fem dygn utan
att återföra de explosiva varorna.

•

Vid handladdning av ammunition för överlåtelse har ett krav på att föra
dagbok över tillverkningen införts. I dagboken ska finnas uppgifter om
ammunitionstyp, kaliber, laddvikt, ingående komponenter och antal som
tillverkas.

•

Lättnader införs för tillverkning i laboratoriemiljö. Exempelvis har krav på
byggnadernas utformning undantagits. Liknande lättnader har även införts
när explosiva ämnen eller blandningar bildas som bi- eller mellanprodukt i
en process och dessa ämnen eller blandningar endast förekommer i mindre
mängder.

•

De krav som gäller vid transport av explosiva varor inom ett
tillverkningsområde har förtydligats så att det framgår vilken skyltning och
utrustning fordonen måste ha samt att hastigheten ska begränsas för att
minska risken för olyckor. Kravet på att sådana transporter ska planeras
och genomföras under ledning av en föreståndare har tagits bort.

•

Ytterligare krav vid mobil tillverkning av sprängämne har införts. Idag
finns krav på att mobil tillverkningsutrustning ska vara utrustad med
tillgreppsskydd på fordonet, så att det inte utan svårighet kan startas eller
föras från platsen av obehörig. Nu införs krav på skydd mot obehörigt
förfarande för både fordonet och utrustningen samt krav på underhåll och
kontroll av utrustningen.

Förslaget innebär även att de allmänna råden har kortats ner väsentligt.
Utgångspunkten i arbetet har varit att råden endast ska innehålla det som
bedöms ha relevans för tillämpningskraven och att de ska peka ut ett sätt på
vilket kraven i föreskriften kan uppfyllas. Övrig information och vägledning
kommer att tas fram och publiceras i form av en handbok.

1. Beskrivning av problemet och vad vi vill
uppnå
Brandfarliga och explosiva varor har av naturliga orsaker och sedan lång tid
varit föremål för en omfattande reglering. Enbart på explosivområdet finns
idag, utöver lag och förordning, ett tiotal föreskrifter. Även om explosiva varor i
allmänhet blivit alltmer tillförlitliga och säkra till sin funktion finns det
fortfarande ett behov av att reglera området. Det är trots teknikutveckling och, i
allmänhet, stor kompetens hos användarna samma inneboende energier som
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medför stora risker och stora, eller enorma, konsekvenser om explosiva varor
hanteras på fel sätt.
I lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) och i förordning
(2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor (FBE) finns ett antal
grundläggande krav som rör hantering av explosiva varor. Begreppet hantering
innefattar tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring,
transport, användning, omhändertagande, återvinning, destruktion,
saluförande, underhåll, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden och
syftar till att reglera den fysiska hanteringen av explosiva varor. LBE är en
allmänt hållen ramlag och regelverket får till stora delar sitt konkreta innehåll
genom bestämmelser som meddelas i FBE eller myndighetsföreskrifter. Det
finns således ett behov av att på föreskriftsnivå komplettera och konkretisera
dessa regler.
Idag finns de regler som rör hantering av explosiva varor och som ska
komplettera LBE och FBE i flera olika föreskrifter. Många av dem är gamla och
meddelade med stöd av förordningen (1949:341) om explosiva varor eller
förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor. Mycket få av
dem är meddelade med stöd av FBE och därmed är de inte anpassade till
dagens regelverk. Det leder till att föreskrifterna ibland innehåller samma
regler som finns i LBE och FBE, men också att de inte stämmer överens med
vad som framgår av lag och förordning. I vissa fall ser vi även att föreskrifterna
innehåller regler för vilka MSB idag saknar bemyndigande att föreskriva. Det
har även uppstått dubbelreglering gentemot Arbetsmiljöverkets föreskrifter
samt mot lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Det finns också ett
behov av att modernisera regelverket och omfatta nya arbetsmetoder och
teknik som vuxit fram i branschen.
Berörda myndigheter och tillverkningsindustrin välkomnar färre och mer
överskådliga regler.
Mot bakgrund av ovanstående har MSB beslutat att se över samtliga
föreskrifter som idag reglerar hantering av explosiva varor och samla dem i nya
föreskrifter.
Målet med arbetet är att uppdatera, förtydliga och förenkla hanteringsreglerna
för att uppnå lagens syfte - att hindra, förebygga och begränsa olyckor och
skador på liv och hälsa som kan uppkomma vid hanteringen samt förebygga
obehörigt förfarande med varorna.

2. Sammanfattning av föreskrifternas innehåll
Kapitel 1-5

I kapitel ett regleras tillämpningsområdet. De begrepp som definierats är så
långt som möjligt ensade med begrepp och definitioner i övriga föreskrifter
som meddelats med stöd av LBE, FBE och andra angränsande regelverk,
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exempelvis lagen om transport av farligt gods. Kapitlet innehåller även vissa
undantag för när föreskriften eller delar av föreskriften inte ska tillämpas.
I kapitel två finns regler om undantag från den generella tillståndsplikt som
gäller för all hantering av explosiva varor enligt 16 § LBE. Det undantag för
användning av explosiva varor i mer än en kommun, som nu finns i 3 § MSBFS
2014:7, är överflyttat utan någon ändring1. Dessutom finns ett antal undantag
vad gäller tillståndsplikt för användning, förvaring och överlåtelse av
ammunition och krut till skjutvapen. Undantag finns även för tillverkning av
ammunition för eget bruk genom handladdning. Vad gäller pyrotekniska
artiklar finns undantag som rör bland annat användning, förvaring och
överlåtelse. Här har de undantag som idag finns i MSBFS 2015:7 lagts in och
några ytterligare produkter som bedömts vara förenade med mindre risker har
undantagits.
Kapitel tre innehåller undantag från den generella åldersgränsen på 18 år som
är reglerad i 7 § FBE. Här har de undantag som rör pyrotekniska artiklar, som
idag finns i MSBFS 2015:7, lagts in och kompletterats med undantag gällande
andra explosiva varor. Undantagen tar bl.a. sikte på undervisnings- och
nödsituationer.
Fjärde kapitlets enda paragraf förbjuder hantering av explosiva varor i
riskgrupp 1.1 och 1.2 i bostad. I gällande föreskrifter är enbart förvaring av
sådana varor förbjuden. Förbudet utökas nu till att omfatta all hantering i
bostad.
Femte kapitlet behandlar utredning om risker. Föreskrifterna kompletterar
lagen genom att ställa krav på att en utredning om risker ska göras tillsammans
med berörd personal samt dokumenteras. Det är i allt väsentligt samma krav
som nu gällande.
Kapitel 6-8

I kapitel sex har bestämmelserna från SÄIFS 1988:2, om klassning vid
hantering av explosiva varor, arbetats in. Reglerna är i huvudsak samma som
idag vad gäller skyldigheten att dela in angivna områden i zoner samt att
upprätta en klassningsplan. En nyhet är att avsnitt 6 och 7 i standarden SS 421
28 25, om elinstallationer i riskområden med explosivämne, ska tillämpas vid
val av elektriska installationer, maskiner och annan utrustning. Föreskrifterna
ger möjlighet att välja ett annat förfarande som uppfyller motsvarande
säkerhetskrav.
I kapitel sju finns regler om registerhållning av identitetsmärkta varor.
Gällande föreskrifter om identitetsmärkning och registrering av explosiva varor

Som information kan nämnas att 4 § i MSBFS 2014:7 om överföring kommer att
arbetas in i planerade förskrifter om import, export och överföring av explosiva
varor.
1

5 (38)

Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap

Konsekvensutredning
Datum

2015-11-06

Diarienr

2013-951

för civilt bruk (MSBFS 2012:2) delas upp i två föreskrifter. Reglerna om
identitetsmärkning av produkterna kommer införas i nya föreskrifter om
produktkrav på explosiva varor för civilt bruk och pastiska sprängämnen
medan reglerna om registerhållning kommer att finnas i detta kapitel. I kapitlet
regleras bland annat vem som är skyldig att hålla ett register och hur länge, vad
registret ska innehålla och hur det ska underhållas. Det finns även undantag
från registerskyldigheten för myndigheter och viss privat användning. Reglerna
är inte ändrade i sak i förhållande till MSBFS 2012:2. Dock har ett nytt
undantag införts som rör vilka uppgifter som ska finnas i det register som ska
föras över identitetsmärkta explosiva varor. Om en förpackning innehåller flera
explosiva varor och dessa har scannats ut ur registret (och därmed registrerats
som förbrukade) behöver de kvarvarande varorna inte återregistreras under
förutsättning att de förbrukas inom en arbetsvecka.
Kapitel åtta behandlar kunskapskrav vid användning av vissa pyrotekniska
artiklar. Reglerna innebär att bara utbildade personer får använda vissa
pyrotekniska artiklar och fastställer även kompetenskrav för utbildningar.
Kapitlet innehåller också regler om att bara godkända utbildningsanordnare får
hålla sådana utbildningar och en rad detaljkrav på vilka kunskaper och
kvalifikationer en sådan utbildningsanordnare ska ha. Dessa regler finns idag i
kapitel 3 i MSBFS 2015:7. Nytt i förhållande till dagens regler är att
utbildningsanordnaren inte längre behöver underrätta MSB om datum och
plats för de enskilda kurserna samt att det inte heller finns något krav på att
anordnaren ska föra register över vilka som fullgjort en utbildning och erhållit
ett intyg. Godkännandetiden för utbildningsanordnaren har även förlängts från
fem till tio år. Några förtydliganden har gjorts avseende vem som ska ha de
kunskaper och kvalifikationer som krävs enligt förslagets 5 §. Dessutom har det
lagts till ett krav på att utbildningsanordnaren ska informera MSB om man
avser att ändra sådana detaljer i utbildningen eller organisationen som varit av
betydelse vid godkännandet.
Kapitel 9

I kapitel nio finns de regler om förvaring av explosiva varor som idag finns i
MSBFS 2010:5. Bestämmelserna kompletterar 6, 10 och 11 § § LBE och
innehåller regler om aktsamhetskrav, avstånd till skyddsobjekt, tillträdesskydd,
förankring, brandskydd, åskskydd, skyltning samt specifika krav för olika
former av förvaring. Syftet med bearbetningen av förvaringsreglerna har inte
varit att i sak ändra förutsättningarna för förvaring utan ambitionen har i stor
utsträckning varit att förenkla och förtydliga reglerna.
Regeln om att truckar och dylikt inte får lämnas utan uppsikt i ett förråd har
ersatts med ett förbud mot att använda förråd som uppställningsplats för
motordrivna arbetsredskap. Regeln ger möjlighet att vid tillfälliga uppehåll i
arbetet lämna sådan utrustning, under förutsättning att huvudströmbrytare är
frånslagna.
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Reglerna om separering av olika slags explosiva varor vid förvaring har
förtydligats genom viss språklig bearbetning. Grundregeln är att spräng- och
tändmedel inte får samförvaras, men vissa möjligheter till undantag finns. I
bilaga 7 till föreskriften har en tabell tillkommit som syftar till att förenkla
tillämpningen.
När det gäller tillgreppsskydd för de mer stöldbegärliga varorna ställer reglerna
krav på att tillgreppsskyddet ska motstå tillgreppförsök i viss tid. Exempelvis
ska ett förråd för explosiva varor i begärlighetsklass A i stället för att uppfylla
kraven i en angiven standard motstå angrepp med handhållna och elektriska
verktyg i minst 80 minuter. Hänvisning till en standard som uppfyller kraven
finns istället som ett allmänt råd till aktuell paragraf.
Förutsättningarna för förvaring i flyttbara förråd vid anläggningsarbete har
ändrats. Explosiva varor som förvaras i flyttbart förråd ska flyttas till fast plats
eller övervakas vid ett uppehåll i verksamhet som vara mer än två dygn.
Motsvarande reglering idag anger fem dygn.
Skyddsobjekt delas in i huvudgrupper på samma sätt som tidigare. Liksom
tidigare ska det i syfte att skydda liv och förhindra allvarliga byggnadsskador
finnas ett visst avstånd mellan explosiva varor och skyddsobjekt. Reglerna ger
möjlighet att förvara explosiva varor vid ett försäljningsställe förutsatt att vissa
villkor uppfylls. En förändring är att villkoren för förvaring vid och i anslutning
till ett försäljningsställe anges i föreskriften i stället för som exempel i de
allmänna råden.
Övriga regler om förvaring av explosiva varor motsvarar i sak nu gällande krav.
Kapitel 10

Kapitel tio reglerar tillverkning av explosiva varor. Kapitlet är indelat i fyra
olika avsnitt: Allmänna bestämmelser vid tillverkning, tillverkning på fasta
platser, mobil tillverkning av explosiva varor och handladdning av ammunition
för överlåtelse.
I inledningen till kapitel tio finns två paragrafer med undantag som rör
tillverkning i mindre mängder. Det ena är tillämpligt när explosiva varor
förekommer som bi- eller mellanprodukt i en process. Ett exempel på detta kan
vara vid tillverkning av ammoniumnitratemulsion, ANE. Det andra gäller
tillverkning i laboratoriemiljö samt destruktion av pyroteknisk utrustning för
fordon, PU. Dessa undantag är nya och innebär vissa lättnader i de krav som
gäller vid tillverkning.
Regler om destruktion och sanering är tillämpliga på all tillverkning och finns
därför i det inledande avsnittet. Förslaget innebär ingen betydande förändring
mot gällande regler.
Reglerna som gäller tillverkning på fasta platser finns i 7-32 §§. Paragraferna
innehåller bestämmelser om organisation, avstånd till skyddsobjekt,
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evakuering från tillverkningsplats, tillträdesskydd och tillgreppsskydd,
skyltning, krav på byggnader, utformning av lokaler, utrustning,
underhållsarbete, ordning och transporter. Antalet regler inom området har
minskats avsevärt. I sak innebär minskningen inga stora förändringar. En
beskrivning av vilka regler som tagits bort och motiven till det finns i nästa
avsnitt.
Angående reglerna om avstånd till skyddsobjekt, tillträdes- och
tillgreppsskydd, skyltning, krav på byggnader och utrustning eller krav på
ordning, har inga betydande förändringar skett förutom språklig bearbetning.
En saklig förändring är kraven vid transporter inom ett tillverkningsområde.
En paragraf omfattande tre grundläggande krav har ersatt de tidigare kraven
på transporter och fordon. Reglerna om att transporter ska planeras och
genomföras under ledning av en föreståndare har tagits bort.
Mobil tillverkning regleras i 33-39 §§. Bestämmelserna omfattar krav på
avgränsning från annan verksamhet, skydd mot obehörigt förfarande för både
tillverkningsutrustning och fordon som är bärare av sådan utrustning samt
regler om underhåll av utrustning. Reglerna är delvis nya. Det som tillkommit
är krav på underhåll och kontroll av utrustningen samt att
tillverkningsutrustningen ska vara försedd med ett system som förhindrar att
obehöriga kan starta eller manövrera utrustningen.
Handladdning av ammunition regleras i 40-43 §§. Handladdning av
ammunition är tillverkning av explosiv vara, men innebär inte samma risker
som annan tillverkning. Detta innebär att handladdning är undantagen ett
antal krav i föreskrifterna. Exempelvis gäller inte de krav som finns på
byggnader och utformning av lokaler. Tillkommande krav är att dagbok ska
föras vid tillverkningen, att byggnaden ska vara utförd i lägst brandteknisk
klass EI30 och att brandfarliga varor inte får förvaras i tillverkningslokalen. I
övrigt gäller samma regler som annan tillverkning

3. Regler som tagits bort
Det är i huvudsak regler som rör förvaring och tillverkning som tagits bort, och
några justeringar i kapitel åtta om kunskapskrav för användning av vissa
pyrotekniska artiklar.
Kapitel 8

Som tidigare nämnts har reglerna om att utbildningsanordnaren ska
underrätta MSB om datum och plats för de enskilda kurserna samt att
anordnaren ska föra register över vilka som fullgjort en utbildning och erhållit
ett intyg tagits bort. MSB har inget tillsynsmandat i denna fråga, uppgifter om
tid och plats för kurser bedöms inte nödvändiga för MSB att ha kännedom om.
Detta är uppgifter som kan inhämtas av MSB, efter en förfrågan till en
utbildningsanordnare.
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Eftersom MSB kommer att hålla ett register över vilka som erhållit intyg (enligt
7 § 3) bedöms det inte vara nödvändigt att utbildningsanordaren ska hålla ett
sådant register. För att minska företagens administrativa börda tas dessa regler
bort.
Kapitel 9

I nu gällande föreskrifter finns regeln om att förråd inte får ha fönster. Denna
har tagits bort. Reglerna om tillträdesskydd anger ett visst motstånd mot
tillgrepp. Reglerna gäller förrådet som helhet vilket innebär att ett vanligt
fönster inte kan användas. Det finns emellertid fönster som uppfyller kravet för
tillträdesskydd. Då MSB inte kan se någon anledning till att förbjuda
användning av sådana fönster tas regeln bort.
Regeln om att förråd ska ha utrustning för brandsläckning är borttagen. LSO
ställer krav på att det i skälig omfattning ska finnas utrustning för släckning av
brand varför regeln bedöms vara överflödig.
Gällande föreskrifter anger att ett förråd i tunnel eller en ort som följer
drivningen får innehålla högst 4 000 kg explosiva varor. Det kravet är bortaget
eftersom det bör vara en utredning om risker, gjord utifrån lokala
förutsättningar och förhållanden, som avgör vilken mängd explosiv vara som
kan förvaras.
Kravet på att en utredning om risker ska revideras inför varje väsentlig ändring
eller utvidgning av verksamheten är borttagen. 7 § LBE ställer krav på att det
ska finnas en tillfredställande utredning om risker. Detta innebär att
utredningen måste vara uppdaterad och aktuell. Kravet gäller således inte
enbart vid ett tillfälle utan alltid när man utför tillståndspliktig hantering av
explosiva varor. Något behov av att uttrycka samma sak i en föreskrift finns
inte.
Kapitel 10

Reglerna om hur en tillståndsansökan ska se ut, vad den ska innehålla samt
vilka förutsättningar som ska finnas för att tillstånd ska beviljas har tagits bort.
19 § LBE innehåller regler om vad tillståndsmyndigheten ska pröva. MSB har
inte bemyndigande att föreskriva om vad en ansökan ska omfatta.
Förordningen om brandfarliga och explosiva varor har ändrats. Kravet på att
anläggningar och utrustning ska avsynas finns inte kvar. Regeln om avsyning
har därför tagits bort. Även reglerna om utnyttjande av tillstånd har tagits bort
MSB har inte bemyndigande att föreskriva om detta.
I nu gällande lag och förordning finns inget generellt förbud mot hetabeten.
Regeln som förbjuder hetarbeten inom ett tillverkningsställe och som anger att
tillståndsmyndigheten får medge undantag från denna har därför tagits bort.

9 (38)

Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap

Konsekvensutredning
Datum

2015-11-06

Diarienr

2013-951

Reglerna om försökstillverkning är borttagna. Försökstillverkning omfattas av
de generella kraven vid hantering av explosiva varor samt av
tillverkningsreglerna. Utredningen om risker ska visa att hanteringen kan ske
på ett säkert sätt. För försökstillverkning i mindre skala i laboratoriemiljö
föreslås undantag från vissa bestämmelser, vilket bedöms underlätta sådan
verksamhet.
Regeln om att försöksvis framställda varor endast får utlämnas för försök
utanför tillverkningsstället under föreståndarens tillsyn och ansvar eller under
den särskilda kontroll som tillståndsmyndigheten föreskrivit har också tagits
bort. Regler om utsläppande på marknaden av explosiva varor finns i andra
föreskrifter och följer det system som slagits fast på EU-nivå2.
Reglerna om föreståndare är borttagna. Föreståndarkravet finns redan i 9 §
LBE, liksom krav på kompetens. Kraven som ställs i SÄIFS 1998:4 är
övergripande och handlar bland annat om vilken kompetens som
föreståndaren ska ha, de risker som är förknippade med hanteringen,
lagstiftning och teknikutveckling. De kraven är generella och ger inte mycket
vägledning om vilken kompetens som krävs i det enskilda fallet. Eftersom
föreskrifterna träffar alla typer av tillverkning av explosiva varor är det inte
möjligt att på föreskriftsnivå ange mer detaljerade kompetenskrav. MSB
bedömer därför att det är lämpligare att ge vägledande information om
föreståndarens roll än att föreskriva om detta. MSB har inte heller möjlighet att
genom föreskrifter styra den kommunala tillståndsprövningen eftersom det
inte finns bemyndiganden för det i FBE.
Kravet på att den som deltar i tillverkning av explosiva varor ska ha fyllt 18 år
är borttaget från föreskrifterna eftersom kravet finns i 7 § FBE.
Krav på att produkter ska vara kontrollerade och säkra samt att det ska finnas
möjlighet att returnera felaktiga varor har tagits bort. Idag finns ett omfattande
regelverk som tar sikte på produktkontroll3 varför frågan inte bör regleras i
denna föreskrift.
Explosiva varor ska märkas enligt föreskrifterna om tillhandahållande av
pyrotekniska artiklar och ammunition (MSBFS 2015:6) respektive
föreskrifterna om kontroll och om utsläppande på marknaden av explosiva
varor för civilt bruk (SÄIFS 1997:4)4 samt EU-förordning nr 1272/2008 om

Idag regleras detta i Sprängämnesinspektionens föreskrifter (1997:4) om kontroll
och om utsläppande på marknaden av explosiva varor för civilt bruk. Nya
föreskrifter om produktkrav på explosiva varor för civilt bruk och plastiska
sprängämnen kommer att beslutas våren 2016.
3 Se fotnot 2.
4 Kommer att ersättas av nya föreskrifter under våren 2016.
2
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klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar5. Reglerna
om märkning är därför borttagna.
Regler om internkontroll har tagits bort. Reglerna tar sikte på hur arbetet ska
planeras, ledas och fördelas samt hur detta ska dokumenteras och följas av
arbetstagare. Detta tas huvudsakligen om hand av Arbetsmiljöverkets
föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS
2015:4). Även kravet på att dagbok ska föras vid tillverkning har tagits bort
eftersom ett system för märkning och spårning av explosiva varor finns6 samt
för att 11 § FBE ställer krav på att en tillverkare ska kunna redovisa de explosiva
varor som hanteras.

4. Beskrivning av alternativa lösningar och
effekten av att inte reglera alls
De regleringsalternativ som finns att tillgå är att 1) upphäva föreskrifterna, 2)
behålla nuvarande föreskrifter och enbart revidera föreskrifterna i syfte att
uppfylla Sveriges förpliktelser i förhållande till EU-rätten och 3) anpassa
föreskrifterna till nu gällande regelverk med beaktande av den teknikutveckling
som skett och de övriga regler som träffar mottagarna.
Alternativ 1) innebär att det inte skulle finnas några regler på området utöver
LBE och FBE. Lagen och förordningen är dock allmänna till sin karaktär och
ger ett betydande tolkningsutrymme för tillämparen. Nuvarande föreskrifter
innehåller många förtydliganden kring vad det allmänna aktsamhetskravet i 6 §
LBE innebär för olika typer av hantering av explosiva varor. Föreskrifterna
innehåller flera undantag från när den generella tillståndsplikten och
åldersgränsen som gäller all hantering av explosiva varor enligt 16 § LBE och 7
§ FBE. Om inga föreskrifter fanns skulle det vara lämnat åt var och en att
bedöma hur en säker hantering av explosiva varor, som även skulle förebygga
ett obehörigt förfarande med varorna, skulle gå till. Det kan både ge upphov till
ojämlika konkurrensförhållanden, då olika företag kan göra olika tolkningar av
vad LBE:s regler innebär, och en mindre säker hantering av explosiva varor.
Nu gällande föreskrifter bedöms vara väletablerade hos de som ska tillämpa
dem. Att inte utfärda föreskrifterna skulle innebära stora insatser från
branschens sida för att uppnå en säker hantering av explosiva varor.
MSB bedömer därför alternativ 1) som orimligt och olämpligt både ur ett
säkerhetsmässig och konkurrensmässigt perspektiv. Risken för obehörigt
förfarande med varorna skulle öka och Sverige skulle inte uppfylla de krav vi

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16
december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och
blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG
samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006
6 Idag reglerat i MSBFS 2012:2.
5
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har på att implementera delar av direktiv 2014/28/EU7, direktiv 2013/29/EU8
och kommissionens direktiv 2008/43/EG9.
Alternativ 2) skulle innebära att nuvarande föreskriftsmassa i stort lämnas
orörd men att den kompletteras med de regler som behövs för ett fullständigt
implementerande av direktiv 2014/28/EU. Alternativet bedöms ge föreskrifter
som inte harmoniserar med den övergripande lagstiftningen på området och
därför innehålla samma eller i vissa fall även motstridande krav mot vad som
finns reglerat i LBE och FBE. Det skulle även innebära en fortsatt
dubbelreglering i förhållande till LSO och föreskrifter meddelade med stöd av
Arbetsmiljölagen och i stort innebära ett regelverk som är uppdelat på många
olika föreskrifter. MSB bedömer inte detta alternativ som lämpligt.
MSB bedömer därför att revidering av föreskrifterna i enlighet med alternativ
3) är det alternativ som bidrar till moderniserade, förenklade och
ändamålsenliga regler på området.

5. Uppgifter om vilka som berörs av den
föreslagna regleringen
Regleringen berör dem som hanterar explosiva varor enligt 5 § LBE. Med
hantering avses i detta sammanhang de flesta situationer som innebär en fysisk
befattning med varorna. LBE definierar begreppet så som innefattande
tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, användning,
omhändertagande, destruktion, saluförande, underhåll, överlåtelse av
explosiva varor samt därmed jämförliga förfaranden.
Huvuddelen av nu aktuella föreskrifter reglerar specifika hanteringssituationer
som exempelvis användning av vissa pyrotekniska artiklar, förvaring av
explosiva varor eller tillverkning i olika former. Inga regler träffar därför alla
som hanterar explosiva varor utan det finns alltid en begränsning i vem som
träffas antingen genom att det enbart är tillståndspliktig verksamhet som
träffas eller att det endast är utpekade hanteringsformer som regleras.
Nedan finns en sammanställning över vilka som förväntas bli berörda av
förslaget till ny reglering. En mer detaljerad presentation av berörda företag
finns i avsnitt 11.

Europaparlamentet och rådets direktiv 2014/28/EU av den 26 februari 2014 om
harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på
marknaden och övervakning av explosiva varor för civilt bruk (omarbetning).
8 Europaparlamentet och rådets direktiv 2013/29/EU av den 12 juni 2013 om
harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på
marknaden av pyrotekniska artiklar (omarbetning).
9 Kommissionens direktiv 2008/43/EG av den 4 april 2008 om inrättande av ett
system för identifiering och spårning av explosiva varor för civilt bruk i enlighet
med rådets direktiv 93/15/EEG.
7

12 (38)

Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap

Konsekvensutredning
Datum

2015-11-06

Diarienr

2013-951

Tillverkare

Alla som tillverkar explosiva varor berörs av föreskrifterna. Med tillverkning
avses, utöver industriell tillverkning, även tillverkning med mobila enheter,
handladdning av ammunition samt omhändertagande och destruktion av
explosiva varor. Omhändertagande och destruktion innebär risker jämförbara
med risker vid tillverkning och omfattas därför av motsvarande krav.
Totalt rör det sig om ca 75 företag som utför olika typer av tillverkning.
Företagens storlek bedöms vara mellan 10 och 500 anställda.
Den som förvarar

Alla som förvarar explosiva varor berörs av föreskrifterna. Förvaring sker ofta i
anslutning till försäljning, tillverkning eller användning av explosiva varor.
Förvaring av stora mängder explosiv vara förekommer ofta i yrkesmässig
verksamhet, men kan även ske i små mängder av en privatperson i hemmet.
Eftersom föreskrifterna innehåller regler om typ och mängd explosiva varor
som får förvaras i en bostad berörs även privatpersoner av reglerna.
Det totala antal företag som förväntas utföra någon form av förvaring är cirka
5 000.
Den som använder explosiv vara

I förslaget finns regler som träffar användare av explosiva varor. Bland
användarna finns ca 120 entreprenörer i bergsprängarbranschen samt
uppskattningsvis 250 företag som använder pyrotekniska produkter
professionellt vid olika evenemang. De undantag från tillståndsplikt som rör
användning berör dock även privatpersoner som vill använda fyrverkerier, viss
ammunition eller krut samt företag som använder de undantagna pyrotekniska
artiklarna i sin verksamhet.
Försvarsmakten m.fl.

Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV), Totalförsvarets forsknings
institut (FOI) och Fortifikationsverket (FORTV) berörs i viss omfattning.
Försvarsmakten får, efter samråd med MSB, meddela egna föreskrifter som
även omfattar FMV, FOI och FORTV. I de fall så har gjorts är de enligt 1 kap. 2
§ i föreskriftsförslaget undantagna från föreskrifterna. Försvarsmaktens
hanteringsregler beskrivs i IFTEX, Försvarsmaktens regler för förvaring och
transport av ammunition och övrig explosiv vara. Försvarsmakten har en
uttalad strävan att så långt som möjligt följa de civila hanteringsreglerna och
kan därför beröras i sitt arbete med att utveckla och anpassa interna
föreskrifter. Detta förslag till reglering innehåller i sak inga nya krav eller regler
för Försvarsmakten att implementera.
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Kommunerna

Landets kommuner berörs eftersom tillståndsprövningen i huvudsak sker hos
den kommun där hanteringen bedrivs. Kommunen är även utpekad
tillsynsmyndighet.
MSB

MSB prövar tillstånd för tillverkning och destruktion av explosiva varor
inklusive den hantering som sker i anslutning till sådan verksamhet samt
hantering som Försvarsmakten, FMV och FOI bedriver. MSB är även ansvarig
tillsynsmyndighet i de fall myndigheten meddelat tillstånd.

6. Uppgifter om bemyndiganden
MSB bemyndiganden att föreskriva om hantering av explosiva varor finns i 25
§ FBE.
Enligt 25 §, FBE, får MSB bl.a. meddela föreskrifter om;
•

undantag från tillståndskravet i 16 § lagen (2010:1011) om brandfarliga
och explosiva varor,

•

undantag från tillämpningen av lagen om brandfarliga och explosiva
varor och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen i fråga om
viss vara eller viss hantering, överföring eller import,

•

de frågor som avses i 36 § 5–10 lagen om brandfarliga och explosiva
varor,
5. åtgärder och försiktighetsmått som anges i 6 §,
6. utredning som anges i 7 §,
7. kompetens som anges i 8 §,
8. föreståndare som anges i 9 §,
9. byggnad, annan anläggning och anordning som anges i 10 §
samt att sådan byggnad, anläggning och anordning inte får
användas, saluhållas eller säljas om den inte efter kontroll genom
teknisk provning, besiktning eller annan undersökning har
befunnits vara betryggande från skyddssynpunkt,
10. förvaring och förpackning som anges i 11 §,

•

att hantering, överföring eller import av en brandfarlig eller explosiv
vara ska vara förbjuden, om det är av särskild betydelse med hänsyn till
brand- eller explosionsrisken samt konsekvenserna av en brand eller en
explosion och

•

undantag från åldergränsen i 7 §, i den utsträckning det är möjligt med
hänsyn till regler som gäller inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES).
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7. Uppgifter om kostnader och andra
konsekvenser regleringen medför jämfört
med andra övervägda alternativ
Konsekvenser av att föreskrifterna upphävs
Som beskrivits tidigare bedömer MSB att ett totalt upphävande av
föreskrifterna skulle leda till en mindre säker hantering av explosiva varor,
både vad gäller en ökad risk för olyckor och skador och för obehörigt förfarande
med varorna. MSB bedömer att en avreglering även skulle leda till en osäkerhet
hos företagen om vilken utrustning och vilka försiktighetsmått som krävs för
att uppfylla LBE:s krav på aktsamhet, utformning och placering av byggnader,
anläggningar och anordningar samt förvaring. Dessutom skulle all hantering av
explosiva varor bli tillståndspliktig och vara förenad med en åldersgräns på 18
år trots att viss hantering erfarenhetsmässigt visat sig vara förenad med mindre
risker och därför bedöms möjlig att tillståndsbefria eller förses med en lägre
åldersgräns. Om reglerna upphävs skulle Sverige inte heller uppfylla de krav vi
har på att implementera delar av direktiv 2014/28/EU och direktiv
2013/29/EU.
MSB bedömer att reglerna inte kan ersättas med information eller
överenskommelser mellan företag då det finns en risk att väsentligt olika
lösningar skulle väljas, vilket även skulle påverka konkurrensförutsättningarna.

Konsekvenser av att behålla nuvarande föreskrifter
och revidera i syfte att uppfylla EU-rätten
En sådan lösning innebär att nuvarande föreskriftsmassa lämnas orörd med
den ändringen att artikel 10 i direktiv 2014/28/EU skulle behöva
implementeras i det svenska regelverket. Konsekvensen av ett sådant
förfarande bedöms vara att föreskrifterna inte harmoniserar med den
övergripande nationella lagstiftningen på området. Reglerna skulle även
fortsättningsvis vara överlappande gentemot både LBE, FBE, LSO och regler
meddelade med stöd av arbetsmiljölagen samt inte vara anpassade till den
teknikutveckling som skett inom området. MSB bedömer att det alternativet
leder till otydligare och mindre ändamålsenliga regler som även innehåller
felaktigheter.

Konsekvenser av att föreskrifterna utfärdas
I nedanstående avsnitt tillämpas en timkostnad på 323 kr. Den baseras på den
genomsnittliga månadslönen för tjänstemän inom privat sektor som i juni 2015
uppgick till 37 740 kr enligt Statistiska centralbyrån. Med sociala avgifter
etcetera på 50 % och en genomsnittlig arbetstid på 175 timmar per månad
(enligt uppgift från Tillväxtverket) ger det en uppskattad genomsnittlig
timkostnad på 323 kr.
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Övergripande
Som tidigare nämnts är de föreslagna föreskrifterna en bearbetning av flera
gällande föreskrifter. Ambitionen i föreslaget har varit att så lång möjligt
undvika vad som kan uppfattas som dubbelregleringar. I nu gällande
föreskrifter finns regler som dubblerar mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter. I
tillverkningsföreskrifterna finns till exempel regler om organisation fördelning
av arbetsuppgifter och befogenheter samt regler om internkontroll som rensats
bort i förslaget.
På motsvarande sätt finns dubbelregleringar mot LSO. Här handlar det främst
om att förvarings- och hanteringsföreskrifterna har regler om släckutrustning.
Enligt LSO ska ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra
anläggningar i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och
vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller
begränsa skador till följd av brand.
Att de regler som dubblerar mot AV:s föreskrifter och mot LSO tas bort bedöms
innebära en större tydlighet för de som ska tillämpa reglerna och en minskad
administrativ börda då man enbart behöver förhålla sig till ett regelverk.
Kapitel 1
Undantag från tillämpningsområdet 2-3 §§
Bestämmelserna syftar till att undanta sådan hantering som är reglerad i annan
ordning och innebär ingen ändring i förhållande till de regler som gäller idag.
Regleringen förväntas därför inte få någon effekt på den som redan idag
förvarar ammunition.
I de fall någon vill börja förvara i enlighet med 1 kap. 3 § räcker det med att
vapenlagens regler följs, vilket innebär en väsentlig lättnad i antal regler som
ska efterlevas då alla detaljregler om förvaring som finns i förslagets 9 kapitel
inte behöver tillämpas.
Undantag från tillämpningsområdet 4 §
Undantaget från bestämmelserna om tillverkning i 10 kapitlet gäller redan idag
för handladdning av ammunition för eget bruk och innebär således ingen
besparing för de som redan utnyttjar det. Regeln om undantag från
bestämmelserna för tillverkning av tomtebloss i undervisningssyfte har
tillkommit för att denna typ av tillverkning har undantagits från tillståndsplikt i
2 kap. 8 §. I praktiken är det dessa undantag som möjliggör att någon genom
handladdning kan tillverka ammunition, alternativt tillverka tomtebloss, i
undervisningssyfte. Det inte är rimligt att behöva uppfylla alla krav som ställs
vid tillverkning av explosiva varor.
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Kapitel 2
2 § Undantag från tillståndsplikt för användning
Undantagsreglerna om användning i MSBFS 2014:7 är överförda till
föreskriftsförslaget utan ändring. Undantaget bedömdes i den
konsekvensutredning som gjordes inför antagandet av MSBFS 2014:7 innebära
en avsevärd minskning av de administrativa kostnaderna för företagen. I den
utredningen framkom att för ett företag som är verksamt i 290 kommuner
skulle de administrativa kostnaderna för att ansöka om tillstånd enligt de
föreslagna föreskrifterna i snitt bli ca 2 000-3 000 kr istället för ca 580 000870 000 kr. MSB har inte mottagit några signaler på att denna bedömning inte
skulle vara korrekt och förutsätter därför att denna kostnadssänkning kommer
att vara bestående för de företag som träffas av undantaget. Eftersom den
nämnda konsekvensutredningen bedöms vara fortsatt relevant bifogas
utredningen, se bilaga 1.
3-9 §§ Undantag från tillståndsplikt för olika typer av hantering
Reglerna undantar olika typer av hantering från tillståndsplikt. Huvuddelen av
undantagen är redan gällande idag enligt MSBFS 2015:7. Ett fåtal produkter
har lagts till i listorna. Dessa produkter bedöms vara förenade med låga risker
och de är inte heller föremål för tillståndsprövning idag, trots att så krävs enligt
dagens regler.
Ingen som idag hanterar sådana varor, i den omfattning som reglerna
undantar, bedöms få ytterligare besparingar. För den som vill börja hantera
explosiva varor i enlighet med undantagen krävs även fortsättningsvis inget
tillstånd. En ansökan bedöms ta fyra timmar att färdigställa, vilket motsvarar
en kostnad av 1 292 kr. Kommunen tar ut avgifter för sin prövning, vilka
varierar uppskattningsvis mellan 1 000 kr och 6 500 kr, beroende på i vilken
kommun tillståndet söks. Undantagen bedöms därför ge motsvarande
besparingar.
8 § möjliggör att skolor kan tillverka tomtebloss i begränsad mängd i samband
med undervisning utan att tillstånd krävs. Detta är en ny bestämmelse och
förväntas minska den administrativa bördan för kommunala skolor och för
friskoleföretag, eftersom de inte längre behöver söka tillstånd för den
verksamheten. I dagsläget finns 17 kommunala skolor och 15 friskoleföretag
som tillverkar tomtebloss i undervisningen med tillstånd från MSB. En
ansökan bedöms ta fyra timmar att färdigställa, vilket motsvarar en kostnad av
1 292 kr. MSB tar inte ut några avgifter för tillståndsprövningen så den totala
besparingen består av den tid som inte behöver läggas på att göra en ansökan.
Kapitel 3
Hela kapitlet innehåller undantag från den absoluta åldersgräns på 18 år som
fastställs i 7 § FBE. MSB har svårt att se att dessa undantag innebär några
ekonomiska-, sociala- eller miljömässiga konsekvenser. Möjligen kan
ungdomar, som en följd av undantaget i 3 kap. 2 §, få en ökad tillgång till
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arbetsmarknaden då deras ålder inte längre blir helt avgörande för om de kan
få hantera explosiva varor eller inte.
Kapitel 4
Bestämmelsen utökar förbudet mot hantering av explosiva varor i riskgrupp 1.1
och 1.2 i bostad från enbart förvaring till samtliga former av hantering.
Förvaring är den minst riskfyllda formen av hantering. Övrig hantering innebär
alltid större risker och därför utökas förbudet.
Förslaget förväntas inte få några konsekvenser för företag eftersom företag som
hanterar explosiva varor normalt inte har sin verksamhet i bostäder. Privat
hantering av sådana explosiva varor i hemmet bedöms vara sällan
förekommande. Den som använder svartkrut i riskgrupp 1.1 till handladdning
av ammunition utför dock detta i hemmet och kan behöva inreda ett utrymme
avskilt från bostaden för detta ändamål. Det redan gällande förbudet mot
förvaring i bostad innebär att det måste finnas ett avskilt utrymme för
förvaring. I många fall bör sådana utrymmen med små medel kunna anpassas
för övrig hantering av svartkrutet. Det är emellertid svårt att säga något om
kostnaderna för en sådan anpassning då det är beroende av hur utrymmet ser
ut.
Kapitel 5
2 § Dokumentation av utredning om risker
Grundkravet på att upprätta en utredning om risker finns i 7 § LBE och
kompletteras på föreskriftsnivå med ett krav på dokumentation. Kravet finns
redan idag i 7 kap. 2 § MSBFS 2010:5. Befintliga verksamheter bedöms därför
inte få några ökade kostnader i förhållande till vad som redan gäller.
För nya verksamheter medför regeln en kostnad för att initialt dokumentera
utredningen om risker och därefter löpande hålla den uppdaterat i enlighet
med vad som krävs i 7 § LBE.
Hur stor denna kostnad är beror naturligtvis på verksamhetens omfattning och
komplexitet. För en liten verksamhet kan det räcka med ett par timmars arbete
medan för en stor verksamhet kan det röra sig om en arbetsvecka.
Engångskostnaden för att upprätta dokumentationen uppskattas till mellan
1 000-13 000 kr.
3 § Samverkan med personal vid utredning om risker
Kravet på samverkan finns redan enligt nu gällande föreskrifter för förvaring, 7
kap. 3 § MSBFS 2010:5. Bestämmelsen har skrivits om något men syftar inte
till någon förändring i sak. För befintliga verksamheter bedöms regeln inte
innebära några nya kostnader. För alla tillståndspliktiga verksamheter medför
regeln en kostnad för att samverka med berörd personal vid framtagande och
löpande revideringar av utredningen. Kostnaden för detta är helt beroende av
verksamhetens omfattning och vald metod för samverkan. Eftersom kravet
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omfattar alla tillståndspliktiga verksamheter är det mycket svårt att uppskatta
någon närmare kostnad för detta.
Kapitel 6
1-3 §§ Zonindelning och klassningsplan
Reglerna är oförändrade i förhållande till dagens regler i SÄIFS 1988:2 och
ställer krav på zonindelning och dokumentation av zoner i en klassningsplan
samt att klassningsplanen ska revideras vid förändringar i verksamheten.
Kraven innebär administrativa kostnader. Dessa redovisas närmare i kapitel 11.
4 § Elektriska installationer m.m. inom klassat område
Bestämmelsen är ny och träffar därför både befintliga och nya verksamheter.
Att enbart använda sig av elektriska installationer, maskiner och annan
utrustning som är godkänd i respektive zon har setts som en naturlig följd av
att verksamheten delats in i olika zoner, eftersom annan installation och
utrustning riskerar att leda till en antändning av explosiv vara. Bedömningen
är att få eller inga befintliga verksamheter drabbas av kostnader för inköp av
sådan installation eller utrustning. Vid en nyetablering innebär kravet att
företaget måste köpa in och installera utrustning vilket är förenat med extra
kostnader. Kostnader för att anskaffa utrustning som är anpassad för att
uppfylla kraven kan naturligtvis bli mycket varierande beroende på typ av
verksamhet. Det är rimligt att anta att kraven innebär en fördubbling av
kostnader för materiel och en något högre kostnad för installationsarbetet.
Kapitel 7
Övergripande
Bestämmelserna motsvarar nuvarande reglering som rör registerhållning i
MSBFS 2012:2 och är direktivsstyrda. Reglerna om registerhållning innebär att
alla som hanterar explosiva varor för civilt bruk, i varje led, måste ha ett system
för att registrera de uppgifter som krävs, till exempel en streckkodsläsare. För
den tillverkande industrin krävs tekniska lösningar för att kunna hantera all
information. Att bygga upp ett fungerande IT-system, eller köpa tjänsten av
någon annan innebär kostnader. Alla som idag hanterar de aktuella explosiva
varorna har redan vidtagit dessa åtgärder. I den konsekvensutredning som togs
fram vid antagandet av MSBFS 2012:2 finns närmare utredning av vilka
kostnader som reglering medför, både i form av inköp av materiel och
administrativa kostnader. De slutsatser som drogs i den utredningen bedöms
vara applicerbara för nya verksamheter och bifogas därför denna utredning, se
bilaga 2.
5 § Undantag från krav på registerhållning
En nyhet i förhållande till nuvarande regler är den möjlighet till undantag från
registerhållning som finns i 7 kap. 5 §. Undantaget har tillkommit för att
underlätta företagens arbete och undvika en hantering av explosiva varor som
inte bedöms vara lämplig ur ett säkerhetsperspektiv. Undantaget innebär att
företagen inte längre måste scanna in de varor som inte förbrukats under
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arbetsdagen, något som i vissa fall har varit tidsödande då man tvingats scanna
in varje vara separat när förpackningen har öppnats och inte längre innehåller
alla de varor som omfattas av förpackningens ID-nummer. Undantaget ger
företagen en möjlighet att inom en arbetsvecka förbruka dessa varor, först
därefter måste varorna scannas in i systemet igen. Lättnaden bedöms innebära
förenklade administrativa rutiner för företagen, då det är mycket vanligt att
samtliga varor i en transportförpackning inte kan förbrukas under en
arbetsdag. Den ekonomiska lättnaden är beroende av omsättningen på
explosiva varor och bedöms uppgå till på ett par timmar per vecka för
fåmansföretag och ca 6 timmar per vecka för stora företag.
11 § Utlämnande av viss information och arkiveringsskyldighet
Bestämmelsen i 11 § är också ny och är ett införlivande av det krav som finns i
artikel 10 i direktiv 2014/28/EU. Bestämmelsen medför en skyldighet för den
som hanterar sådana explosiva varor som är undantagna kravet på
identitetsmärkning, att förse MSB med information om vem som har levererat
en explosiv vara till dem och vem företaget i sin tur har levererat varan till.
Bestämmelsen innehåller även en arkiveringsskyldighet på 10 år efter att
leveransen skett.
Bestämmelsen träffar företag som hanterar följande explosiva varor:
•

explosiv vara som transporteras och levereras oförpackad eller i
tankfordon för att direkt lastas av i spränghål,

•

explosiv vara som tillverkas på sprängplatsen och som laddas
omedelbart i spränghål efter det att den har tillverkats,

•

stubiner som är trådlika icke-detonerande antändningsanordningar,
svartkrutstubin, och

•

tändhattar.

Bestämmelsen träffar cirka 15 tillverkare av pumpbara emulsionssprängämnen,
ungefär 250 företag som genomför evenemangsfyrverkerier, cirka 30
tillverkare av ammunition och cirka 300 återförsäljare av ammunition.
Uppgifterna kan samlas och lagras manuellt eller digitalt. Kostnader för
företagen bedöms i huvudsak genereras av den tid som åtgår för att upprätta
och underhålla ett register.
Kapitel 8
Bestämmelserna motsvarar i huvudsak de regler som idag finns i 3 kapitlet
MSBFS 2015:7. Av den konsekvensutredning som togs fram inför antagandet
av dessa regler framgår att de personer som går utbildning kommer att behöva
avsätta mellan tre till elva arbetsdagar beroende på vald utbildning. Förslaget
till reglering innehåller fyra olika kurser och en person kan välja att gå en eller
flera av dem. De som genomgår en utbildning får en kostnad på ca 2 500-3 000
kr per person och kursdag. Kostnaden för att gå en utbildning blir då minst ca 7
500 kr. Uppskattningen bygger på de motsvarande kurser som finns att tillgå
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på marknaden idag. Den konsekvensutredning som gjordes inför antagandet av
MSBFS 2015:7 bedöms alltjämt vara gällande och bifogas därför för närmare
analys av reglernas konsekvenser, se bilaga 3.
MSB har identifierat ett antal regler i nuvarande regelverk som bör upphävas.
Reglerna om att utbildningsanordnaren ska informera MSB om datum och
plats för de enskilda kurserna har tagits bort. Samma sak gäller den skyldighet
som nu finns för utbildningsanordnare att föra register över de personer som
fullgjort en utbildning och erhållit intyg samt spara detta register i 10 år. Då
MSB inte har något tillsynsmandat för denna verksamhet och reglerna främst
var motiverade utifrån möjligheten att bedriva tillsyn, bedöms kraven vara
både onödiga och orimliga i förhållande till den administration som krävs av
företagen. Upphävandet av dessa regler bör medföra sänkta administrativa
kostnader, se bilaga 3 för en närmare beskrivning av dessa kostnader.
Ytterligare en förändring är att godkännandet för utbildningsanordaren nu
föreslås gälla 10 år istället för 5 år. Detta innebär att företagen inte behöver
ansöka om förnyat godkännande hos MSB med ett lika tätt intervall, vilket bör
medföra lägre kostnader för utbildningsanordnarna. Ett nytt krav är dock att
utbildningsanordaren ska informera MSB om man avser att ändra sådana
detaljer i utbildningen eller organisationen som var av betydelse för
godkännandet. Detta för att MSB ska ha en möjlighet att reagera på sådana
förändringar som kan leda till behov av nytt godkännande. En sådan
informationsplikt bedöms ta högst 1 timme i anspråk för
utbildningsanordnaren i det fall en sådan förändring ska göras och därför vara
förenat med en försumbar kostnad för företagen.
Kapitel 9
Som framgår av tidigare avsnitt har syftet med bearbetningen av
förvaringsreglerna inte varit att i sak ändra förutsättningarna för förvaring.
Detta innebär att befintliga verksamheter inte kommer att få ändrade
arbetsförutsättningar, nya administrativa bördor eller träffas av några nya krav
på utrustning, dock med undantag för de företag som använder sig av flyttbara
förråd (se 36-38 §§ nedan).
Reglerna innebär att explosiva varor måste förvaras i förråd som, beroende på
den explosiva varans begärlighetsgrad, ska vara utformat på ett visst sätt. MSB
har identifierat följande konsekvenser av reglerna.
13 § Hållande av dagbok
Det finns ett krav i 11 § FBE på att all tillståndspliktig verksamhet ska kunna
redovisa vilka explosiva varor som hanteras. Här har detta krav konkretiseras
vid förvaring. MSB uppskattar schablonmässigt att den verksamhet som har
daglig verksamhet i förråd behöver avsätta ca 1 timme per vecka för att föra
dagbok. Det är dock få verksamheter som har daglig verksamhet i förråden,
varför den uppskattade kostnaden bör vara i överkant. Kravet innehåller ingen
detaljreglering om hur dagboken ska föras, det kan således ske digitalt eller för
hand. Den enklaste formen av dagbok förs i en liggare av papper. Det är också

21 (38)

Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap

Konsekvensutredning
Datum

2015-11-06

Diarienr

2013-951

den teknik som är vanligast bland företagen idag. Anskaffningskostnaden för
en sådan liggare bedöms vara 200 kr.
16 § Avstånd till skyddsobjekt
För den som vill börja förvara explosiva varor ställer 7 § LBE krav på en
utredning om risker för olyckor och konsekvenserna av händelser med
explosiva varor. 10 § LBE ställer bland annat krav på hur byggnader ska
placeras i förhållande till omgivningen. I nu aktuell paragraf finns ett krav på
att det ska finnas ett visst avstånd mellan ett förråd och ett skyddsobjekt. Det
allmänna rådet ger vägledning om hur detta avstånd bör beräknas.
Den föreslagna regleringen ska ge ett stöd för att fastställa ett avstånd mot
omgivande skyddsobjekt och bör förenkla den utredning om placering som
lagen kräver. Hur lång tid det tar att räkna fram och fastställa ett lämpligt
avstånd är naturligtvis beroende av vilka förkunskaper man har. För en person
som saknar erfarenhet av att göra avståndsberäkningar bedöms arbetet ta ca 8
timmar, med hjälp av det stöd för beräkning som finns i det allmänna rådet och
därtill hörande bilaga.
17-19 §§ Tillträdesskydd vid förvaring av explosiva varor med
begärlighetsgrad A och B
Verksamheter som står inför en nyetablering med förvaring av explosiva varor
med begärlighetsgrad A kan använda ett förråd som klarar kraven i det
föreslagna allmänna rådets exempel med europastandard EN-1143-1, utgåva 2,
med lägst grade III. En stor del av kostnaden är dörrarna till förrådet. En
enkeldörr, med karmmått 1 meter gånger 2 meter, kostar ungefär 40 000 kr.
Verksamheter som står inför en nyetablering med förvaring av explosiva varor
med begärlighetsgrad B kan använda ett förråd som klarar kraven i det
föreslagna allmänna rådets exempel med Svenska Stöldskyddsföreningens
Norm SSF 3492, utgåva 1. En stor del av kostnaden är dörrarna till förrådet. En
enkeldörr, med karmmått 1 meter gånger 2 meter, kostar ungefär 23 000 kr.
20-21 §§ Tillträdesskydd vid förvaring av explosiva varor med
begärlighetsgrad C
Den som vill börja förvara explosiva varor med begärlighetsgrad C behöver
tillgång till ett förråd med tillträdesskydd enligt förslaget. Ett lås med
hänglåsklass 2 med tillhörande beslag kostar ungefär 800 kr exklusive moms.
Ett plåtskåp med trepunktslås ungefär 5 000 kr.
MSB bedömer att den förenklade förvaringsmöjligheten för förvaring av PU bör
medföra besparingar. Den möjligheten finns även i nuvarande regelverk och
tillämpas i dagsläget.
23 § Förråd inom inhägnat område i anslutning till varaktig tillverkning
Förslaget innebär att det under vissa förutsättningar finns möjlighet till
lättnader i kravet på tillträdesskydd. Lättnaden finns i nuvarande regelverk och
tillämpas i dagsläget. I förslaget har det tydliggjorts att förvaringen behöver ske
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i anslutning till tillverkningen för att undantaget ska kunna tillämpas. Vad MSB
känner till påverkas inga befintliga verksamheter av det tillägget.
Den som vill börja förvara explosiva varor i samband med tillverkning kan välja
att placera förvaringen i anslutning till tillverkningen och på så sätt använda
möjligheten till ett enklare tillgreppsskydd för förvaring av explosiva varor.
Förslaget till ny reglering bedöms därför heller inte medföra ökade kostnader
vid nyetablering.
24-30 §§ Förankring, brand- och åskskydd samt skyltning
Den som vill börja förvara explosiva varor behöver ha ett förråd som är fast
förankrat om inte verksamheten kräver flyttbarhet. Ett platsbyggt förråd är
normalt fast förankrat i sin grundkonstruktion. Flyttbara förråd finns
tillgängliga på marknaden. Ett flyttbart dynamitskåp som väger över 500 kg
och fyller krav för EN 1143-1 grade III för 60 kilo explosiva varor kostar ungefär
30 000 kr.
Den som vill börja förvara explosiva varor behöver ett förråd med ett
brandskydd motsvarande lägst brandteknisk klass EI30. Kostnaden för att
förse ett 12 m2 utrymme med gipsväggar på reglar mot en befintlig vägg på
betonggolv uppskattas till 16 000 kr inklusive en EI 30-klassad dörr.
Kostnaden för att förse samma byggnad med åskskydd bedöms vara 20 000 kr.
Kostnaden för åskskydd kan variera mycket beroende på byggnadens storlek
och utförande, samt markens beskaffenhet intill byggnaden.
Kostnaden för erforderliga skyltar bedöms vara 2 000 kr.
34-35 §§ Förvaring vid och i anslutning till försäljningsställe
De undantag från krav på förvaring samt avstånd till skyddsobjekt som finns i
bestämmelserna möjliggör att förvaring kan ske i anslutning till försäljning.
Om undantagen inte finns kan förvaring sällan ske i anslutning till försäljning
eftersom försäljningsplatserna ofta är placerade nära skyddsobjekt. Då
undantagen är förenade med begränsningar i mängd och sort explosiv vara
bedöms förvaringen möjlig ur ett säkerhetsperspektiv.
36-38 §§ Tillfällig förvaring
Förslaget ställer ett hårdare krav än nu gällande regler när det gäller att
återföra explosiva varor från flyttbara förråd till fasta förråd vid uppehåll i
verksamheten. Idag kan varorna lämnas i flyttbara förråd upp till fem dygn vid
uppehåll i verksamheten, nu föreslås detta minskas till två dygn.
Det hårdare kravet är ett led i ambitionen att förslaget till ny reglering ska
spegla syftet med LBE, att förebygga obehörigt förfarande med explosiva varor.
Detta har blivit en allt mer angelägen fråga i vårt samhälle.
MSB:s bedömning är att förslaget till ny reglering behöver tillämpas 4-5 gånger
per år i samband med längre helger och semestrar. De verksamheter som
berörs är de 120 företag som utför sprängarbete.
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Till stor del bör planering av den mängd explosiv vara som behöver användas
fram till ett uppehåll kunna begränsa den mängd som behöver återföras till ett
fast förråd eller övervakas. I anslutning till längre helger görs naturligt
transporter till och från en arbetsplats och företagen som utför sprängarbeten
förutsätts i stor grad ha egna fordon som kan transportera de explosiva varor
som används. Det är heller inte alla företag som har förvaring av explosiva
varor i anslutning till sprängplatsen, ibland levereas de explosiva varorna
direkt till platsen inför användningen. Ett alternativ till förflyttning är
naturligtvis att de explosiva varorna övervakas.
För att kunna göra en uppskattning om vilka kostnader detta krav för med sig
för företagen har MSB utgått från följande:
Cirka 25 procent av de företag som utför sprängarbeten bedöms behöva
återföra explosiva varor i samband med längre uppehåll. I de fall en sådan
transport blir nödvändig uppskattas en genomsnittlig transportsträcka om 40
mil enkel väg. Personalen som genomför förflyttningen förutsätts lämna
arbetsplatsen vid uppehållet och därför räknas inte personalkostnaden in i
transporten. När 30 företag transporterar explosiva varor 80 mil 5 gånger per
år uppskattas den totala kostnaden till 360 000 kr.
Kapitel 10
Precis som när det gäller förvaring har syftet med revideringen av de regler
som träffar fasta tillverkningsplatser inte varit att förändra förutsättningarna
för tillverkning. De verksamheter som idag tillverkar explosiva varor på fasta
platser kommer därför inte att träffas av några nya krav på utrustning,
organisation eller kompetens. De verksamheter som bedriver mobil tillverkning
kommer dock att träffas av nya regler. Samma sak gäller de som genom
handladdning tillverkar ammunition för överlåtelse.
MSB har identifierat följande konsekvenser av reglerna.
1 § Bi- och mellanprodukter
Ibland kan det i en tillverkningsprocess uppstå bi- eller mellanprodukter som
har explosiva egenskaper. När så sker betraktas detta som tillverkning av
explosiv vara, även om ingångsämnen och slutprodukter inte är explosiva. Ett
vanligt förekommande exempel på en sådan process är tillverkning av
ammoniumnitratemulsion, ANE. ANE är i sig inte en explosiv vara förrän den
känsliggjorts med mikrosfärer eller genom kemisk gasning för användning som
sprängämne.
I nu gällande föreskrifter undantas inte denna speciella typ av tillverkning. Det
innebär att samtliga regler för tillverkning av explosiva varor ska tillämpas fullt
ut, vilket kan vara svårt i praktiken. Bestämmelserna i förslaget undantar
kravet på tillgänglig arbetsledare och alla särskilda krav på byggnader för
tillverkning av explosiv vara. Effekten av regeln är att kostsamma krav på
byggnader inte behöver efterlevas. Regeln medför i praktiken inga förändringar
för befintliga verksamheter.
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2 § Tillverkning i laboratoriemiljö
Nu gällande föreskrifter saknar bestämmelser för tillverkning av explosiva
varor i små mängder i laboratoriemiljö vid forsknings- och utvecklingsarbete
samt i undervisning. I praktiken har det varken varit möjligt eller motiverat att
uppfylla kraven på byggnader vid laboratorieförsök i samband med
undervisning. Regeln bedöms underlätta förekomsten av forskning och
innovation på området och ge denna typ av verksamhet mer anpassade villkor.
3 § Avstånd till skyddsobjekt
Precis som vid förvaring finns ett krav på att avstånd ska finnas mellan
tillverkningsplatsen och ett skyddsobjekt. I praktiken är det oftast
skyddsavstånden från förvaringen i anslutning till en fast tillverkningsplats
som är dimensionerande för skyddsavstånden gentemot utomstående. Det är
mycket få verksamheter som har en tillverkning som kräver större avstånd till
skyddsobjekt än vad verksamhetens förvaring av explosiva varor gör. Det
innebär att denna bestämmelse sällan medför några ytterligare kostnader för
företagen.
4-6 §§ Destruktion och sanering
Kostnaden för att destruera explosiva varor från den egna hanteringen bedöms
variera mycket beroende på vilken typ av explosiv vara som tillverkas. För
mindre pyrotekniska satser eller liknande kan det räcka med en enkel
brännplats och för mer avancerade produkter kan det behövas avancerad
teknik för att demontera och för att destruera den explosiva varan.
Att anordna en enkel brännplats inom det egna området bedöms kosta cirka
10 000 kr. Kostnaden för ett system för att destruera mer avancerade explosiva
varor kan vara betydligt högre och måste beräknas från fall till fall. Då metod
och teknik för destruktion av explosiva varor skiljer sig i stor utsträckning, är
det svårt att ge ett exempel på kostnaden för destruktion. Ett alternativ till
destruktion i egen regi är att frakta bort de explosiva varorna för destruktion
vid en annan anläggning.
Förslaget om dokumentation av saneringen är nytt och de företag som
tillverkar explosiva varor och sanerar tillverkningsanläggningen, hela eller i
delar, eller utrustning för tillverkning bedöms få ett visst administrativt arbete i
samband med detta. Kostnader för dokumentation av sanering behandlas i
kapitel 11.
8 § Närvaro av person med arbetsledande funktion
I nu gällande föreskrifter finns ett krav på att föreståndaren ska vara tillgänglig
och att person med ledningsansvar ska närvara när tillverkning pågår. Detta är
nu borttaget och istället krävs att en person med arbetsledande funktion ska
vara tillgänglig när tillverkning pågår. Förslaget bedöms medföra sänkta
kostnader för företagen då en föreståndare inte längre måste finnas tillgänglig.
Att en person med arbetsledande funktion ska finnas tillgänglig när tillverkning
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pågår bedöms inte innebära några kostnader för företagen då detta rimligtvis
alltid är fallet när produktionen är pågående.
10 § Evakuering från tillverkningsplats
En verksamhet som ska nyetableras behöver utreda behovet av placering och
antal vägar ut från området. Utredningen bör ingå i den utredning av risker
som krävs enligt 7 § LBE. Beroende på utfallet av utredningen, och naturligtvis
tillverkningsplatsens placering, kan kravet medföra kostnader för att ordna
med extra vägar ut från området. Det är dock omöjligt att uppskatta
kostnaderna för detta då det är helt beroende av de lokala förhållanden som
råder på platsen.
11 § Tillträdesskydd och tillgreppsskydd
En verksamhet som etableras måste åtminstone hägna in tillverkningsplatsen
eller byggnaden där tillverkningen sker. Kostnaden för att hägna in en byggnad
med tillverkning för explosiv vara bedöms vara cirka 50 000 sek. Av olika skäl
inhägnas dock ofta ett större område än bara själva tillverkningsplatsen eller
byggnaden där tillverkningen sker och då stiger naturligtvis kostnaderna,
beroende på hur stort område som innefattas. Kostnaden för inhägnad
uppskattas här genom att addera en grundkostnad om 25 000 kr med en
kostnad om 150 kr per meter stängsel. I det ingår materiel och arbete med
montering. Utöver det tillkommer kostnader för grindar.
12-15 §§ Skyltning
Vid en nyetablering eller flytt av verksamhet uppstår kostnader för att skylta.
Kostnaden för att skylta om förbud mot rökning och öppen eld samt
explosionsfara för ett tillverkningsområde uppskattas till cirka 2 000 kr.
Kostnaden uppskattas här med ett skyltpris om knappt 100 kr styck.
16-23 §§ Krav på byggnader
Särskilda konstruktionskrav på byggnader och lokaler för tillverkning av
explosiva varor finns redan i nu gällande föresskrifter, kap. 5.1 i SÄIFS 1998:4.
Bestämmelserna har omarbetats med ambitionen att skyddsnivån ska vara
oförändrad. Kravet på att enbart obrännbara byggnadsmaterial får användas är
ett grundläggande krav och har därför lyfts upp från de allmänna råden till
föreskriftsnivå. MSB känner inte till något företag som idag tillverkar explosiva
varor i lokaler som är byggda i brännbart materiel. Befintliga verksamheter
bedöms därför inte påverkas av denna regeländring.
Vid nyuppförande av byggnader och lokaler medför reglerna naturligtvis
merkostnader jämfört med byggnation av en ”vanlig” tillverkningslokal. Att ta
fram kostnadsexempel för samtliga krav är svårt då det dels är helt beroende av
verksamheternas storlek och omfattning, dels om helt nya byggnader ska
uppföras eller om befintliga lokaler ska anpassas efter reglerna. Följande kan
dock sägas:
16 § innebär att byggnadskonstruktionen förutom att vara moståndskraftig
även behöver vara sådan att tillverkningsbyggnaden tryckavlastas i händelse av
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en explosion. Detta innebär att en del av konstruktionen ska ha en svagare
konstruktion så att den ger vika i den riktning som är minst ogynnsam ur ett
skadeperspektiv.
17 § omfattar alla byggnader på en tillverkningsplats där människor vistas. För
att undvika att en byggnad helt eller delvis störtar samman måste
konstruktionen vara dimensionerad för att kunna stå emot kraftiga
påfrestningar. I praktiken kan då bara vissa typer av byggnadsmateriel
användas.
18 § innebär att man så långt som möjligt bör undvika fönster i en
tillverkningslokal eller i byggnader i nära anslutning till tillverkningen. De
fönster som måste finnas kan förses med någon typ av säkerhetsglas eller
annan form av splitterskydd som minskar risken för skador. Säkerhetsglas
innebär att kostnader för fönster ökar avsevärt, uppskattningsvis 3-4 gånger
jämfört med ett vanligt fönster. Metalljalusier som fångar upp splitter finns i
olika varianter och kostar från 2 000 kr per fönster.
19 § innebär att brister eller svagheter i en byggnads placering eller
konstruktion kan kompenseras av en skyddande vall eller motsvarande. En vall
kan utgöra skydd för både verksamhet och omgivning. Kostnaden för en sådan
vall är helt beroende av de förutsättningar som råder på platsen.
20 § utgör ett grundkrav för att förhindra brandspridning i en riskfylld
omgivning. Bestämmelsen innebär att endast materiel som kan motstå brand
under minst 60 minuter får användas. Kravet samanfaller ofta med
skyldigheten att använda en robust konstruktion (16 §).
Kostnaden för att förse en byggnad med åskskydd enligt 21 § uppskattas till ca
30 000 kr. Kostnaden för åskskydd kan dock variera mycket beroende på
byggnadens storlek och utförande, samt markens beskaffenhet intill
byggnaden.
Ansamling av explosivt damm i en ventilationsanläggning innebär risk för
detonation. 22 § bör inte innebära några betydande ytterligare kostnader för
företagen då ventilationsanläggningar normalt är uppbyggda i sektioner som
kan tas isär och rengöras.
23 § innebär att det ibland behöver anläggas så kallade fällor i
avloppsanordningen som samlar upp explosiva ämnen. Kostnaden för detta är
beroende av hur stor verksamheten är (hur många avlopp som behöver fällor).
En fälla kostar ca 2 000 – 4 000 kr.
24 § Utformning av utrustning
Grundkraven på anpassning av utrustning för hantering av explosiva varor
finns i 10 § LBE. För tillverkning har kraven kompletterats på föreskriftsnivå i
5.2 i SÄIFS 1998:4. Bestämmelserna har i förslaget skrivits om till ett
modernare språk och har anpassats till nu gällande LBE men innebär ingen
förändring av kraven.
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Vid nyanskaffning av utrustning medför bestämmelsen en kostnad vid inköp,
tillverkning eller anpassning av utrustning. De kostnader som tillkommer för
att anpassa utrustningen så att den uppfyller reglernas krav bedöms vara
försumbara i förhållande till den totala kostnaden för att nyanskaffa
utrustning.
25 § Underhåll av utrustning
Bestämmelsen medför en skyldighet för företagen att ta fram och använda en
särskild underhållningsplan för utrustningen. En sådan plan kan vara mer eller
mindre detaljerad och omfattande beroende på vald utrustning.
Underhållsplaner medföljer normalt en fabrikstillverkad utrustning och då
krävs inget arbete av företaget för att uppfylla regeln. För en egentillverkad,
ombyggd eller anpassad utrustning kan tiden för att upprätta dokumentationen
variera från 1 dag till 1 veckas arbete. Om det rör sig om dokumentation av en
hel produktionslinje kan arbetet ta betydligt längre tid.
26 § Särskilt riskfyllda moment
Vissa moment i en tillverkningsprocess innebär särskilda risker. Bestämmelsen
ställer krav på att dessa tillverkningsmoment ska manövreras från en skyddad
plats. Kostnader för att anpassa lokaler eller byggnader är naturligtvis
beroende av många aspekter. Det handlar dels om byggnadskonstruktion men
kanske mest om utrustning för styrning och övervakning av processer. I de
enklaste fallen kan det röra sig om att operatörer arbetar bakom någon enklare
typ av avskärmning. Men hantering av stora mängder känslig explosiv vara kan
innebära att processer behöver automatiseras och utföras fjärrstyrt i ett
bunkerliknande rum. Kostnader för anpassning av arbestsätt och lokaler kan
vara från några tusentals kronor till flera miljoner.
27 § Riskbedömning vid underhållsarbete
Regler för modifierings-, reparations- och underhållsarbete finns i nu gällande
föreskrifter, 5:2 § SÄIFS 1998:4. Bestämmelsen har omarbetats i förslaget och
anpassats till nu gällande LBE. Nuvarande regel ställer kravet att endast sådant
arbete som kan ske på ett betryggande sätt får utföras. I förslaget har detta
ersatts med krav på att göra en riskbedömning innan modifierings-,
reparations- eller underhållsarbete av utrustning eller byggnader påbörjas.
Regeln medför en kostnad för alla tillverkare för att genomföra sådana
riskbedömningar. Hur lång tid det tar att göra en sådan bedömning är
naturligtvis beroende av vad som ska göras. En riskbedömning inför ett enklare
underhållsarbete av en maskin kanske bara tar 1 timme i anspråk medan ett
underhållsarbete av en byggnad kan ta cirka 8 timmar i anspråk. Här bör dock
påpekas att 7 § LBE alltid kräver att det finns en aktuell utredning om risker så
vid större underhåll- eller reparationsarbete måste en utredning om risker i
enlighet med LBE:s krav finnas.
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29 § Instruktion för ordning
Kravet innebär att företagen måste ha en skriftlig instruktion för
upprätthållande av ordningen. En sådan instruktion bör vara en naturlig del av
övriga dokument som syftar till att beskriva arbetsinstruktioner och rutiner.
Det är därför svårt att särskilja kostnaden för detta från de krav som kommer
av arbetsmiljöverkets regler på området. Kostnaden är även helt beroende av
verksamhetens omfattning och komplexitet.
32 § Interna transporter
Att skylta de fordon som transporterar explosiva varor bedöms kosta 300-500
kr per fordon. En brandsläckare kostar cirka 500 kr. För att hastigheten ska
begränsas där transporter sker krävs troligen skyltar som upplyser om detta.
En vanlig vägskylt som innehåller en hastighetsbegränsning kostar cirka 600
kr. Hur många skyltar som behövs är beroende av hur stort området är.
35-36 §§ Tillgreppsskydd vid mobil tillverkning
Det finns olika tekniska lösningar för att uppfylla kravet på tillgreppsskydd i 35
§. Kostnaderna kan variera beroende på vald teknisk lösning. Ett nytt krav är
att även själva tillverkningsutrustningen ska vara försedd med system som
förhindrar att obehöriga kan starta eller manövrera utrustningen. Tillverkning
med mobil tillverkningsutrustning styrs normalt av ett programerbart system
(PLC). För att kunna starta processen behöver operatören identifiera sig med
en personlig inloggning. Detta system uppfyller kravet i 36 § och bestämmelsen
bör därför inte medföra några tillkommande kostnader för företagen.
37-39 §§ Underhåll av utrustning vid mobil tillverkning
Kostnader för underhåll av utrustning med syftet att tillverkningen inte ska
orsaka olyckor och skador på liv och egendom går omöjligt att särskilja från det
förebyggande underhåll som genomförs för att upprätthålla god kvalitet och
säkerställa fortsatt produktion. Föreskriftens krav på dokumenterade rutiner
och kontroller innebär en viss tidsåtgång och därmed administrativa kostnader.
Tidsåtgången för att upprätta och dokumentera rutiner och instruktioner
bedöms vara cirka 20 timmar för varje företag vid ett tillfälle. Sedan tillkommer
en årlig översyn som beräknas ta cirka 5 timmar i anspråk.
40-43 §§ Handladdning av ammunition för överlåtelse
De risker som finns vid handladdning av ammunition är små jämfört med vid
tillverkning av andra explosiva varor. Den färdiga produkten är heller inte
särskilt farlig att hantera jämfört med exempelvis sprängämnen. Med få
undantag är de volymer explosiv vara som hanteras vid handladdning mycket
små jämfört med annan tillverkning.
I dagens föreskrifter är handladdning för överlåtelse undantagen kraven på
inhägnad av tillverkningsplats, åskskydd, skriftliga instruktioner för ordning
samt internkontroll. Kravet på brandtekniskt utförande av byggnad har också
sänkts till EI 30 för handladdning.
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Motsvarande undantag har införts i förslaget. En viss utökning av undantagen
har gjorts då samtliga bestämmelser om krav på byggnader och utformning av
lokaler i 17-24 §§ har undantagits. Reglerna bedöms inte medföra några nya
kostnader för befintliga verksamheter. Vid nyetablering kan kostnader
uppkomma för ombyggnad av lokaler så att de uppfyller kravet på
brandtekniskt utförande i lägst EI 30 samt för inköp av säkerhetsskåp för
förvaring. Kostnaden för att sätta upp ett 12 m2 enkelt utrymme med
gipsväggar på träreglar mot en befintlig vägg på betonggolv i exempelvis en
källare uppskattas till 12 500 kr inklusive en EI 30-klassad dörr. En EI-30
klassad innerdörr i enklare utförande kostar cirka 3 000 kr. Kostnaden för ett
säkerhetsskåp som uppfyller kraven för förvaring av ammunition, krut och
tändhattar är mellan 4 000–10 000 kr beroende på storlek.
Förbudet mot förvaring av brandfarliga varor i lokal där handladdning utförs
förväntas inte medföra några mätbara kostnader.
Kostnaden för att föra dagbok vid handladdning uppskattas till 150 kr per
arbetsdag.

8. Bedömning av regleringens
överensstämmelse med Sveriges
medlemskap i EU
Stora delar av den nya föreskriften är inte direktivstyrd utan består av
nationella regler. Vissa bestämmelser implementerar dock små delar av olika
direktiv i enlighet med följande.
•
•
•
•

3 kap. 3 § implementerar artikel 7.1 i direktiv 2013/29/EU.
8 kap. implementerar artikel 7.3 i direktiv 2013/29/EU.
7 kap. 1-10 §§ implementerar artikel 15 i direktiv 2014/28/EU samt
artikel 14 i kommissionens direktiv 2008/43/EG.
7 kap. 11 § implementerar artikel 10 i direktiv 2014/28/EU.

Det är enbart artikel 10 i direktiv 2014/28/EU som inte är införlivat i dagens
regelverk och som därför är helt ny i förhållande till dagens regler.
De förslagna reglerna bedöms inte gå utöver de skyldigheter som följer av
Sveriges anslutning till EU. Reglerna bedöms dock innehålla krav som är
anmälningspliktiga både enligt det så kallade tjänstedirektivet10 och enligt
bestämmelserna om tekniska regler11. Anmälan om tekniska regler har gjorts.
Anmälan under tjänstedirektivet kommer att göras efter närmare analys av
exakt vilka regler som ska anmälas.

Europaparlamentet och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006
om tjänster på den inre marknaden.
11 Europaparlamentet och rådets direktiv 2015/1535/EU av den 9 september 2015
om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande
föreskrifter för informationssamhällets tjänster (kodifiering).
10
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9. Ikraftträdande och informationsinsatser
Direktiv 2014/28/EU ska vara infört i svensk lagstiftning och tillämpas senast
den 20 april 2016. Eftersom föreslagna förskrifter ska implementera artikel 10 i
detta direktiv behöver föreskrifterna gälla från samma datum.
Information om de nya föreskrifterna kommer att publiceras på MSB:s
hemsida och i MSB:s nyhetsbrev om Lag och rätt samt förmedlas till
remissinstanserna.

10.

Konsekvenser för kommuner

Huvuddelen av reglerna påverkar inte kommunerna direkt, även om de
behöver ha kännedom om dem i egenskap av tillstånds- och tillsynsmyndighet.
Föreskrifterna innehåller ett par regler som bedöms påverka kommunerna
direkt. Reglerna har emellertid inte ändrats i förhållande till de regler som
gäller idag.
De regler som bedöms påverka kommunerna direkt är 2 kap. 2 § om undantag
från tillståndsplikt vid användning av explosiv vara i mer än en kommun och 9
kap. 38 § om skyldighet att anmäla viss tillfällig förvaring.
Vad gäller det undantag som finns i förslagets 2 kap. 2 § hänvisas till de
slutsatser om påverkan på kommuner som gjordes i konsekvensutredningen
tillhörande MSBFS 2014:7, se bilaga 1.
Redan idag finns en skyldighet att anmäla tillfällig förvaring i enlighet med
förslagets 9 kap. 38 §. Kravet finns i 8 kap. 3 § MSBFS 2010:5 och medför en
skyldighet för tillståndshavaren att till tillståndsmyndigheten anmäla när
förrådet kommer att finnas på samma plats mer än fem dagar. I
föreskriftsförslaget har detta omformulerats så att det tydligt framgår att
anmälan ska ske till den kommun där den tillfälliga förvaringen sker. Syftet
med dagens regler är det samma men eftersom sådan förvaring, enligt 18 §
LBE, ska prövas av den kommun där sökande är bosatt eller där verksamheten
huvudsakligen ska bedrivas, finns en risk att dagens regel tolkas som att det är
till den kommun som prövat tillståndet som anmälan ska ske. I och med
anmälan får kommunerna kännedom om när tillfälliga förråd finns i
kommunen på basis av tillstånd utfärdat från annan kommun. Kommunen får
på så sätt vetskap om tillsynsobjekten och en möjlighet att agera i de fall
förvaringen inte anses lämpligt exempelvis på grund av förrådets lokalisering.
Anmälningsplikten medför en viss administration för kommunerna.
Kommunerna behöver ha rutiner och administrativ förmåga för att ta emot
anmälningar och att göra något med dem. I dagsläget bedöms ca 120 företag
som utför sprängarbete kunna bli berörda av anmälningsplikten.
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Konsekvenser för företag

Regleringen bedöms få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar,
konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Utredningen innehåller därför en
fördjupad analys av vilka företag som berörs samt vilka konsekvenser
föreskrifterna kan förväntas få på dessa företag.

Beskrivning av antalet företag som berörs, vilka
branscher företagen är verksamma i samt storleken
på företagen
Tillverkare
Med tillverkning avses, utöver industriell tillverkning, även tillverkning med
mobila enheter, handladdning av ammunition samt omhändertagande och
destruktion av explosiva varor. Omhändertagande och destruktion innebär
risker jämförbara med risker vid tillverkning och omfattas därför av
motsvarande krav.
Cirka 30 företag inom tillverkningsindustrin hanterar explosiva varor i större
omfattning. Bland dessa finns försvarsindustrin, tillverkare av civil
ammunition, krut, pyrotekniska artiklar, spräng- och tändmedel samt de stora
gruvbolagen.
Cirka 30 företag tillverkar ammunition i mindre skala genom så kallad
handladdning för överlåtelse och berörs delvis av föreskrifterna.
Cirka 15 företag tillverkar sprängämne med mobil utrustning, så kallad MEMU.
Omkring 300 företag i återvinnings- och fordonsbranschen destruerar PU.
Cirka 15 friskoleföretag tillverkar tomtebloss i kemiundervisningen.
Företagens storlek bedöms variera från 1 till 500 anställda.
Företag som utför sprängarbete
Cirka 120 entreprenörer i bergsprängarbranschen är berörda.
Företagens storlek bedöms variera från 1 till 20 anställda.
Företag som anordnar evenemangs- och scenfyrverkerier
Cirka 250 företag som använder pyrotekniska artiklar vid evenemang och vid
scenarrangemang är berörda.
Företagens storlek bedöms variera från 1 till 10 anställda.
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Återförsäljare av pyrotekniska artiklar, krut och ammunition
Det finns omkring:
•

300 företag som saluför krut och ammunition till handeldvapen, de
flesta är vapenhandlare eller handelsföretag inom sport- och
fritidsbranschen,

•

4 500 återförsäljare av fyrverkerier inom olika branscher, de flesta
är endast verksamma under en del av året och

•

2000 återförsäljare av övriga pyrotekniska artiklar inklusive PU
inom branscher såsom fordon, byggmaterial, båtar och sjösäkerhet.

Företagens storlek bedöms variera från 1 till 50 anställda.

Beskrivning av vilken tidsåtgång regleringen kan föra
med sig för företagen och vad regleringen innebär för
företagens administrativa kostnader
Tidsåtgången har beräknats med hjälp av variablerna tid, antal företag och
antal gånger/år som något administrativt arbete behöver utföras som en följd
av regleringen. Kostnaderna beräknas utifrån en uppskattad timkostnad av 323
kr enligt beskrivning under punkt 7 ovan.
Konsekvenser för företag av undantagen från tillståndsplikt för användning (2
kap. 2 § i förslaget till reglering) behandlas närmare i konsekvensutredningen
till MSBFS 2014: 7, - se bilaga 1.
Konsekvenser för företag av kunskapskraven för användning av vissa
pyrotekniska artiklar (8 kap. i förslaget till reglering) behandlas närmare i
konsekvensutredningen till MSBFS 2015:7, - se bilaga 3.
Tidsbesparing på grund av att tillståndsplikten för tillverkning av tomtebloss
i undervisningssyfte upphävs (2 kap. 8 §)
Undantaget från tillståndsplikt innebär en förenkling för cirka 15 friskolor12.
Den administrativa bördan består av att skriva och administrera
tillståndsansökningar och tillstånd. Tidsåtgång för detta bedöms till fyra
timmar per tillstånd. Ett tillstånd är normalt giltigt i fem år och tidsåtgången
per företag är då 0,8 timmar (48 minuter)/år. Den totala tidsbesparingen för 15
företag blir 12 timmar per år vilket motsvarar en minskad kostnad med 4 000
kr, årligen.
Administrativa kostnader för att dokumentera utredning om risker och
samråda med personal (5 kap. 2-3 §§)
Regeln kompletter lagens krav på att det ska finnas en tillfredställande
utredning om risker med ett dokumentationskrav. Befintliga verksamheter
bedöms till övervägande del redan ha denna dokumentation.

12

Effekten för kommunala skolor har redovisats under avsnitt 7, 2 kap. 3-9 §§.
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Engångskostnaden för en ny verksamhet att upprätta dokumentationen
beräknas till mellan 1 000-13 000 kr beroende på verksamhetens omfattning.
Eftersom en utredning om risker alltid ska vara aktuell uppstår en kostnad vid
varje förändring av verksamheten som medför ett behov av att uppdatera
utredningen. Kostnaderna för detta är svårbedömda då det är avhängit hur
stora och ofta förekommande förändringarna är.
En riskutredning ska göras tillsammans med personal som har god kännedom
om och är delaktig i hanteringen. Hur stora kostnader det kravet medför är
beroende av vilken metod företaget väljer för att involvera personalen samt hur
komplex och omfattande verksamheten är. Någon närmare uppskattning av
tidsåtgång bedöms inte vara möjlig att göra.
Administrativa kostnader för framtagande av en klassningsplan (6 kap. 2 §)
I 6 kapitlet ställs krav på zonindelningen och dokumentation av denna i en
klassningsplan. Befintliga företag bedöms inte få några kostnader för
zonindelning och klassningsplan. Eftersom planen ska revideras vid
förändringar i verksamheten innebär reglerna en kostnad när så sker.
Tidsåtgången för detta bedöms variera från cirka 1 timme för en mindre
ändring till cirka 30 timmar för en omfattande förändring vilket innebär en
kostnad mellan 300-10 000 kr.
För nya verksamheter bedöms kraven innebära en kostnad för att göra en
zonindelning samt att dokumentera detta i en klassningsplan. Kostnaden för
detta är naturligtvis beroende av verksamhetens omfattning och komplexitet.
Tidsåtgången vid nyetablering av ett medelstort företag med omkring 50
anställda och 2 produktionslinjer uppskattas till cirka 40 timmar vilket leder
till en engångskostnad av omkring 13 000 kr.
Administrativa kostnader för hållande av register (7 kap. 3-8 §§)
Reglerna om registrering av identitetsmärkta varor innehåller krav på att
information ska samlas och lagras i ett register. Detta innebär att en
administrativ kostnad uppstår. Kostnaden för att upprätta ett register, föra in
uppgifter, regelbundet pröva, arkivera och lämna ut uppgifter från registret står
i proportion till den mängd information som ska lagras. För ett mindre företag
uppskattas tidsåtgången för detta vara högst 4 timmar per vecka och för ett
större företag med mer än 50 anställda cirka 12 timmar per vecka vilket ger en
kostnad mellan 1300-3900 kr/vecka och därmed en årlig kostnad mellan cirka
62 000-190 000 kr beräknat på 48 arbetsveckor per år.
Tidsbesparing på grund av undantag för återregistrering (7 kap. 5 §)
Den lättnad som införts som innebär att varor inte behöver återregistreras om
de förbrukas inom en arbetsvecka innebär förenklade administrativa rutiner
för företagen. Lättnaden bedöms innebära förenklade administrativa rutiner
för företagen, då det är mycket vanligt att samtliga varor i en
transportförpackning inte kan förbrukas under en arbetsdag. Den ekonomiska
lättnaden bedöms uppgå till en besparing på cirka 2 timmar om dagen för
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fåmansföretag och 6 timmar om dagen för stora företag. Undantaget träffar i
huvudsak de 120 företag som utför sprängarbete. Även de ca 15 företag som
arbetar med mobil tillverkning och användning av sprängämne påverkas.
Fåmansföretag förväntas få en årlig besparing om ca 31 000 kr beräknat på 40
arbetsveckor/år. Större företag (ca 15 stycken) förväntas få en årlig besparing
om ca 93 000 kr.
Administrativa kostnader för lagring av information m.m. (7 kap. 11 §)
Tidsåtgången för att uppfylla kravet på att upprätta och underhålla ett register
över produkter som är undantagna kravet på registermmärkning uppskattas till
högst 1 timme á 323 kr per arbetsvecka vilket ger en årlig kostnad på cirka 25
500 kr per företag, beräknat på 48 arbetsveckor per år. Totalt berörs cirka 500
företag av regeln vilket ger en total kostnad om 6,5 Mkr, årligen.
Administrativa kostnader för att föra dagbok (9 kap. 13 §)
MSB uppskattar att de företag som har daglig verksamhet i förråd behöver
avsätta 1 timme i veckan för att föra dagbok, även om uppgifterna ska vara
dagsaktuella. Det är inte alla företag som har daglig verksamhet i förråden,
varför den uppskattade tiden bör vara i överkant. De företag som berörs är de
som utför sprängarbete, tillverkar sprängämnen och tillverkar sprängämne
med så kallad MEMU, uppskattningsvis 165 företag. Under förutsättning att
dagboken uppdateras 48 veckor per år beräknas den totala kostnaden för
kravet att föra dagbok över innehavet till 2 558 160 kr per år.
Administrativa kostnader för att fastställa ett visst avstånd (9 kap. 16 §)
MSB bedömer att med hjälp av det stöd som finns i förslaget till ny reglering
kan avstånd till skyddsobjekt i omgivningen från ett förråd fastställas med en
arbetsinsats om åtta timmar. Den administrativa kostnaden för det arbetet
beräknas då till 2 584 kr.
Befintliga verksamheter förutsätts uppfylla nu gällande regelverk. Eftersom
avstånden inte ändras i förslaget till ny reglering bedömer MSB att det endast
är den som vill flytta sin förvaring eller börja förvara explosiva varor i förråd
som berörs av den administrativa kostnaden.
Administrativa kostnader för att anmäla tillfällig förvaring (9 kap. 37 §)
En verksamhetsutövare ska anmäla en tillfällig förvaring som planeras pågå
mer än fem dagar till berörd kommun. Bestämmelsen innehåller inga närmare
krav på hur en sådan anmälan ska göras eller vilken information den ska
innehålla. Syftet med bestämmelsen är att kommunen ska få kännedom om att
verksamheten finns varpå det inte bör innebära någon skyldighet att lämna
omfattande uppgifter om verksamheten. MSB bedömer att kravet kommer att
medföra en viss administrativ kostnad för kommunikation per brev, mail eller
telefon men att tidsåtgången för detta bör vara liten. Det är främst de 120
företag som utför sprängarbeten som träffas av regeln. Det är emellertid inte
alla dessa företag som använder sig av flyttbara förråd.
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Administrativa kostnader för att dokumentera sanering (10:5)
För att dokumentera de åtgärder som vidtagits vid en sanering bedöms
arbetstiden vara i snitt 1 timme. Det kan skilja en del i arbetstid för att
dokumentera saneringsåtgärder för en större anläggning jämfört med att
dokumentera saneringen av enstaka utrustningsdelar. I det första fallet kan det
röra sig om 2-3 timmars arbete och i det senare fallet om delar av en timme.
MSB har därför gjort en grov uppskattning att medeltiden det tar att göra den
erfoderliga dokumentationen till 1 timme. Totalt berörs ca 45 tillverkande
företag. Schablonmässigt antas att varje företag genomför sådan sanering 2
gånger per år. Den totala kostnaden för kravet att dokumentera sanering efter
det att en anläggning eller utrustning för tillverkning har tagits ur drift
beräknas till 29 070 kr per år.
Administrativa kostnader för upprättande av underhållsplan och skriftliga
instruktioner (10 kap. 25 och 29 §§)
En underhållsplan enligt 25 § kan behöva vara mer eller mindre detaljerad och
omfattande beroende på utrustning. Underhållsplaner medföljer normalt en
fabrikstillverkad utrustning och då krävs inget arbete för företaget för att
uppfylla regeln. För en egentillverkad, ombyggd eller anpassad utrustning kan
tiden för att upprätta dokumentationen variera från 1 dag till 1 veckas arbete
och då innebära kostnader mellan 2 600-12 900 kr per företag. Cirka 30
företag berörs. Om det rör sig om dokumentation av en hel produktionslinje
kan arbetet ta betydligt längre tid.
Vilken tid det tar att ta fram en instruktion för god ordning (29 §) är beroende
av hur omfattande och komplicerad verksamheten är. En sådan instruktion bör
vara en naturlig del av övriga dokument som syftar till att beskriva
arbetsinstruktioner och rutiner. Det är därför svårt att särskilja kostnaden för
detta från de krav som kommer av arbetsmiljöverkets regler på området.
Kostnaden är även helt beroende av verksamhetens omfattning och
komplexitet.
Administrativa kostnader för att föra dagbok vid handladdning för
överlåtelse (10 kap. 44 §)
Den administrativa bördan består av att skriva och administrera dagboken.
Tidsåtgång för detta bedöms till 30 minuter per hel arbetsdag (8 timmar). För
ett företag som arbetar 40 timmar/vecka under 48 veckor/år blir tidsåtgången
120 timmar/år. Den totala tidsåtgången för 30 företag blir 3 600 timmar/år
vilket ger en total kostnad av ca 1,2 Mkr.
Det bör påpekas att denna beräkning är tilltagen i överkant då vår bedömning
är att endast ett fåtal av de 30 företag som arbetar med handladdning av
ammunition för överlåtelse gör detta på heltid. Dessutom är det vår
uppfattning att de flesta handladdare redan har någon form av dokumentation
över sin produktion. För dem innebär kravet inga eller endast försumbara nya
kostnader.

36 (38)

Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap

Konsekvensutredning
Datum

2015-11-06

Diarienr

2013-951

Administrativa kostnader för att dokumentera rutiner för underhåll, service
och kontroller m.m. (10 kap. 39-40 §§)
Det administrativa arbetet består dels av att upprätta och dokumentera rutiner
för underhåll, service och kontroller samt instruktion för kontroll efter
förflyttning av utrustningen, dels att löpande dokumentera genomfört
underhåll, service och kontroller.
Tidsåtgången för att upprätta och dokumentera rutiner och instruktioner
bedöms vara ca 20 timmar för varje företag vid ett tillfälle. Sedan tillkommer
en årlig översyn som beräknas ta cirka 5 timmar i anspråk. Kostnaderna
beräknas bli en engångskostnad på cirka 6 500 kr per företag vilket ger en
totalkostnad av cirka 100 000 kr för 15 företag. Kostnaden för översyn av
dokumenterade rutiner och instruktioner beräknas till 1 600 kr/år och företag.
Det innebär en total årlig kostnad av 24 000 kr för 15 företag.
Tidsåtgången för att dokumentera genomförd service, underhåll och kontroller
bedöms vara 25 timmar/år och företag vilket innebär en uppskattad kostnad av
8 000 kr/år. Den totala kostnaden bedöms bli ca 12 0000 kr/år för 15 företag.

Beskrivning av andra kostnader och förändringar för
företag
Under avsnitt 7 ovan har samtliga konsekvenser i form av krav på inköp och
service av viss utrustning eller material samt system för dokumentation och
registerhållning redovisats. Även kostnader för nya arbetsvillkor för företag
som använder sig av flyttbara förråd har redovisats. Konsekvenser av
undantaget i 2 kap. 2 § har utretts särskilt i tidigare konsekvensutredning, se
bilaga 1.

Konkurrensförhållanden för företag
Förslaget bedöms inte påverka några konkurrensförhållanden för företag.

Andra aspekter för företag
Vid samråd med företrädare för tillverkningsindustrin har det framförts starka
önskemål om att verksamhetsutövare med stöd av MSB:s föreskrifter ska
kunna göra lämplighetskontroller av personal. Önskemålet har varit att vid en
nyanställning, men även återkommande, ha rätt att i brottsförebyggande syfte
begära utdrag ur polisens belastnings- och misstankeregister. MSB har utrett
frågan och kommit fram till att detta inte är möjligt då lag (1998:620) om
belastningsregister anger vilka som får inhämta uppgifter från registret.
Inga andra aspekter för företag har identifierats.

Särskilda hänsyn till små företag
MSB har i arbetet med dessa föreskrifter i första hand anpassat reglerna utifrån
de risker som finns med hantering av explosiva varor och de risker som finns
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för obehörigt förfarande med varorna. Möjligheter och behov av att anpassa
reglerna för just små företags arbetsförutsättningar har utretts. Den
undantagsregel som finns i 2 kap. 2 § är det tydligaste exemplet på en regel som
syftar till att underlätta för små företag. Regeln träffar många mindre företag.
Detta gäller inte enbart företag som utför sprängarbeten, utan samtliga berörda
företag som använder explosiva varor inom Sverige. Förslagets undantag
innebär förenklingar för verksamheterna och att de kan konkurrera på mer
rättvisa villkor.

12.

Samråd

MSB genomförde i januari 2014 två halvdagskonferenser i syfte att informera
om, och ta emot synpunker inför föreskriftsprojektet. Den första dagen var
företrädare för explosivämnesindustrin och branschorganisationer inbjudna.
Den andra dagen var målgruppen kommunerna och övriga myndigheter.
MSB har även löpande under arbetets gång haft kontakt med
branschföreträdare och representanter för kommunerna.

Kontaktpersoner
Liselotte Schmidt
Enheten för farliga ämnen
010-240 51 51
liselotte.schmidt@msb.se

Karin Sjöberg
Rättsenheten
010-240 54 40
karin.sjoberg@msb.se

Bilagor:
1. Konsekvensutredning MSBFS 2014:7 om undantag från tillståndskraven
vid användning och överföring av explosiva varor inom Sverige
2. Konsekvensutredning MSBFS 2012:2 om identitetsmärkning och
registrering av explosiva varor för civilt bruk
3. Konsekvensutredning MSBFS 2015:7 om användning och överlåtelse av
pyrotekniska artiklar och ammunition
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Enheten för farliga ämnen
Joakim Agås
010-240 53 97
joakim.agas@msb.se

Konsekvensutredning om nya föreskrifter om
undantag från tillståndskraven vid
användning och överföring av explosiva varor
inom Sverige
1

Sammanfattning

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) föreslår att föreskrifter
antas om undantag från tillståndskraven vid användning av explosiva varor och
överföring av explosiva varor inom Sverige.
MSB föreslår att den som i mer än en kommun använder explosiva varor eller
inom Sverige överför explosiva varor till flyttbart förråd eller plats för
användning, endast behöver tillstånd för detta i den kommun där sökanden är
bosatt eller där verksamheten huvudsakligen ska bedrivas. Detta under
förutsättning att tillämpliga villkor i tillståndet är uppfyllda.

2

Beskrivning av problemet och vad MSB
vill uppnå

2.1

Bakgrund

Hantering, inklusive användning, och överföring av explosiva varor är
tillståndspliktigt enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
(LBE) 1. Tillstånd för överföring krävs för alla explosiva varor som omfattas av
explosivvarudirektivet (direktiv 93/15/EEG).
I LBE så har man valt att använda begreppet hantering som ett
samlingsbegrepp för olika typer av hantering av explosiva varor. Av 5 § p1 LBE
framgår att i begreppet hantering ingår bl.a. användning av explosiva varor.
Kommunen är tillståndsmyndighet för användning och överföring av explosiva
varor inom Sverige. Om användningen sker i anslutning till en hantering som
MSB är tillståndsmyndighet för enligt 18 § LBE (tillverkning, bearbetning,
behandling destruktion, underhåll eller återvinning), är MSB också
tillståndsmyndighet för användningen. MSB är också tillståndsmyndighet för
gränsöverskridande överföring av explosiva varor.

MSB-151.2

1

Se 16 § LBE.
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Enligt nuvarande reglering ska tillstånd för användning inhämtas från den
kommun där användningen ska ske, medan tillstånd för överföring ska
inhämtas från den kommun dit varan ska föras. Tillstånd behövs dock inte från
kommuner som överföringen eventuellt passerar (transitkommuner) på väg till
destinationen.

2.2

Problemet

Ett sprängarbete kännetecknas i regel av korta ledtider och
bergsprängningsentreprenaderna kan oftast inte ha en långsiktig planering vad
gäller kommande arbeten, det vill säga var de ska utföras eller när. Oftast är
tiden från beställning till att arbetet ska vara utfört mellan en dag till någon
vecka enligt Bergsprängnings Entreprenadernas Förening (BEF). Vid ett
anläggningsarbete är det också vanligt att man kan stöta på berg som måste
sprängas för att arbetet ska kunna fortskrida. Tiden som står till buds är därför
mycket kort för dels att ansöka hos kommunen om tillstånd för användning
respektive överföring, och dels för kommunens handläggning av ärendena.
Kommunerna har därmed små möjligheter att hinna handlägga ärendena
innan arbetet ska vara utfört. Det betyder i praktiken att det är svårt att följa
LBE:s regler om tillståndskrav avseende användning och överföring givet
branschens art.
När LBE trädde i kraft under 2010 överfördes ansvaret för prövning av
användning från polisen till kommunerna. Likaså överfördes ansvaret för
prövning av nationell överföring från MSB till kommunerna. I och med detta
finns det numera 290 tillståndsmyndigheter istället för 22. Med nu gällande
reglering behöver verksamhetsutövarna därför vara i kontakt med flera
tillståndsmyndigheter för att inhämta tillstånd för användning och överföring.
Bergsprängnings Entreprenadernas Förening (BEF) uppger att cirka 50
entreprenader har verksamhet i hela Sverige och de behöver därmed tillstånd
för användning och överföring från samtliga 290 kommuner. I Storstockholm
verkar enligt BEF ca 50 entreprenader som behöver tillstånd från cirka 26
kommuner. Därtill kommer övriga entreprenader som normalt har verksamhet
som berör flera kommuner.
Vad gäller överföring kan explosiva varor överföras till förråd eller direkt till
platsen för användning. Beroende på hur kommunen utformar besluten kan
tillstånd behövas vid varje tillfälle som varan förs till kommunen och även varje
gång den förs mellan förrådet och platsen för användningen. Sammantaget ger
detta en påtaglig administrativ börda, samtidigt som det sett till branschens art
är svårt att uppfylla LBE:s tillståndskrav.
En annan effekt är att bergsprängningsentreprenaderna inte alltid kan lämna
anbud på sprängarbeten i kommuner där entreprenaden saknar tillstånd för
användning och överföring, eftersom det kan finnas osäkerheter om
kommunen hinner handlägga ärendena innan arbetet ska vara utfört. Denna
omständighet hämmar konkurrensförhållandena enligt BEF.
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Sammanfattningsvis har nuvarande tillståndskrav för användning och
överföring i praktiken inneburit att kraven inte fullt kan uppfyllas av
verksamheterna. Eftersom användning av explosiva varor dessutom omfattas
av tillståndskrav i ordningslagen (1993:1617), det vill säga tillstånd från
polismyndigheten, har kommunerna i liten omfattning prövat tillstånd för
användning enligt kraven i LBE.

2.3

Vad MSB vill uppnå med föreslagna föreskrifter

Föreslagna föreskrifter är framtagna för att få ett mer ändamålsenligt och
förenklat tillståndsförfarande mot bakgrund av problemen som är beskrivna i
avsnitt 2.2.
MSB:s förslag innebär att verksamheter som använder eller överför explosiva
varor till flyttbart förråd eller plats för användning, i mer än en kommun,
enbart behöver ha tillstånd för detta i den kommun där sökanden är bosatt
eller där verksamheten huvudsakligen ska bedrivas, under förutsättning att
tillämpliga villkor i tillståndet är uppfyllda.
Verksamheterna behöver således enbart inhämta tillstånd från en kommun vid
hantering som omfattar användning och överföring inom Sverige. Vid
användning och överföring i andra kommuner är verksamheten undantagen
från tillståndskraven för detta. Övrig hantering, exempelvis förvaring och
försäljning, omfattas även fortsättningsvis av tillståndsplikt i varje kommun.
Förslaget gäller enbart för användning respektive överföring inom Sverige.
En förutsättning för att tillämpa undantagsreglerna är att verksamheten
uppfyller tillämpliga villkor i tillståndet. Den bedömning och de villkor som
kommunen anser ska gälla, ska enligt MSB mening också vara uppfyllda när
undantaget tillämpas. Med tillämpliga villkor menas exempelvis mängden
explosiva varor som får överföras. Villkor som rör till vilken plats överföring
ska ske är följaktligen inte är tillämpliga.
Observera också att undantagen enbart gäller i relation till LBE. Andra
tillståndskrav enligt annan lagstiftning gäller fortfarande, exempelvis kraven i
ordningslagen.
Tillstånd ska enligt förslaget sökas antingen i kommunen där sökanden är
bosatt eller i kommunen där verksamheten huvudsakligen ska bedrivas.
Samma ansökningsprincip finns för förvaring av explosiva varor i flyttbara
förråd (se 18 § LBE).
Med lydelsen ”där sökanden är bosatt” avses framförallt de fall då det är
aktuellt att privatpersoner eller fåmansföretag ska söka tillstånd. Den senare
lydelsen ”där verksamheten huvudsakligen ska bedrivas” avser främst företag,
föreningar och andra verksamheter. Vilken kommun man ska vända sig till
beror på hur verksamheten ser ut och det blir en bedömning från fall till fall.
En verksamhet kan exempelvis ha kontor i en kommun, men ha
sprängverksamhet och förråd förlagd i en annan. I det fallet bör tillstånd för
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användning och överföring sökas i kommunen där sprängverksamhet och
förråd är förlagda.
2.3.1

Tillstånd för användning (3 §)

MSB föreslår att den som använder explosiva varor i mer än en kommun
enbart behöver tillstånd för detta från den kommun där sökanden är bosatt
eller där verksamheten huvudsakligen ska bedrivas.
Vid prövning av tillstånd för användning är det framförallt den sökandes
lämplighet och kunskap som prövas av kommunen. Det vill säga om sökande
har den kompetens som krävs för att använda explosiva varor och är lämplig i
övrigt för uppgiften. Dessutom bedömer och godkänner kommunen
föreståndaren för verksamheten. MSB menar att prövning av föreståndare
enbart behöver göras av en kommun.
Det föreslagna undantaget gäller oavsett vilken typ av verksamhet som avses
och omfattar därför exempelvis sprängarbete, användning av pyrotekniska
artiklar, användning av scen- och teatereffekter och civil provning av produkter
avsedda för försvaret.
Observera dock att användning av explosiva varor omfattas av ordningslagens
tillståndskrav. Dessa krav gäller fortfarande och ska vara uppfyllda, även om
detta förslag till undantag tillämpas. Exempelvis får sprängning inom område
som omfattas av detaljplan endast äga rum med tillstånd från
polismyndigheten 2.
Likaså får inte heller pyrotekniska artiklar 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 3.
Därvidlag förändras inte tillståndskraven.
Kommunerna har som regel inte prövat tillstånd enligt LBE för användning av
pyrotekniska artiklar (fyrverkerier) eftersom ordningslagen är tillämplig. Det
samma gäller för sprängarbete. Det nya förslaget innebär att tillstånd kommer
att behöva sökas för användning av explosiva varor, men enbart i den kommun
där sökanden är bosatt eller där verksamheten huvudsakligen ska bedrivas.
Undantag för allmänhetens användning av fyrverkerier regleras av
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2014:3)
om pyrotekniska artiklar.
2.3.2

Tillstånd för överföring inom Sverige (4 §)

MSB föreslår att den som överför explosiva varor i mer än en kommun enbart
behöver tillstånd för detta från den kommun där sökanden är bosatt eller där
verksamheten huvudsakligen ska bedrivas. Den föreslagna undantagsregeln
2
3

Se 3 kap. 6 § ordningslagen.
Se 3 kap. 7 § ordningslagen.
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omfattar enbart överföring inom Sverige, det vill säga överföring som
uteslutande sker inom Sverige. Regeln omfattar vidare enbart överföring till
flyttbara förråd och plats för användning.
Det innebär att undantaget inte är tillämpligt på överföring av explosiva varor
till fasta förråd. Förvaring i fasta förråd är tillståndspliktig och tillstånden
prövas av kommunen 4.
Om undantaget skulle inkludera överföring till fasta förråd finns en risk att
sökanden presenterar ett underlag som omfattar förvaring i andra kommuner,
vilket kommunen som prövar ärendet inte kan ta ställning till. MSB anser att
det blir tydligare för både kommunen och sökanden om överföring till fasta
förråd prövas i samband med kommunens prövning av förvaringen.
2.3.3

Kommunens prövning

Kommunerna ska pröva användning och överföring utifrån kommunens
perspektiv. Förslaget till föreskrifter innebär ingen förändring i detta avseende.
Kommunen får således genom förslaget inte till uppgift att pröva användning
och överföring utifrån perspektivet att tillstånden kan användas i hela Sverige.
Eftersom lagstiftningen inte ger någon möjlighet att ålägga en kommun att
pröva tillstånd som gäller utanför kommunens gränser och MSB heller inte har
bemyndigande att ålägga kommunen ytterligare uppgifter är den föreslagna
regeln utformad som en undantagsregel.
2.3.4

Kommunens tillsyn

Tillståndsmyndigheten för en viss hantering är också tillsynsmyndighet för
samma hantering. Kommunen ska således genomföra tillsyn över tillstånd som
utfärdas för användning och överföring.
Den kommun som utfärdar tillstånd för användning och överföring har
emellertid inte tillsynsansvaret i andra kommuner. Det är fortfarande
kommunen där varan används eller dit varan överförs som har tillsynsansvaret
för verksamheten. Eftersom verksamheten, enligt förslaget, inte behöver
inhämta tillstånd från andra kommuner än där sökanden är bosatt eller där
verksamheten huvudsakligen ska bedrivas, kommer andra kommuner inte få
direkt vetskap om vilken verksamhet som sker enligt LBE och således även
sakna direkt vetskap om tillsynsobjekten. Detta gäller framförallt avseende
användning och överföring till flyttbara förråd eller arbetsplats kommunen har
dock fortfarande vetskap om överföring till fasta förråd och annan hantering
som kräver tillstånd enligt LBE.
När kommunen ger tillstånd till användning enligt LBE så är det kompetens
och lämplighet för att använda de explosiva varorna som kommunen ska
bedöma. I bedömningen ligger att tillståndshavaren har rätt kompetens och
kan göra riskbedömningar vid användandet av explosiva varor. MSB anser att
MSB är tillståndsmyndighet om förvaringen sker i anslutning till sådan hantering
som MSB ska pröva enligt LBE, exempelvis tillverkning.

4
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det är tillräckligt ur risksynpunkt 0m tillståndshavaren har ansetts lämplig att
använda och få överföra explosiva varor i endast en kommun, eftersom att det
är tillståndshavarens kompetens och lämplighet som ska bedömmas.
MSB ser inte att det föreligger stora risker med att kommuner där explosiva
varor används eller dit varorna överförs till inte alltid har vetskap om detta.
MSB har inte kunnat se några olyckor som sker på grund av att man bryter mot
LBE i samband med bergsprängningsarbeten, däremot har olyckor skett då
företag inte följer Arbetsmiljöverkets föreskrift, Sprängarbete 5. Eftersom den
föreslagna föreskriften rör överföring och användning av explosiva varor berörs
inte frågan om tillsyn över flyttbara förråd i denna konsekvensutredning.
Tillsyn över flyttbara förråd följer föreskriften om förvaring av explosiva varor,
vilken är under upparbetande. Det kan i samband med detta finnas anledning
att analysera behovet av anmälan och tillsyn av flyttbara förråd.
Tillståndsplikt för användning finns dock fortfarande enligt ordningslagen för
användning av pyrotekniska varor och för sprängarbeten inom område som
omfattas av detaljplanen. Polisen samverkar i regel med kommunen i fråga om
dessa ärenden och därigenom får kommunen vetskap om en stor del av de
tillsynsobjekt som kan finnas i kommunen.
2.3.5

Tillstånd enligt annan lagstiftning

Som tidigare redovisats gäller ordningslagens tillståndskrav vid användning av
explosiva varor. Enligt 3 kap. 6 § ordningslagen får inte sprängning äga rum
inom område som omfattas av detaljplan utan tillstånd av polismyndigheten.
Enligt 3 kap. 7 § får inte heller pyrotekniska varor användas utan tillstånd av
polismyndigheten. Det innebär att för sprängning inom planlagt område och
för användning av pyrotekniska varor krävs tillstånd av polismyndigheten
enligt ordningslagen. Polismyndigheten har därför kännedom om när och var
användning av explosiva varor kommer att ske och har i många fall kontakt
med räddningstjänsten i kommunen inför att användningen av de explosiva
varorna.
I MSB:s föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) 6
finns dessutom tillståndskrav om lastning och lossning av explosiva varor.
Kraven innebär att lastning och lossning på allmän plats inom tättbebyggt
område endast får ske med tillstånd av behörig myndighet (polismyndigheten).
Om lastning och lossning ska ske på allmän plats utanför tättbebyggt område
måste behörig myndighet (polismyndigheten) ha fått förhandsmeddelande om
det enligt kraven i ADR-S. Dessa krav knyter an till överföring till förråd och
plats för användning.

Arbetsmiljöverkets föreskrift(AFS 2007:1) Sprängarbete
Se kapitel 8.5 i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter
(MSBFS 2012:6) om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S).
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Vad gäller explosiva varor för civilt bruk ska dessa uppfylla kraven i MSB:s
föreskrifter om identitetsmärkning och registrering 7. Föreskrifterna införlivar
direktiv 2008/43/EG 8 och ställer krav på att aktörer bland annat ska registrera
överlämning och förbrukning av explosiva varor. Dessa krav knyter an till
överföring av explosiva varor.
I MSB:s föreskrifter om förvaring av explosiva varor (MSBFS 2010:5)
föreskriver MSB om krav på att den som förvarar sprängämnen, sprängkapslar
eller detonerande stubin ska föra dagbok. I dagboken ska det fortlöpande föras
in uppgifter om mängd för varje explosiv vara som förvaras. 9 Genom dagboken
ska således den som förvarar ha översikt över hanteringen av explosiva varor
och hur de förs till och från förrådet, vilket knyter an till överföring till förråd.
Av ovanstående kan det konstateras att även om föreslagna föreskrifter medger
undantag från tillståndskraven, finns parallella regler som knyter an till både
användning och överföring. En förenklad tillståndsprocess vad det gäller
användning och överföring av explosiva varor inom Sverige kan utifrån det
perspektivet därför vara motiverad.

3

Alternativa lösningar och vilka
effekterna blir om regleringen inte
kommer till stånd

Alternativa lösningar som MSB övervägt är att:
•

behålla nuvarande reglering,

•

införa krav på anmälningsplikt, och

•

begränsa undantag till specifika verksamheter

•

begränsa undantag till mängden explosiv vara som används eller överförs

3.1

Behålla nuvarande reglering

Sett till de problem som nuvarande reglering ger upphov till (se avsnitt 2.2) bör
regleringen ses över. Reglerna ger inte önskad effekt när verksamheterna inte
kan följa kraven. MSB har stannat vid att nuvarande reglering inte kan
behållas.

3.2

Krav på anmälningsplikt vid användning och
överföring

MSB har övervägt att komplettera förslaget om användning och överföring av
explosiva varor med en anmälningsplikt. Anmälningsplikten skulle innebära att
när en verksamhet har tillstånd för användning eller överföring från en
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2012:2) om
identitetsmärkning och registrering av explosiva varor för civilt bruk.
8 Kommissionens direktiv 2008/43/EG av den 4 april 2008 om inrättandet av ett
system för identifiering och spårning av explosiva varor för civilt bruk i enlighet
med rådets direktiv 93/15/EEG.
9 Se MSBFS 2010:5 4 kap. 4 §.
7
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kommun, skulle verksamheten sedan ha en plikt att i förväg anmäla till andra
kommuner när man avser att använda eller överföra explosiva varor i
kommunerna i fråga. Det vill säga i en kommun som inte har utfärdat
tillståndet i fråga. En liknande anmälningsplikt finns när flyttbara förråd flyttas
till olika kommuner och den planerade uppställningstiden är längre än fem
dagar 10.
Med en anmälan skulle kommuner få kännedom om när verksamheter
använder explosiv vara i kommunen på basis av tillstånd utfärdat från annan
kommun. Kommunen skulle också på så sätt få vetskap om tillsynsobjekten.
Men en anmälningsplikt i detta avseende innebär också ytterligare en uppgift
för kommunen att administrera och ta hand om. Eftersom MSB har
bemyndigande att utfärda föreskrifter om undantag från tillståndskravet i 16 §
LBE, är det tveksamt om kommunen kan åläggas att hantera en sådan
anmälningsplikt.
Om en anmälningsplikt skulle införas uppkommer en rad frågeställningar som
måste övervägas.
Ett alternativ är att införa en anmälningsplikt som innebär att
tillståndshavaren i förväg ska göra en anmälan till den berörda kommunen för
varje enskild överföring och/eller användning och att det av anmälan ska
framgå tid och plats för överföringen eller användningen. Det andra
alternativet är att införa en mer generell anmälningsplikt som innebär att
tillståndshavaren i förväg ska anmäla till berörda kommuner att överföring
och/eller användning kommer att ske i kommunen under en viss tidsperiod,
utan att det av anmälan närmare framgår när eller var överföringen eller
användningen kommer att ske.
Det första alternativet har fördelen att kommunen får god kännedom om vilka
tillsynsobjekt som finns i kommunen, var tillsynsobjekten finns och när
överföringen eller användningen kommer att ske. Nackdelen med detta
alternativ är att en sådan typ av anmälan riskerar att bli en tung administrativ
börda, både för kommuner och verksamhetsutövare eftersom
anmälningsplikten skulle innebära att ett stort antal anmälningar skulle behöva
göras. Ett annat problem med detta alternativ är att många tillståndshavare
kommer att ha svårt att följa en sådan typ av anmälningsplikt pga. de korta
ledtider som finns i vissa branscher. Om en verksamhet ska utföra ett
sprängarbete med mycket kort varsel finns det en risk att verksamheten i fråga
inte i förväg hinner anmäla detta till kommunen.
Det andra alternativet, dvs. en generell anmälningsplikt, har fördelen att
kommunerna inte behöver hantera lika många anmälningar, samtidigt som det
också skulle innebär en mindre administrativ belastning för tillståndshavarna i
jämförelse med det första alternativet. Nackdelarna med en generell
anmälningsplikt är att kommunen inte har någon kännedom om var eller när
10

Se MSBFS 2010:5 8 kap. 3 §.
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en överföring eller användning av explosiva varor kommer att ske. Eftersom
överföring och användning är moment som är av tillfällig karaktär kan det vara
mycket svårt för kommunerna att bedriva tillsyn av överföringen och
användningen av de explosiva varorna om kommunerna inte har kännedom om
var eller när överföringen eller användningen kommer att ske. För kommuner
som är stora till ytan blir dessa nackdelar särskilt tydliga.
En övergripande fråga som måste ställas vid övervägandet om en
anmälningsplikt ska införas är också i hur stor omfattning som kommunerna
idag utövar tillsyn vid överföring och användning av explosiva varor. Sett ur ett
riskperspektiv är MSB av uppfattningen att riskerna vid överförings- och
användningstillfällena inte är större än t.ex. vid förvaring av explosiva varor.
Dessutom är överförings- och användningstillfällen momentana till sin natur,
vilket kan göra det svårt för kommunerna att bedriva tillsyn över överföring
och användning av explosiva varor. Om kommunerna i realiteten inte utövar,
eller har någon möjlighet att utöva, tillsyn vid användning och överföring av
explosiva varor anser MSB att det inte finns någon anledning att införa en
anmälningsplikt som kommer att rendera ett stort antal anmälningar till
kommunerna.
En anmälningsplikt som innebär att en tillståndshavare i förväg ska anmäla att
överföring eller användning av explosiva varor ska ske kan också skapa nya
frågor för kommun och verksamhet, såsom t.ex. hur och när en anmälan ska
ske. En anmälningsplikt kan också innebära ett nytt administrativt system som
blir svårhanterligt för både verksamhet och kommun. Sett till de
förutsättningar som redovisats i avsnitt 2.2 finns risken att anmälningsplikten
inte heller går att uppfylla för verksamheterna eller följa upp för kommunerna.
MSB kan inte meddela föreskrifter om hur en kommun ska vara organiserad
eller ska utföra sina uppgifter. MSB kan därför inte föreskriva om hur en
anmälningsplikt ska gå till i praktiken. En anmälningsplikt som inte innefattar
närmare krav på hur och när en anmälan ska ske riskerar att leda till stora
praktiska variationer mellan olika kommuner. Om en anmälningsplikt skulle
införas för tillståndshavare finns det risk att olika kommunerna ställer upp
olika krav på hur lång tid i förväg anmälan ska göras, på vilket sätt anmälan ska
göras och till vilken adressat inom kommunen som anmälan ska göras.
Eftersom vissa verksamheter kan ha mycket korta ledtider, ibland bara med
några timmars framförhållning innan exempelvis ett sprängarbete ska utföras,
finns det risk för att verksamheterna inte kan fullgöra sin anmälningsplikt om
det t.ex. krävs att anmälan ska göras lång tid i förväg eller att anmälan göras till
en viss adressat eller på ett visst sätt som inte är tillgängligt vid det givna
tillfället.
Vid övervägandet om en anmälningsplikt ska införas måste också en
proportionalitetsbedömning göras av behovet av en anmälningsplikt och
konsekvenserna för enskilda om anmälningsplikten inte följs. Av 20 och 28 §§
LBE följer att den som inte följer vad som har meddelats i föreskriften kan få
sitt tillstånd återkallat och kan dömas till böter. Med hänsyn till de oklarheter
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och de praktiska tillämpningsproblem som införandet av en anmälningsplikt
skulle innebära anser MSB att det inte är proportionerligt eller ändamålsenligt
att införa en anmälningsplikt i den föreslagna föreskriften. En anmälningsplikt
skulle medföra att verksamheterna riskerar att påföras ytterligare ett krav vid
överföring och användning av explosiva varor som inte kan efterlevas i
praktiken. Den problembild som har beskrivits i avsnitt 2.2. bedöms därför inte
lösas genom att införa en anmälningsplikt. MSB bedömer att inte heller
kommunerna skulle få bättre förutsättningar att bedriva tillsyn mot bakgrund
av de skäl som redovisats ovan. MSB har mot bakgrund av ovanstående skäl
valt att inte föreslå en anmälningsplikt i de föreslagna föreskrifterna.

3.3

Begränsa undantag till specifika verksamheter

MSB har inte sett någon anledning att begränsa undantagen till specifika
verksamheter och har därför valt att föreslå undantag som gäller samtliga
berörda verksamheter.

3.4

Begränsa undantag till mängden explosiv vara
som används eller överförs

MSB har valt att inte begränsa undantaget till mängd explosiv vara som
överförs. Ett undantag som skulle vara begränsad till en viss mängd skulle lätt
kunna kringgås då verksamheten skulle kunna överföra en liten mängd
explosiv vara men i stället göra det ofta. En undantagsregel som är begränsad
till viss mängd explosiv vara skulle därför inte vara ändamålenlig. I konsekvens
med detta har MSB valt att det föreslagna undantaget gäller oavsett mängd
även för användning.

4

Berörda

MSB har identifierat följande huvudsakliga områden som föreslagna
föreskrifter berör. Områdena utgår från att kommunen är tillståndsmyndighet,
vilket medför att alla områden som MSB är tillståndsmyndighet för är
exkluderade, exempelvis sådan hantering som Försvarsmakten, Försvarets
materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut och Fortifikationsverket
behöver ha tillstånd.

4.1

Kommunerna

Kommunerna som idag är 290 st är enligt LBE tillståndsmyndighet för
användning och överföring av explosiva varor inom Sverige. Om användningen
sker i anslutning till hantering som MSB är tillståndsmyndighet för, är MSB
också tillsynsmyndighet för detta.

4.2

Sprängarbete

Idag så är det mestadels bergsprängning ovanjord som berörs av undantaget.
MSB uppskattar att det finns ca 120 företag som utför ovanjordssprängningar.
De företag som arbetar inom gruvindustrin berörs inte på samma sätt av
undantaget då de oftast är på samma plats. Gruvindustrin behöver därför bara
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söka överföringstillstånd hos en kommun. Övriga tillstånd söks vanligtvis hos
MSB.

4.3

Användning av fyrverkerier

Allmänhetens användning av fyrverkerier regleras av Myndigheten för
samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2014:3) om pyrotekniska
artiklar. I MSBFS 2014:3 finns undantag från tillståndsplikten för
allmänhetens användning.
Det finns idag runt 30 verksamheter i Sverige som använder fyrverkerier som
är tillståndspliktig enligt LBE för de verksamheterna krävs enligt de nu
föreslagna föreskrifterna enbart tillstånd från en kommun. Observera att det
fortfarande krävs tillämpliga tillstånd enligt ordningslagen. De föreslagna
föreskrifterna innebär ingen förändring i det avseendet.

4.4

Användning av scen- och teatereffekter

Det finns i Sverige runt 10 företag som använder scen- och teatereffekter och
agerar i flera kommuner som kan komma att beröras.

4.5

Civil provning av produkter avsedda för
försvaret

Det finns idag 2-3 företag som har tillstånd från MSB för bearbetning och
användning. Dessa företag arbetar oftast med ammunition och för ammunition
behövs inget överföringstillstånd. Däremot behöver dessa företag tillstånd från
kommunen för användning i de fall då användningen inte sker i anslutning till
sådan hantering som MSB ger tillstånd till, dvs. tillverkning, bearbetning,
behandling, destruktion, underhåll och återvinning. Om användningen
däremot sker i anslutning till den hantering som MSB ger tillstånd till är det
också MSB som prövar frågan om tillstånd för användning. För att
användningen ska anses ske i anslutning till sådan hantering som MSB ger
tillstånd till ska användningen ske i en sådan geografisk närhet till denna
hantering att det finns ett riskmässigt samband.

5
5.1

Kostnader och andra konsekvenser
Kostnader för företag

Administrativa kostnader för företag kommer att undvikas och minskas.
Kostnaden för att ansöka hos en kommun om överföringstillstånd för explosiva
varor kan variera mellan olika kommuner. Snittkostnaden för en
tillståndsansökan är uppskattningsvis ca 2000 -3000 kr per ansökan. Hur
stora ett företags administrativa kostnader är avseende tillståndsansökningar
beror dels på hur många kommuner som företaget är verksamt i, och dels på
hur ofta företaget behöver ansöka om tillstånd i dessa kommuner. Eftersom
tillstånden gäller under en viss tid kan ett företag behöva ansöka om flera
tillstånd i en kommun om tillståndet har en kort giltighetstid. Om tillståndet
däremot gäller under en lång tidsperiod kan företaget bara behöva ansöka om
tillstånd en gång i en kommun. Det är mot denna bakgrund mycket svårt att
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beräkna hur många tillstånd ett företag behöver ansöka om under ett år t.ex.
och det är därmed också mycket svårt att beräkna hur stora företagens
administrativa kostnader är utifrån nu gällande reglering.
Många företag som utför sprängarbeten är verksamma i ett stort antal
kommuner varav många företag är verksamma i hela landet. För företag som är
verksamma i flera kommuner och därmed behöver ansöka om tillstånd i flera
kommuner kan det nuvarande tillståndskravet för användning och överföring
av explosiva varor vara förenat med stora administrativa kostnader.
Vad det gäller företags administrativa kostnader för att ansöka om tillstånd för
användning av explosiva varor är kostnaderna svåra att beräkna i realiteten
eftersom inte alla kommuner utfärdar sådana tillstånd idag, trots det
tillståndskrav för användning av explosiva varor som finns i LBE. Det är också
svårt att beräkna företagens administrativa kostnader i realiteten vad det gäller
ansökningar om överföringstillstånd eftersom nuvarande tillståndskrav har
inneburit att företagen inte fullt ut kunnat uppfylla kraven.
De föreslagna föreskrifterna innebär att företagen endast kommer att behöva
ansöka om tillstånd för överföring och användning av explosiva varor i en
kommun vilket kommer att innebära en avsevärd minskning av de
administrativa kostnaderna för företagen. För ett företag som är verksamt i 290
kommuner skulle de administrativa kostnaderna för att ansöka om tillstånd
enligt de föreslagna föreskrifterna i snitt bli ca 2000-3000 kr istället för ca 580
000 – 870 000 kr enligt MSB:s uppskattning om företaget skulle ansöka om
tillstånd i samtliga kommuner i Sverige.

5.2

Andra och alternativa konsekvenser för företag

Som redovisats i avsnitt 2.2 finns det en risk för snedvridna
konkurrensförhållanden om nuvarande reglering behålls. Detta gäller inte
enbart de företag som utför sprängarbeten, utan samtliga berörda företag som
använder och överför explosiva varor inom Sverige. Genom föreslagna
föreskrifter bedömer MSB att verksamheterna får mer rättvisa förhållanden
och kan konkurrera på lika villkor.

5.3

Kostnader för kommuner

Då föreslagna föreskrifter innebär undantag från tillståndskraven bedömer
MSB att kommunerna behöver handlägga färre tillståndsärenden än tidigare.
Tillsynsansvaret kommer dock att finnas kvar på samma sätt som tidigare. Då
kommunerna får ta betalt för den tid de använder för tillståndsgivning och
tillsyn så bedömer MSB att kostnaderna bör vara oförändrade för kommunerna
även om tillståndsprövningen kan komma att koncentreras till vissa
kommuner.

5.4

Andra och alternativa konsekvenser för
kommuner

Genom förslaget behövs enbart tillstånd för användning och överföring från
kommunen där sökanden är bosatt eller där verksamheten huvudsakligen ska
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bedrivas. Om sedan verksamheten använder eller överför explosiva varor i
andra kommuner föreslås verksamheten vara undantagen från tillståndskraven
för detta. Dessa kommuner kan därför inte utifrån tillståndskraven i LBE få
information om vilka verksamheter som använder eller överför explosiva varor
i kommunen. Kommunerna i fråga har inte heller utifrån LBE:s tillståndskrav
information om vilka tillsynsobjekten är.
Användning av explosiva varor omfattas dock av ordningslagen och
tillståndskraven som anges där. Inom planlagt område ska verksamheten
inhämta tillstånd från polismyndigheten före sprängning. I regel samråder
polismyndigheten med kommunen i frågan i dessa ärenden. Utanför planlagt
område finns dock inte denna tillståndsplikt och vid dessa tillfällen får
kommunen inte kännedom om verksamheten.
Avseende användning av pyrotekniska artiklar får inte detta ske utan
polismyndighetens tillstånd, om användningen med hänsyn till tidpunkten,
platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller
någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom.

6

Överensstämmelse med Sveriges
medlemskap i EU

Överföring av explosiva varor regleras av rådets direktiv 93/15/EEG av den 5
april 1993 om harmonisering av bestämmelserna om utsläppande på
marknaden och övervakning av explosiva varor för civilt bruk.
Föreslagna föreskrifter harmoniserar med reglerna om överföring i direktiv
93/15/EEG, vilka ger respektive medlemsstat möjlighet att utforma
tillståndsplikten för nationell överföring av explosiva varor.

7

Ikraftträdande och informationsinsatser

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.
Information om de nya föreskrifterna kommer att publiceras på MSB:s
hemsida och i MSB:s nyhetsbrev om Lag och rätt samt förmedlas till
remissinstanserna.

8

Sammanfattning

MSB har remitterat föreskrifterna till en rad remissinstanser innan
föreskrifterna har beslutats. Några av remissinstanserna har framfört
synpunkter på föreskrifterna och konsekvensutredningen. MSB har beaktat
synpunkterna men har inte gjort några ändringar i föreskrifterna efter
remisstiden. Däremot har vissa justeringar gjorts i konsekvensutredningen för
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att förtydliga de delar som remissinstanserna haft synpunkter på och de
överväganden som MSB gjort inför att föreskrifterna beslutats.
MSB anser mot bakgrund av de skäl som ovan angetts i
konsekvensutredningen att tillståndskravet kan begränsas på motsvarande sätt
som har gjorts i 18 § LBE för förvaring i flyttbara förråd. Undantaget från
tillståndskravet i MSBFS 2014:10 för användning och överföring av explosiva
varor till flyttbart förråd eller plats för användning, innebär att tillstånd endast
behövs för detta från den kommun där sökanden är bosatt eller där
verksamheten huvudsakligen ska bedrivas. MSB har gjort bedömningen att
undantaget från tillståndskravet för användning och överföring av explosiva
varor inom Sverige är motiverat med hänsyn till de stora praktiska problem
som tillståndskravet enligt LBE:s ordalydelse har medfört och att riskerna med
att införa ett sådant undantag inte har bedömts vara större än vid förvaring av
explosiva varor. Lagstiftaren har redan genomfört en motsvarande ordning
med ett undantag i 18 § LBE från tillståndskravet vad det gäller förvaring i
flyttbara förråd. Det är därför motiverat att föreskriva om ett undantag från
tillståndskravet beträffande överföring och användning av explosiva varor likt
det undantag som redan idag finns för flyttbara förråd i 18 § LBE.

9

Kontaktpersoner

Agneta Jansson
Enheten för farliga ämnen
010-240 52 27
agneta.jansson@msb.se
Amanda Swahn
Rättsenheten
010-240 54 05
amanda.swahn@msb.se
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Rättsenheten
Kim Reenaas
010-240 50 66
kim.reenaas@msb.se

Konsekvensutredning avseende Myndigheten
för samhällsskydd och beredskaps förslag till
föreskrifter om identitetsmärkning och
registrering av explosiva varor för civilt bruk

1

Problemet

Bakgrund
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har ansvar för frågor
som rör skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar. Uppdraget
spänner över hela hot- och riskskalan, från vardagens olyckor till stora
katastrofer. MSB har enligt 25 § förordningen (2010:1075) om brandfarliga och
explosiva varor bemyndigande att utfärda vissa föreskrifter om explosiva varor.
MSB har genomfört direktiv 2008/43/EG om inrättandet av ett system för
identifiering och spårning av explosiva varor för civilt bruk i enlighet med
rådets direktiv 93/15/EEG i svensk lagstiftning genom MSBFS 2010:3 om
identitetsmärkning och registrering av explosiva varor för civilt bruk.
Direktiv 2008/43/EG har ändrats genom Kommissionens direktiv 2012/4/EU
av den 22 februari 2012 om ändring av direktiv 2008/43/EG om inrättandet av
ett system för identifiering och spårning av explosiva varor för civilt bruk i
enlighet med rådets direktiv 93/15/EEG.
De föreslagna föreskrifterna inför i huvudsak endast de ändringar som
Kommissionens direktiv 2012/4/EU innebär.
Eftersom ändringarna i direktivet innebär att tillverkarnas och importörernas
skyldighet att märka explosiva varor senareläggs ett år och de befintliga föreskrifterna föreskriver märkningsplikt från och med den 5 april 2012 har MSB
valt en kortare remisstid än vanligt för att upphävandet av MSBFS 2010:3 ska
kunna ske så snart som möjligt. De nya föreskrifterna träder ikraft den 5 april
2013.

MSB-151.1

De regler som inte ändras i sak omfattas inte av denna konsekvensutredning. I
dessa delar hänvisas till tidigare konsekvensutredning, se bilaga.
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Problembeskrivning
Syftet med direktivet 2008/43/EG och förslaget till föreskrifterna är att
försvåra och förhindra missbruk och stöld av explosiva varor genom att göra
det möjligt att spåra var och när varorna försvunnit eller stulits. Detta för att
underlätta för de brottsbekämpande myndigheterna att kunna identifiera den
sista officiella ägaren när otillåtna sprängämnen anträffats.
Direktiv 2008/43/EG genomfördes i svensk rätt i sin helhet genom MSBFS
2010:3.
Direktiv 2008/43/EG har därefter ändrats med följande motivering.
” (1) Antändningsrör, krutstubin och tändpatroner av tändhattstyp omfattas av
direktiv 93/15/EEG, men de används för pyrotekniska ändamål snarare än för
sprängning. Verkningarna vid missbruk av dem torde likna verkningarna vid
missbruk av pyrotekniska artiklar som utgör en lägre risk, och således är
verkningarna mycket mindre allvarliga än för andra typer av explosiva varor.
Enligt proportionalitetsprincipen bör därför antändningsrör, krutstubin och
tändpatroner av tändhattstyp undantas från systemet för identifiering och
spårning av explosiva varor för civilt bruk.
(2) Utvecklingen av de datorsystem som krävs för systemet för identifiering och
spårning av explosiva varor har tagit längre tid än förväntat. Tillämpningen av
kommissionens direktiv 2008/43/EG måste senareläggas för att företag i
sektorn för explosiva varor ska få den ytterligare tid som krävs för att fullständigt utveckla, testa, validera och öka säkerheten i de elektroniska system
som är en förutsättning för genomförandet av direktiv 2008/43/EG. Därför bör
tillverkarnas och importörernas skyldighet att märka explosiva varor senareläggas ett år till den 5 april 2013. Ytterligare tid krävs för att de erforderliga
elektroniska spårningssystemen ska ha genomförts av alla aktörer i
försörjningskedjan. Dessutom kan lagringsbeständiga explosiva varor som
tillverkats tidigare och inte behövde märkas i enlighet med direktiv
2008/43/EG fortfarande finnas i försörjningskedjan, och det är svårgenomförbart att ålägga företagen att hålla sig med olika slag av register. Skyldigheterna
avseende uppgiftsinsamling och registerhållning bör därför senareläggas med
tre år till den 5 april 2015.
(3) Vissa artiklar är för små för att koden för tillverkningsplats och de
elektroniskt läsbara uppgifterna ska få plats. Vissa andra artiklar är praktiskt
omöjliga att märka med en unik identifiering på grund av deras form eller
konstruktion. I sådana fall bör den erforderliga identifieringen fästas på den
minsta förpackningsenheten. Teknikens framåtskridande kan göra det möjligt
att anbringa koden för tillverkningsplats och de elektroniskt läsbara uppgifterna på sådana artiklar. Kommissionen bör därför se över läget i slutet av 2020
för att bedöma om uppgifterna kan anbringas på artiklarna själva.
(4) Direktiv 2008/43/EG bör därför ändras i enlighet med detta.”
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Föreskrifternas innehåll
Innehållet i förslaget genomför de ändringar i direktiv 2008/43/EG som följer
av direktiv 2012/4/EU.
MSB har valt att inte ge ut en ändringsföreskrift varför föreskrifterna framgår i
en ny författning där även oförändrade delar förs över.
Nedan anges endast de materiella ändringar som förslaget innebär. I övriga
delar hänvisas till den befintliga konsekvensutredningen, se bilaga.

1.

Ändrat tillämpningsområde

Följande produkter undantas numera från direktivets tillämpning:
- Stubiner, som är trådlika icke-detonerande antändningsanordningar.
- Krutstubin, som består av en kärna av finkornigt svartkrut omgivet av en
böjlig väv med ett eller flera skyddande ytterskikt och som vid antändning
brinner med en förutbestämd hastighet utan någon yttre sprängverkan.
- Tändpatroner av tändhattstyp, som består av en kapsel av metall eller plast
innehållande en liten mängd primärsprängblandning som lätt antänds vid islag
och som fungerar som tändelement i patroner för handeldvapen eller i
slagtändningar för drivladdningar.

2. Ändrat ikraftträdande
Bestämmelserna i direktivet ska börja tillämpas från och med den 5 april 2013
istället för 5 april 2012. Detta gäller dock inte artikel 3.6 och artiklarna 13 och
14 som ska tillämpas från den 5 april 2015.

3.

Ändringar utöver direktiv 2013/4/EU

MSB har uppmärksammat en felaktighet i de befintliga föreskrifterna som
rättas i samband med genomförandet av direktivsändringarna. Denna
felaktighet är att den tresiffriga som är hänförlig till tillverkaren istället ska
vara hänförlig till tillverkningsplatsen.

2

Alternativa lösningar

Förslaget till reglering införlivar direktiv 2008/43/EG inkl. ändringar enligt
direktiv 2012/4/EU vilket är en skyldighet som följer av Sveriges anslutning till
Europeiska unionen. Förslaget innehåller inte något som går utöver vad som
följer av direktivet.
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MSB bedömer att det saknas ändamålsenliga alternativ till att reglera frågan i
enlighet med förslaget.

3

Berörda

Se ursprunglig konsekvensutredning.

4

Kostnader och andra konsekvenser

Se ursprunglig konsekvensutredning.
De som berörs av märkningsreglerna kommer få ett extra år på sig innan
bestämmelserna ska tillämpas, distributörer får ytterligare två år på sig och
reglerna om registerhållning kommer inte att tillämpas förrän 5 april 2015.
Vidare sker en lättnad eftersom vissa produkter numera undantas från
direktivets tillämpningsområde. I övrigt bedöms inte ändringarna få annat än
försumbara ekonomiska konsekvenser.

5

Överensstämmelse med Sveriges
medlemskap i EU

Förslaget till reglering införlivar direktiv 2008/43/EG inkl. ändringar enligt
direktiv 2012/4/EU vilket är en skyldighet som följer av Sveriges anslutning till
Europeiska unionen. Förslaget innehåller inte något som går utöver vad som
följer av direktivet.
MSB bedömer att det saknas ändamålsenliga alternativ till att reglera frågan i
enlighet med förslaget.

6

Ikraftträdande och informationsinsatser

De befintliga föreskrifterna (MSBFS 2010:3) ska upphöra snarast möjligt. De
föreslagna föreskrifterna avses beslutas april 2012, men ska träda ikraft först
den 5 april 2013. Vissa bestämmelser ska dock inte tillämpas förrän den 5 april
2015, se ovan.
Information om reglerna kommer att kommuniceras via Myndigheten för
samhällsskydd och beredskaps hemsida www.msb.se. Ytterligare
informationsinsatser kommer att behövas både till små företag via
branschorganisationerna och till de myndigheter som berörs.
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De grupper som berörs av lagstiftningen är kända och tillhör en begränsad
krets. Det är därför möjligt att rikta direkt information till dessa.

7

Kontaktpersoner

Följande personer hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kan
kontaktas vid eventuella frågor och för närmare upplysningar om förslaget till
föreskrifter.

Shulin Nie
Enheten för farliga ämnen
010- 240 42 11
shulin.nie@msb.se
Kim Reenaas
Rättsenheten
010-240 50 66
kim.reenaas@msb.se
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Bilaga: Den ursprungliga konsekvensutredning då direktivet
2008/43/EG införlivades genom MSBFS 2010:3

Diarienummer
2009:1658

Konsekvensutredning avseende förslag till
Myndigheten för samhällsskydd och
beredskaps föreskrifter om identifiering och
spårning av explosiva varor för civilt bruk

1

Inledning

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har ansvar för frågor
som rör skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar. Uppdraget
spänner över hela hot- och riskskalan, från vardagens olyckor till stora
katastrofer. MSB har enligt 41 § förordningen (1988:1145) om brandfarliga och
explosiva varor bemyndigande att utfärda föreskrifter som avses i 6-11 §§ lagen
(1988:868) om brandfarliga och explosiva varor.
Förslaget till föreskrifter genomför direktiv 2008/43/EG om inrättandet av ett
system för identifiering och spårning av explosiva varor för civilt bruk i enlighet
med rådets direktiv 93/15/EG i svensk lagstiftning.
Ovan nämnda bemyndigande omfattar emellertid inte bemyndigande att
föreskriva om åtgärder som motiveras av skyddet mot brott och terrorism,
vilket direktivet och därmed föreskriftsförslaget reglerar. Bemyndigande finns
dock i det förslag till ny lag om brandfarliga och explosiva varor som för
närvarande bereds av regeringskansliet.
Mot bakgrund av att direktivet skulle ha varit genomfört i medlemsstaterna
redan den 5 april 2009 och att nödvändigt bemyndigande förväntas ingå i ny
lag om brandfarliga och explosiva varor, väljer MSB därför att påbörja
remissförfarandet.

2

Bakgrund

Olika typer av sprängämnen förekommer ofta vid terroristattacker, att öka
säkerheten vid hantering av sprängämnen är därför en prioriterad fråga inom
den Europeiska Unionen. En av EU instiftad expertgrupp för
sprängämnessäkerhet lade i juni 2007 fram en rapport med rekommendationer
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på åtgärder för att öka säkerheten vid hantering av sprängämnen. En av de
rättsakter som antogs till följd av rekommendationerna är direktiv
2008/43/EG om inrättandet av ett system för identifiering och spårning av
explosiva varor för civilt bruk i enlighet med rådets direktiv 93/15/EG, det så
kallade spårningsdirektivet. I direktiv 93/15/EEG1 finns bestämmelser om hur
explosiva varor ska kunna omsättas på gemenskapsmarknaden på ett säkert
sätt, bland annat ställs krav på CE-märkning.
Enligt direktiv 2008/43/EG är det nödvändigt att se till att företag som
tillverkar och hanterar explosiva varor har ett system för spårning av explosiva
varor, så att de när som helst kan fastställa var en vara befinner sig och vem
som var den senaste officiella ägaren. En förutsättning för att kunna underhålla
korrekta och fullständiga register över explosiva varor inom hela
distributionskedjan, är att explosiva varor förses med en identitetsmärkning.
Det gör det möjligt att identifiera och spåra explosiva varor från produktion
och utsläppande på marknaden, till slutanvändaren.
Av direktiv 2008/43/EG framgår således harmoniserade bestämmelser om
skyldighet att märka explosiva varor, vilka explosiva varor som ska märkas och
av vem, hur märkningen ska utformas och vilken information den ska
innehålla, skyldighet att föra register över explosiva varor, krav på arkivering,
skyldighet att lämna ut uppgifter och om att utpeka kontaktpersoner.
Rubricerat förslag till föreskrifter genomför direktiv 2008/43/EG i sin helhet i
svensk lagstiftning.

3

Problembeskrivning

Syftet med direktiv 2008/43/EG och förslaget till föreskrifter är att försvåra
och förhindra missbruk och stöld av explosiva varor genom att göra det möjligt
att spåra var och när varorna försvunnit eller stulits. Detta för att underlätta för
de brottsbekämpande myndigheterna att kunna identifiera den sista officiella
ägaren när otillåtna sprängämnen anträffats.

4

Föreskrifternas innehåll

Innehållet i förslaget till föreskrifter speglar i sin helhet innehållet i direktiv
2008/43/EG.

4.1

Tillämpningsområde

Föreskrifterna gäller den som hanterar eller importerar explosiva varor för
civilt bruk och som ska vara CE-märkta enligt direktiv 93/15/EEG. Med
hantering avses tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring,
transport, användning, omhändertagande, återvinning, destruktion,
1

Europaparlamentets och rådets direktiv 93/15/EEG , av den 5 april 1993 om
harmonisering av bestämmelserna om utsläppande på marknaden och övervakning av
explosiva varor för civilt bruk( EGT nr L 121, 15.5.1993 s. 20, Celex 31993L0015).
Direktivet ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003
(EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).
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saluförande, underhåll, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden. Med
import avses i föreskrifterna införsel från annat land än land inom Europeiska
gemenskapen, land som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och
land som enligt avtal med den Europeiska gemenskapen utgör en del av den
Europeiska gemenskapens inre marknad för varor. Direktiv 93/15/EEG har
genomförts genom Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1997:4) om
kontroll och om utsläppande av explosiva varor för civilt bruk.

4.2

Undantag från föreskrifterna

Även om de explosiva varorna är CE-märkta enligt direktiv 93/15/EEG, gäller
föreskrifterna inte sådana explosiva varor som transporteras och levereras,
oförpackade eller i tankfordon, för att direkt lastas av i sprängborrhål.
Föreskrifterna undantar också explosiva varor som tillverkas på sprängplatsen
och som laddas omedelbart efter det att de har tillverkats.
Vidare undantar föreskrifterna sådan transport av explosiva varor som
omfattas av lagen (2006:263) om transport av farligt gods samt när
befattningen med de explosiva varorna sker som en del i myndighetsutövning
eller annars för att upprätthålla ordning och säkerhet eller för att försvara riket.

4.3

Märkning

Föreskrifterna fastlägger ett system som innebär att den som tillverkar eller
importerar explosiva varor åläggs att märka varje explosiv vara med en
beständig och läsbar identitetsmärkning. Detsamma gäller varornas innersta
förpackning. Identitetsmärkningen ska bestå både av en alfanumerisk kod och
en maskinläsbar del. Den maskinläsbara delen kan utgöras av en streckkod
eller en matriskod som innehåller samma information som den alfanumeriska
koden.
Den alfanumeriska koden ska innehålla information om i vilket land varan har
tillverkats eller från vilket land den har importerats, vilket tillverkningsställe
varan har, samt ett unikt nummer för varje explosiv vara och för den innersta
förpackningen.
Koden som avser varans tillverkningsställe ska fastställas av Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap och fås efter ansökan till myndigheten.

4.4

Registerhållning

Den som hanterar eller importerar explosiva varor ska föra register med
information om den explosiva varan, varans identifieringsnummer, vilken typ
av explosiv vara det är och uppgift om vilket företag eller person som varan har
överförts till, eller när varan har förbrukats. Uppgifterna ska sedan arkiveras i
tio år av den som för registret. Om den som för register under tiden upphör
eller går i konkurs ska uppgifterna delges Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap.
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Registret ska därutöver provas regelbundet av den som för registret för att se
om det är effektivt och att uppgifterna håller en god kvalitet. Uppgifterna ska
skyddas mot skada eller förstörelse, både avsiktlig och oavsiktlig.
Den som för registret ska även peka ut en kontaktperson som utanför ordinarie
arbetstid är tillgänglig för myndigheterna och ska på begäran lämna ut alla
registrerade uppgifter.

4.5

Ikraftträdande

Föreskrifterna skulle ha trätt i kraft den 5 april 2009 och skall börja tillämpas
från och med den 5 april 2012. MSB saknar dock vid tidpunkten för
remissförfarandet bemyndigande att föreskriva om åtgärder som motiveras av
skyddet mot brott och terrorism (se punkt 1).

5

Berörda av regleringen

Regleringen berör alla dem som hanterar eller importerar explosiva varor för
civilt bruk och som ska CE-märkas enligt direktiv 93/15/EEG2, vilket i Sverige
är genomfört genom Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1997:4)
om kontroll och om utsläppande av explosiva varor för civilt bruk. Regleringen
kommer därmed att beröra tillverkare och importörer, samt alla de som civilt
utför sprängarbeten, exempelvis bygg- och anläggningsföretag, konsulter,
entreprenörer, gruvföretag samt privatpersoner. Även offentlig verksamhet
berörs, utom i de fall där befattningen med de explosiva varorna sker som en
del i myndighetsutövning eller för att upprätthålla ordning och säkerhet, eller
för att försvara riket.
Regleringen kommer att beröra ca 60 företag som idag har tillstånd för
tillverkning av explosiva varor för civilt bruk. Utöver det berörs ett antal företag
som importerar sådana explosiva varor som omfattas av författningen.
Antalet gruvor i drift som berörs av reglerna, är idag ca 10-15 stycken och dessa
drivs av 5-10 företag .
Regleringen berör även bergsprängare och enligt
Bergsprängningsentreprenörernas förening finns idag ca 200 verksamma
företag som har bergsprängning som huvudsysselsättning. Detta inkluderar allt
ifrån enmansföretag till större företag.
Antalet privatpersoner som omfattas bedöms som mycket få.

2

Europaparlamentets och rådets direktiv 93/15/EEG, av den 5 april 1993 om harmonisering
av bestämmelserna om utsläppande på marknaden och övervakning av explosiva varor för
civilt bruk( EGT nr L 121, 15.5.1993 s. 20, Celex 31993L0015). Direktivet ändrat genom
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s.
1).
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Ekonomiska konsekvenser av regleringen

Regleringen kommer att få ekonomiska konsekvenser för alla som omfattas av
den. Konsekvenserna varierar däremot mellan de berörda, beroende på vilken
typ av verksamhet som bedrivs och vilken mängd explosiv vara som hanteras.

6.1

Materiella kostnader

6.1.1

Märkning

Reglerna om märkning berör tillverkande och importerande företag, och för de
tillverkande företagen kommer det att innebära investeringskostnader i
utrustning för märkning av de explosiva varor och förpackningar som omfattas.
Både den innersta förpackningen och varje explosiv vara ska märkas. Då sättet
att märka varierar beroende på typ av explosiv vara kommer olika typer eller
sätt att märka leda till att olika varianter av märkningsutrustning behövs, vilket
kan generera olika kostnader per tillverkningslinje. Personalstyrkan kan också
behöva förstärkas på grund av den tidsåtgång som de nya momenten i
produktionen innebär. Krav på ergonomi kan också leda till nya investeringar
för företagen.
Kostnaderna är svåra att uppskatta, men enligt uppgift från industrin kommer
det att handla om en initialkostnad på flera tiotals miljoner kronor. De totala
kostnaderna för de svenska tillverkarna tros dock inte överstiga 100 miljoner
kronor. Merkostnaderna kommer att innebära prisökningar på de explosiva
varorna, vilket indirekt innebär en ökad kostnad för brukarna.

6.1.2

Registerhållning

Alla som omfattas av reglerna ska föra ett register. Reglerna om
registerhållning innebär att ett både säkert men samtidigt lättillgängligt system
för registerhållning ska byggas upp. Systemet ska i vissa fall klara av en mycket
stor informationsmängd på grund av mängden explosiv vara som hanteras,
men också på grund av att reglerna kräver att informationen ska lagras i tio år.
Reglerna om registerhållning innebär att alla som hanterar de explosiva
varorna, i varje led, måste ha ett system för att registrera de uppgifter som
krävs, till exempel en streckkodsavläsare eller ett IT-system avpassat för att
möta kraven i reglerna. För den tillverkande industrin kommer det att krävas
att lösningar finns för att kunna hantera stora mängder information. Kostnader
kan därmed tillkomma antingen för att själva bygga upp ett fungerande ITsystem, eller genom att köpa tjänsten av någon annan.
Små företag
För små företag, företrädesvis bergsprängare, kommer investeringskostnader
för avläsningsutrustning och system för registerhållning slå hårdare, då de
medför en proportionellt högre investeringskostnad än för de större företagen.
Kostnaden för avläsningsutrustning och system är svår att bedöma då den
beror på vilka system som används och om den tillverkande industrin

10 (13)

Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap

Konsekvensutredning
Datum

2012-03-09

Diarienr

2012-58

bestämmer sig för att ha gemensamma system eller standarder. Skulle den
tillverkande industrin använda sig av olika system för streckkoder leder det till
att varje användare antingen får hålla sig till en tillverkare, eller bygga upp
olika system för avläsning för varje tillverkare de är kund hos. Kostnader
tillkommer också på grund av prisökningar på de explosiva varorna (se 6.1.1.)

6.2

Administrativa kostnader

6.2.1

Märkning

De administrativa kostnader som bedöms tillkomma till följd av reglerna om
märkning är kostnaden för den tid som åtgår för att upprätta nya rutiner. De
administrativa kostnaderna på grund av reglerna om märkning bedöms som
små.

6.2.2

Registerhållning

Reglerna innehåller krav på att information ska upprättas och lagras, vilket
innebär att en administrativ kostnad uppstår. Samtliga som berörs av reglerna
omfattas av kravet på registerhållning och den administrativa kostnaden står i
proportion till mängden information som ska lagras. Det är dock viktigt att
notera att det redan idag i 18 § i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och
explosiva varor finns krav att tillståndshavaren ska kunna redovisa innehavet
av explosiva varor.
Små företag
Förutom kraven på att föra register, vilket är en administrativ kostnad i sig,
kommer regeln om att en person ska vara tillgänglig för myndigheterna utanför
ordinarie arbetstid, särskilt drabba de små företagen. Stora företag har ofta
redan en jourverksamhet uppbyggd och kan utnyttja den resursen för att möta
kraven i reglerna. Små företag måste se till att en person alltid är möjlig att nå
som har tillgång till information om de explosiva varorna. Förutom praktiska
problem för till exempel enmansföretag, kan det leda till proportionellt stora
kostnader för små företag för att ersätta arbetstiden utanför den ordinarie
arbetstiden.
Enligt Bergsprängarentreprenörernas förening varierar arbetstiden för att
upprätta nya rutiner mellan 15 minuter per dag till flera timmar per dag,
beroende på företagets storlek.
Regleringens totala kostnad för branschen uppskattas av
Bergsprängarentreprenörernas förening till några procent av
kostnadsomsättningen. Baserat på en bedömd årsomsättning av 3-5 miljarder
kronor motsvarar det 30-100 miljoner kronor.
Privatpersoner
Privatpersoner kommer med stor sannolikhet hantera mycket små mängder
explosiv vara och kan lösa kraven på registrering genom att till exempel föra
bok som sedan sparas i tio år. Kostnaderna bedöms som försumbara.
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Reglernas överensstämmelse med EGrätten

Förslaget till reglering följer de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning
till Europeiska Unionen och det genomför direktiv 2008/43/EG i sin helhet.
Förslaget innehåller inte reglering som går utöver vad som anges av direktivet.
Skulle reglerna inte införas riskerar Sverige att stämmas för fördragsbrott av
kommissionen.
Alternativ reglering är ej möjlig.

8

Efterlevnad av regler

Med utgångspunkt i den tillsynsfördelning som finns i 16 § lagen (1988:868)
om brandfarliga och explosiva varor, finner MSB att följande fördelning av
tillsynsuppgifterna av de aktuella varorna är den mest ändamålsenliga. MSB
kommer att utöva tillsyn över märkning och registrering av varor hos dem som
tillverkar explosiva varor i landet. MSB kommer även att svara för tillsyn av de
varor som dessa tillverkare importerar till landet. Övrig tillsyn, dvs. främst
tillsyn över slutanvändarnas register, sker genom polismyndigheterna. Polisen
uppgifter kan komma att tas över av kommunerna enligt det nya förslaget till
lag om brandfarliga och explosiva varor som för närvarande bereds hos
regeringskansliet.

9

Informationsinsatser

Information om reglerna kommer att kommuniceras via Myndigheten för
samhällsskydd och beredskaps hemsida www.msbmyndigheten.se. Ytterligare
informationsinsatser kommer att behövas både till små företag via
branschorganisationerna och till de myndigheter som berörs.
De grupper som berörs av lagstiftningen är kända och tillhör en begränsad
krets. Det är därför möjligt att rikta direkt information till dessa.

10

Samråd

Samråd har skett med tillverkande företag under hand som föreskrifterna och
konsekvensutredningen har tagits fram. Ett särskilt möte har även skett med
Bergsprängarentreprenörernas förening som företräder ca 80 procent av
bergsprängarna i Sverige.

11

Kontaktpersoner

Följande personer hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kan
kontaktas vid eventuella frågor och för närmare upplysningar om förslaget till
föreskrifter.

Anna-Karin Engström
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Enheten för farliga ämnen
010- 240 50 60
anna-karin.engstrom@msbmyndigheten.se
Torkel Schlegel
Rättsenheten
010-240 50 69
torkel.schlegel@msbmyndigheten.se
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Konsekvensutredning avseende förslag till:
Myndigheten för samhällsskydd och
beredskaps föreskrifter om tillhandahållande
av pyrotekniska artiklar och ammunition,
samt
Myndigheten för samhällsskydd och
beredskaps föreskrifter om användning och
överlåtelse av pyrotekniska artiklar och
ammunition
A Allmänt
Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå
Felaktig funktion eller felaktig hantering av pyrotekniska artiklar eller
ammunition kan orsaka katastrofala konsekvenser med förlust av människoliv
eller stora ekonomiska skador som följd. Därför måste pyrotekniska artiklar
och ammunition genomgå ett lagstiftat godkännandeförfarande för att
kontrollera att de uppfyller säkerhetskraven innan de får släppas ut på
marknaden. Detta godkännandekrav föreskrivs i 12 § lagen (2010:1011) om
brandfarliga och explosiva varor (LBE). I begreppet ”explosiva varor” omfattas
pyrotekniska artiklar och ammunition. MSB har dock bemyndigande enligt 25
§ förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor (FBE) att
föreskriva undantag från det generella godkännandekravet.

MSB-51.1

För ammunition finns det inte något gemensamt godkännandeförfarande inom
den Europeiska Unionen. Godkännandet utförs av den behöriga myndigheten i
varje enskild medlemsstat inom EU/EES. I Sverige är MSB den behöriga
myndigheten.
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För pyrotekniska artiklar har det sedan år 2010 funnits ett gemensamt
godkännandeförfarande inom den Europeiska Unionen, vilket är ett resultat av
EU-direktivet 2007/23/EG om utsläppande på marknaden av pyrotekniska
artiklar. Direktivet syftar till att garantera fri rörlighet för pyrotekniska artiklar
på unionsmarknaden.
Även användning och överlåtelse av pyrotekniska artiklar och ammunition
regleras för att minska risken för felaktig hantering av varorna. 16 § LBE ställer
ett generellt krav på tillståndplikt för all hantering av explosiva varor t.ex.
användning och överlåtelse. MSB har dock bemyndigande enligt 25 § FBE att
föreskriva undantag från det generella tillståndskravet.
Som en följd av artikel 3 och artikel 6 i direktivet 2007/23/EG ska
medlemsstaterna reglera att vissa pyrotekniska artiklar endast får användas av
personer med specialistkunskaper. Medlemsstaterna ska också underrätta
kommissionen om hur dessa personer utses. I Sverige finns det idag inget
system för att certifiera sådana personer. Av denna orsak finns det ett behov att
inrätta ett system i vilket sådana personer kan utbildas och certifieras.
Att kräva särskild kompetens i form av specialistkunskap för användande av
vissa pyrotekniska artiklar ger en möjlighet att begränsa användning av särskilt
olycksbringande, farliga eller på andra sätt olämpliga artiklar på den svenska
marknaden, även om sådana artiklar till synes kan innehålla mycket liten
pyroteknisk sats och vara lätta att använda. Direktivet tillåter inte förbud av
dessa produkter varför Sverige har valt att belägga användningen med en
särskild behörighet för att minska allmänhetens hantering av dessa produkter.
Detta medför att endast personer med god kännedom om produkterna får
hantera dessa och på så sätt minimeras skaderisken vid användning.
Direktivet 2007/23/EG har införlivats i Sverige genom Myndigheten för
samhällsskydd och beredskaps föreskrifter MSBFS 2010:2 om pyrotekniska
artiklar som därefter reviderats och ersatts med MSBFS 2014:3.
Direktivet 2007/23/EG har dock reviderats av kommissionen och ersatts med
direktivet 2013/29/EU om utsläppande på marknaden av pyrotekniska
artiklar. Ändringarna ska vara införlivade i svensk rätt senast den 1 juli 2015.
Revideringen handlar dock om en omformulering (recasting på engelska) utan
ändring i sak.
Utöver denna direktivrevidering har EU-kommissionen den 20 april 2014
antagit ett nytt genomförandedirektiv 2014/58/EU om inrättande av ett system
för pyrotekniska artiklars spårbarhet i enlighet med Europaparlamentets och
rådets direktiv 2007/23/EG. Införlivandet av det direktivet ska vara klart
senast den 30 april 2015.
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I Sverige fick vi den 1 september 2010 en ny lag om brandfarliga och explosiva
varor (SFS 2010:1011).
Alla dessa ändringar i EU-direktiv och i svenska lagen gör att en uppdatering av
MSB:s föreskrifter är nödvändig.
Syftet med föreskriftsförslaget är att föreskriva reglering inom följande fyra
regleringsområden:
1 att införliva EU direktiv 2013/29/EU som reviderar direktivet 2007/23/EG
gällande det gemensamma godkännandeförfarandet för pyrotekniska
artiklar.
2 att införliva EU direktiv 2014/58/EU som inrättar ett system för spårbarhet
av pyrotekniska artiklar.
3 att sätta riktlinjerna för ett utbildnings- och certifieringssystem för personer
med speciallistkunskap och fastställa utbildningsinnehåll. Fastställandet av
utbildningsinnehåll är en förutsättning för att utbildningsorganisationer ska
kunna bli godkända att bedriva den föreslagna utbildningen.
4 att föreskriva undantag från det lagstiftade tillståndskravet för överlåtelse
och användning av vissa pyrotekniska artiklar och ammunition under
specifika villkor där avsaknaden av tillståndet inte bedöms riskera
försämrad säkerhet i hantering av explosiva varor, samt att föreskriva
undantag från det lagstiftade godkännandekravet för vissa pyrotekniska
artiklar och viss ammunition.
Största delen i föreskriftsförslaget samt tillhörande konsekvensutredningar har
varit ute på remiss tidigare. Se redovisning nedan.
1 MSBFS 2010:2 om pyrotekniska artiklar med tillhörande
konsekvensutredning har remitterats under april - maj 2010 med MSB
diarienummer 2009-5086.
MSBFS 2010:2 införlivade direktivet 2007/23/EG.
2 MSBFS 2014:3 om pyrotekniska artiklar med tillhörande
konsekvensutredning har remitterats under december 2013 - februari 2014
med MSB diarienummer 2013-747.
MSBFS 2014:3 reviderade MSBFS 2010:2.
3 Förslag om utbildning för att få använda vissa pyrotekniska artiklar med
tillhörande konsekvensutredning har remitterats under november –
december 2010 med MSB diarienummer 2009-7606.
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De föreskriftsförslag som är helt nya och således inte varit ute på remiss
sammanfattas som följande:
1 föreskriftsförslag som införlivar EU direktivet 2014/58/EU om inrättande
av ett system för pyrotekniska artiklars spårbarhet,
2 förskriftsförslag som föreskriver
● undantag från godkännandekravet i LBE för viss ammunition och
vissa pyrotekniska artiklar, och
● undantag från tillståndskravet i LBE för användning och överlåtelse av
vissa pyrotekniska artiklar och ammunition under särskilda villkor.
Bemyndigande
MSB har bemyndigande att föreskriva
● undantag från godkännandekravet i 12 § LBE enligt bemyndigandet 25 §
p. 5 FBE,
● förfarande för godkännande av pyrotekniska artiklar och ammunition i
12 § LBE enigt bemyndigandet 25 § p. 7 FBE,
● undantag från tillståndskravet för användning eller överlåtelse av
pyrotekniska artiklar eller ammunition i 16 § LBE enligt bemyndigandet
25 § p. 5 FBE,
● undantag från åldersgränsen i 7 § FBE enligt bemyndigandet 25 § p. 11
FBE,
● att de pyrotekniska artiklar som har tidigare varit godkända nationellt i
Sverige men nu omfattas av EU direktivet 2013/29/EU ska förses med
CE-märkning efter övergångsperioden enligt bemyndigandet 25 § p. 10
FBE,
● kompetenskrav för användning av pyrotekniska artiklar i 8 § LBE enigt
bemyndigandet 25 § p. 7 FBE,
● krav på märkning av pyrotekniska artiklar i 13 § LBE enligt
bemyndigandet 25 § p. 7 FBE.

Beskrivning av alternativa lösningar och effekterna om någon reglering
inte kommer till stånd
Förslaget om det EU-gemensamma godkännandeförfarandet för pyrotekniska
artiklar och förslaget om systemet för spårbarhet av pyrotekniska artiklar har
sina ursprung från två EU direktiv. Det finns ingen alternativ lösning till dessa
då Sverige genom sitt EU medlemskap är bunden att införliva dem.
Förslaget om riktlinjerna för ett utbildnings- och certifieringssystem för
personer med speciallistkunskap är baserat på krav i EU direktiv 2007/23/EG
eller 2013/29/EU. Direktiven har dock inte föreskrivit i detalj om hur
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utbildningen eller certifieringen ska gå till. Här finns en alternativ lösning än
den som föreslagits, nämligen en statligt arrangerad utbildning. Detta
alternativ kan bidra till större likformighet på kunskap men det skulle medföra
större kostnader för staten samtidigt som mindre företag inte skulle få
möjlighet att konkurrera om de aktuella utbildningarna.
Gällande omfattningen av utbildning i MSB:s förslag, har MSB valt den
omfattning som är mest kostnadseffektiv men som ändå garanterar säkerhet i
användning av pyrotekniska artiklar. Minskad omfattning försämrar
säkerheten och ökad omfattning medger större kostnad för företagen.
Om det föreslagna systemet för utbildning och certifiering av personer med
specialistkunskap inte kommer till stånd, får vi följande konsekvenser:
1 Det blir svårt för dem som vill använda tillståndspliktiga pyrotekniska
artiklar att visa tillståndsmyndigheterna vilken kompetens de har vid
tillståndsansökan.
2 Det blir svårt för tillståndsmyndigheterna att bedöma sökandens kompetens
då ett rikstäckande utbildning- och certifieringssystem saknas och sökanden
är tvungen att skaffa sig kompetens genom befintliga utbildningar på
marknaden, genom yrkeslivet eller genom självstudier.
3 Kunskapsnivån kan komma att bli ojämn mellan olika utbildningar på
marknaden, då gemensamma riktlinjer för utbildning saknas.
4 Utan något intyg eller någon certifiering från hemlandet är det svårt för
svenska aktörer att få jobba i andra EU/EES länder, då de måste kunna
redovisa sin kompetens där.
5 Det finns också risk att företag skickar sina anställda på okvalificerade
utbildningar.
Förslaget om undantag från godkännandekravet eller tillståndskravet minskar
företagens administrativa kostnader. Alternativet är att inget undantag
föreskrivs vilket medför kostnader och administrativ börda för berörda företag
genom att
1 alla pyrotekniska artiklar och all ammunition ska genomgå ett
godkännandeförfarande innan de får släppas ut på marknaden, och
2 all hantering såsom användning och överlåtelse av pyrotekniska artiklar och
ammunition förblir tillståndspliktig.
Berörda
Alla som tillverkar, importerar, överlåter och använder pyrotekniska artiklar
och ammunition samt tillsynsmyndigheterna dvs. Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap, kommunerna och i viss mån polismyndigheten.
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Kostnadsmässiga och andra konsekvenser av regleringen och jämförelse
av konsekvenserna för de övervägda regleringsalternativen
Konsekvenserna av den föreslagna regleringen redovisas i respektive
regleringsområde.
1 Reglering som införlivar EU direktiv 2013/29/EU gällande det gemensamma
godkännandeförfarandet för pyrotekniska artiklar.
Direktiv 2013/29/EU är en omformulering av direktiv 2007/23/EG utan
ändring i sak. Den föreslagna regleringen har redan införlivats och tillämpats i
Sverige då direktivet 2007/23/EG införlivades genom MSBFS 2010:2. Därför
medför den föreslagna regleringen ingen extra kostnad.
2 Reglering som införlivar EU direktiv 2014/58/EU som inrättar ett system för
spårbarhet av pyrotekniska artiklar.
Denna reglering är helt ny och innebär att tillverkare och importörer ska föra
register över de pyrotekniska artiklar som tillverkats eller importerats.
Då alla tillverkare och importörer redan för register över de pyrotekniska
artiklar som de hanterar, innebär regleringen att tillverkare och importörer ska
utöka sitt register med en uppgift dvs. registreringnumret på artikeln.
Regleringen kan medföra en initialkostnad då mjukvaran eller rutinen ska
uppdateras. När detta är genomfört kommer driftkostnaden att påverkas
minimalt.
3 Reglering som sätter riktlinjerna för ett utbildnings- och certifieringssystem
för personer med speciallistkunskap.
De ekonomiska konsekvenserna av regleringen kommer att beröra både
utbildningsorganisationer och användare.
Den föreslagna regleringen kommer att skapa en ny marknad för de berörda
utbildningsorganisationerna. De administrativa kostnader som bedöms uppstå
för de utbildningsorganisationer som vill verka på denna marknad uppkommer
främst i samband med uppbyggnaden av utbildningsmaterialet, systemet för
registrering och nya administrativa rutiner (primärt engångskostnader). Kravet
på att lagra information om utfärdade utbildningsintyg i 10 år kan medföra en
kostnad. Dock har kravet på lagring ansetts nödvändigt för att möjliggöra
tillsyn och bidrar dessutom till en säker förvaring och bättre tillgång till
utbildningsdokumentationen.
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Kostnaden för uppbyggnaden av utbildningsmaterial, system för registrering
och nya administrativa rutiner uppskattas till en engångskostnad på 250 000
kr per företag. Kostnaden för att ta emot kursanmälan uppskattas till 10
minuter eller 117 kr per anmälan. Kostnaden för att utfärda intyget uppskattas
till 30 minuter eller 350 kr per intyg. Kostnaden för att underhålla registret
uppskattas till 1000 kr årligen per företag.
De personer som ska använda tillståndspliktliga pyrotekniska artiklar och som
går utbildning kommer att behöva avsätta mellan tre till elva arbetsdagar
beroende på i vilken omfattning man väljer att utbilda sig. Förslaget till
reglering innehåller fyra olika kurser och en person kan välja att gå en eller
flera av dem.
De som genomgår utbildning får en kostnad på ca 2500-3000 kr per person
och kursdag. Kostnaden för att gå en utbildning blir då minst ca 7500 kr.
Uppskattningen bygger på de motsvarande kurser som finns att tillgå på
marknaden idag.
4 Reglering som föreskriver undantag från det lagstiftade godkännandekravet
och tillståndskravet för överlåtelse och användning av vissa pyrotekniska
artiklar och ammunition under specifika villkor.
Regleringen medför att godkännande och tillstånd för användning och
överlåtelse inte behövs för vissa pyrotekniska artiklar och viss ammunition,
vilket leder till att kostnaden för administration reduceras för företag.
Följande är en uppskattning av de ekonomiska lättnader som de föreslagna
undantagen från överlåtelsetillståndet kommer att medföra för företagen.
Antal butiker som kommer att kunna åtnyttja undantagen uppskattas till 5000
stycken, varav 450 butiker som säljer knallhattar till leksaker enligt Sveriges
Leksakshandlares Riksförbund, 350 butiker som säljer nödutrustningar till
sjöss enligt Båtbranschens Riksförbund och 4500 butiker som säljer sådana
fyrverkerier som omfattas av undantaget enligt Sveriges Fyrverkeri Bransch
Förbund samt en leverantör som inte är medlem i Sveriges Fyrverkeri Bransch
Förbund. Hänsyn har tagits till att en del butiker säljer både knallhattar och
fyrverkerier. Kostnaden för ett tillstånd varierar från kommun till kommun
men enligt uppgiften från Sveriges Fyrverkeri Bransch Förbund, är
genomsnittlig kostnad 5500 kr. Giltighetstid på tillstånd varierar mellan 1 till 5
år. Därför kan den minskade ekonomiska bördan för företagen uppskattas till
5,5 till 27,5 Mkr. årligen.
Ytterligare en besparing för företgen är att företagen slipper lägga ned tid på
tillståndsansökan. Den besparingen uppskattas till upp mot 3,5 Mkr årligen för
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företagen. Uppskattningen baseras på antal företag: 5000 st., tidsåtgång per
ansökan: 1 timme, antal ansökningar om året: 1 och personalkostnaden per
timme: 700 kr.
De föreslagna undantagen från användningstillståndet berör i de allra flesta fall
fysiska personer och har en mycket liten inverkan på företagen.
Det föreslagna undantaget från överlåtelsetillståndet för ammunition kan bara
tillämpas på fysiska personer och har ingen inverkan på företagen.
Överensstämmelse med Sveriges medlemskap i EU
Förslaget till reglering grundar sig i de skyldigheter som följer av Sveriges
anslutning till Europiska Unionen och utgör införlivandet av EU-direktivet
2013/29/EU och 2014/58/EU.
Gällande direktivet 2014/58/EU finns det inget i förslaget som avviker från
direktivet.
Gällande direktivet 2013/29/EU är detta direktiv en omformulering av
direktivet 2007/23/EG utan ändring i sak. Direktivet 2007/23/EG eller
2013/29/EU innehåller bestämmelser i tre regleringsområden; 1) ett
gemensamt godkännandeförfarande för pyrotekniska artiklar, 2) regler om
överlåtelse och användning av pyrotekniska artiklar och 3) krav på att
medlemsstaterna ska ha en procedur för att utse och auktorisera personer med
speciallistkunskap.
Bestämmelserna i ovannämnda områden 1 och 2 har Sverige införlivat genom
MSBFS 2010:2. Kommissionen hade dock en anmärkning på MSBFS 2010:2 i
samband med att den notifierades till kommissionen. Med hänsyn tagen till
kommissionens anmärkning har MSBFS 2010:2 reviderats slutligen till MSBFS
2014:3, som notifierades till kommissionen utan någon synpunkt eller
anmärkning.
Bestämmelserna i område 3 införlivas med det nuvarande föreskriftsförslaget.
Regleringen genomförs för att Sverige ska leva upp till de krav som ställs i
artikel 3 i direktivet 2007/23/EG eller i artikel 6 i direktivet 2013/29/EU.
Sammanfattningsvis gör bedömningen att regleringen inte stå i strid med EUrätten.
Tidpunkten för ikraftträdande, bedömning av om särskilda hänsyn
behöver tas gällande tidpunkten för ikraftträdande och om det finns
behov av speciella informationsinsatser
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Direktivet 2014/58/EU ska vara införlivat senast den 30 april 2015. Direktivet
2013/29/EU ska vara införlivat senast den 1 juli 2015.
Det föreslagna datumet för ikraftträdande av regleringen är den 1 juli 2015.
Någon särskild informationsinsats bedöms inte behövas. Dels är största delen
av förslaget ingen nyhet för företagen. Dels har branschen kontinuerligt
informerats under arbetets gång.

B Företag
Reglering om det gemensamma godkännandeförfarandet för pyrotekniska
artiklar bedöms inte få någon effekt av betydelse för företags
arbetsförutsättningar, då förfarandet har varit i bruk sedan den 4 juli 2010.
Reglering om systemet för spårbarhet av pyrotekniska artiklar bedöms inte få
någon effekt av betydelse för företags arbetsförutsättningar. Tillverkare,
importörer och anmälda organ för redan register över de pyrotekniska artiklar
som hanteras. Regleringen innebär att tillverkare, importörer och anmälda
organ ska utöka sitt register med en uppgift, registreringsnumret på artikeln.
Förslaget som föreskriver undantag från det lagstiftade godkännandekravet och
tillståndskravet för överlåtelse och användning av vissa pyrotekniska artiklar
och ammunition under specifika villkor bedöms inte få någon effekt av
betydelse för företags arbetsförutsättningar, då reglerna medför minskat
administrativt arbete för företagen.
Reglering som sätter riktlinjerna för ett utbildnings- och certifieringssystem för
personer med speciallistkunskap bedöms få viss effekt av betydelse för företags
arbetsförutsättningar, då systemet är nytt. Följande analys koncenteras på
reglering inom detta område.
Beskrivning av antalet företag som berörs, vilka branscher företagen är
verksamma i samt storleken på företagen
Den föreslagna reglering som sätter riktlinjerna för ett utbildnings- och
certifieringssystem för personer med speciallistkunskap berör ca 5-10 st.
utbildningsorganisationer. Denna uppskattning är baserad på hur många som
för närvarande tillhandahåller kursverksamhet i området. Alla berörda
organisationer har mindre än 10 anställda.
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Regleringen berör även användare av pyrotekniska artiklar. Denna grupp
omfattar uppskattningsvis 200-300 personer enligt en bedömning av de
företag som idag håller utbildningar i ämnet.
Beskrivning av vilken tidsåtgång regleringen kan föra med sig för
företagen och vad regleringen innebär för företagens administrativa
kostnader
Den påverkan som förslaget bedöms ha på utbildningsorganisationerna är av
begränsad omfattning. Tidsåtgång uppkommer främst i samband med
uppbyggnaden av utbildningsmaterial, ett system för registrering och nya
administrativa rutiner. Tidsåtgång vid drift påverkas minimalt.
Företagen kommer att behöva hålla register över kursdeltagare. Detta sker
redan idag hos de flesta som bedriver kursverksamhet inom pyroteknik. Den
administrativa tidsåtgången bedöms därför inte öka nämnvärt av denna
anledning. Antal personer som behöver gå på den föreslagna utbildningen
uppskattas till 5000. Enligt uppgift från dem som utför liknande utbildning
idag, är tidsåtgång för registerhantering en timme per kursdeltagare. Därför
uppskattas den totala tidsåtgången till 5000 timmar.
Beskrivning av vilka andra kostnader den föreslagna regleringen medför
för företagen och vilka förändringar i verksamheten som företagen kan
behöva vidta till följd av den föreslagna regleringen
Inget.
Beskrivning av i vilken utsträckning regleringen kan komma att påverka
konkurrensförhållandena för företagen
Genom de föreslagna reglerna skapas en ny marknad för utbildningstjänster.
Konkurrensen kan tänkas öka om fler utbildningsorganisationer etablerar sig
till följd av att en ny marknad etableras. Att marknaden tillåts täcka
utbildningsbehovet istället för att kurser arrangeras av staten ger dessutom
mindre aktörer större möjlighet att ta marknadsandelar. Konkurrensen kan
även öka bland dem som arrangerar fyrverkerier på grund av att reglerna
uttryckligen tillåter pyrotekniker med utbildning från annat EU/EES land att
verka i Sverige.
Beskrivning av hur regleringen i andra avseenden kan komma att påverka
företagen
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Sverige har liksom alla andra EU/EES-länder föreskrivit begränsningar
avseende vissa pyrotekniska artiklar som endast får användas av personer med
specialistkunskap. Detta medför att de företag som utbildar i flera länder måste
ha kunskap om vilka begränsningar som gäller i respektive land. Direktivet
2013/29/EU medför dock att reglerna om pyrotekniska artiklar blir mer
enhetliga i EU/EES-länderna jämfört med idag.
Beskrivning av om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid
reglernas utformning
Direktivet tar ingen särskild hänsyn till ett företags storlek. Därför har
regelförslaget inte heller några särskilda regler för små företag. Större företag
som har marknad i flera EU/EES länder har en kostnadsfördel gällande CEmärkning av sina produkter i förhållande till de företag som endast har en lokal
marknad.
Idag är det små företag som bedriver utbildning av personer som vill använda
pyrotekniska artiklar. Det är även små företag som använder pyrotekniska
artiklar och som därmed träffas av kraven på utbildning.

C Samråd
Information om den kommande nya regleringen har gått ut till berörda företag
genom branschorganisationen redan i början på föreskriftsarbetet samt vid
tidigare och nuvarande remiss. MSB kommer också att informera branschen
vid ikraftträdandet av de nya föreskrifterna.
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D Kontaktpersoner
Shulin Nie
Shulin.nie@msb.se
010 240 4211
Agneta Jansson
Angeta.Jansson@msb.se
010-240 5227
Mikael Ekeberg
Mikael.Ekeberg@msb.se
010-240 5429
Conny Karlsson
Conny.karlsson@msb.se
010-240 5307
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Dnr 2015-3159

Förslag till nya föreskrifter om hantering av explosiva varor
Yttrande till Kommunstyrelsen (Dnr 2015/KS0790)
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har fått en remiss från Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap. Miljöförvaltningen gör bedömningen att remitterad föreskrift inte berör
förvaltningens tillsyn och har därför inga synpunkter på förändringarna.
Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 december 2015.
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker förslaget.
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE

1(2)

Datum

Dnr

2015-12-07

2015-3159

Sofia Lindvall, 033-35 31 78
sofia.lindvall@boras.se
Miljö- och konsumentnämnden

Förslag till nya föreskrifter om hantering av explosiva varor
Yttrande till Kommunstyrelsen (Dnr 2015/KS0790)
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har fått en remiss från Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap. Miljöförvaltningen gör bedömningen att remitterad föreskrift inte berör
förvaltningens tillsyn och har därför inga synpunkter på förändringarna.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker förslaget.
Ärendet
Kommunstyrelsen har skickat vidare en remiss från MSB för att Miljö- och
konsumentnämnden ska lämna synpunkter på förslaget. Förslaget innebär i stora drag
att en ny föreskrift ersätter ett antal gamla föreskrifter, samt att föreskrifterna
uppdateras så att de harmonierar med ändringar som genomförts i lagen om
samhällsskydd och beredskap.
MSB har också försökt att göra föreskrifterna lättare att tillämpa genom att samla
reglerna på ett ställe samt plocka bort vissa bestämmelser som också återfinns i annan
lagstiftning.
Miljöförvaltningens synpunkter
Miljöförvaltningen gör bedömningen att det remitterade förslaget på föreskrifter inte
berör Miljöförvaltningens tillsyn. De föreslagna föreskrifterna behandlar hantering
och tillverkning av explosiva varor främst med hänsyn till risk för explosion och
brand. Miljöförvaltningen kan bedriva tillsyn på anläggningar som berörs av
förändringarna men eftersom tillsynen görs ur miljösynpunkt används då miljöbalken
med tillhörande förordningar och föreskrifter. Förvaltningen anser därför att denna
typ av förändringar främst bör granskas och kommenteras av dem som bedriver
tillsyn utifrån brand- och explosionsrisk. Förvaltningen har därför inga synpunkter på
förslaget.

Miljöförvaltningen
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Sturegatan 42

boras.se

miljo@boras.se

033-35 30 00

033-35 30 25

Sida
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Agneta Sander
Miljöchef

Bilaga
Remissförslag
Beslut skickas till
Kommunstyrelsen

Datum

Dnr

2015-12-07

2015-3159

Sofia Lindvall
Miljöinspektör
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Överenskommelse om boendeplatser för ensamkommande barn
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Bemyndiga Kommunstyrelsen att teckna överenskommelse med Migrationsverket/Länsstyrelsen om mottagande av ensamkommande asylsökande barn motsvarande 221 boendeplatser för åldern 14 – 17 år.

2016-01-12
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-01-13
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0836 133
Handläggare: Dan Persson, tfn 033 35 58 52
Datum/avdelningschef: 2016-01-12, Magnus Widén

Programområde: 3

Sida
1(2)
2016-01-25

Dnr 2015/KS0836

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Dan Persson
Kommunfullmäktige

Överenskommelse om boendeplatser för ensamkommande barn
Från och med 2013 är det upp till varje kommun att var för sig träffa avtal med Migrationsverket/Länsstyrelsen om mottagning av ensamkommande barn. Länsstyrelsen
företräder Migrationsverket i kontakterna med kommunerna.
I dag finns två överenskommelser med Migrationsverket/Länsstyrelsen.
En överenskommelse om anordnare av boende för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn som innebär 39 boendeplatser för
åldern 14 – 17år här finns förslag på en ny överenskommelse.
Dessutom finns en överenskommelse om anordnare av boende utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn, med uppehållstillstånd som innebär 45
boendeplatser denna överenskommelse ligger kvar.
Förslag till en ny överenskommelse har tagits fram av Migrationsverket/Länsstyrelsen
och innebär en utökning av antal boendeplatser enligt följande:
För asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn
en utökning från 39 boendeplatser till 221 boendeplatser för åldern 14 – 17 år. Enligt
kontakt med Migrationsverket kommer överenskommelsen att gälla från och med 1
april 2016
Kommunstyrelsen har den 25 januari 2016 beslutat för egen del, under förutsättning
att Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen att godkänna överenskommelsen samt föreslå Kommunfullmäktige bemyndiga Kommunstyrelsen att teckna
överenskommelse med Migrationsverket/Länsstyrelsen.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00
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Bemyndiga Kommunstyrelsen att teckna överenskommelse med Migrationsverket/Länsstyrelsen om mottagande av ensamkommande asylsökande barn motsvarande 221
boendeplatser för åldern 14 – 17 år.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef

..

2015-12-09
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LÄNSSTYRELSEN
VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Samhällsavdelningen

Överenskommelse om boendeplatser för
ensamkommande barn
Skickar nya överenskommelser, asylplatser för ensamkommande barn.
Överenskommelserna ersätter den tidigare tecknade överenskommelsen som finns
mellan Mi grationsverket och Borås stad .
Överenskommelsen finns i 3 exemplar, det är viktigt att ni undertecknar samtliga
exemplar och däre~er skickar dem till Migrationsverket. Överenskommelsen behöver
ha inkommit till Mi grationsverket senast den 15 januari 2016 för att den ska kunna
bö1ja gälla från och med den 1 februari 2016.
Undertecknade överenskommelser skickas till:
Migrationsverket
Bosättnings- och statsbidragsenheten
601 70 Norrköping
När överenskommelserna är undertecknade av alla pa1ier återsänder vi ett exemplar till er.
Vänliga hälsningar

An na Ah l'tforg

anna.ahl borg@lansstyrelsen.se
010-422 4501
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Telefon/Fax:

Webbadress:

E-post:

403 40 Göteborg

Södra
Hamngatan 3,
Göteborg

0 I 0-224 40 00

www.lansstyrelsen .se/vastra
gotaland

esh.vastragotaland@lansstyrelsen.se
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M igrationsverket

Överenskommelse om asylplatser
Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn
utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn
Omfattning

§ 1 I denna överenskommelse mellan Migrationsverket och Borås stad
förbinder sig kommunen att med stöd av 2 §lag (1994: 137) om mottagande
av asylsökande m.fl. (LMA) anordna boende för ensamkommande barn.
§ 2 Kommunen förbinder sig med stöd av 7 b §förordning (2002:1118)
om statlig ersättning för asylsökande m.fl. att hålla 221 boendeplatser
tillgängliga för ensamkommande asylsökande barn. Migrationsverket får
anvisa asylsökande barn från och med 14 år till och med 17 år.
Ett ensamkommande barn som beviljas uppehållstillstånd omfattas av denna
överenskommelse under en månad från dagen för beviljandet enligt § 8 lag
(1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
§3

Kommunen ska omedelbart meddela ledig plats till Migrationsverket.

Ersättningar

§ 4 Kommunen erhåller enligt 7 b §förordning (2002:1l18) om statlig
ersättning för asylsökande m.fl . ersättning baserat dels på antalet
överenskomna platser dels på antalet belagda platser.
1

Av 2 och 7 b §§framgår att ersättning för överenskomna platser och
belagda platser betalas ut varje kvartal i efterskott av Migrationsverket.
Ersättning för belagda platser grundas på kommunens redovisning, se
MIGRFS 0812013.
Den del av de bistånd som enligt 13 § LMA länmas till en asylsökande och
som utgör ersättning för kost och logi ingår i ovanstående ersättningar.
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Tvist och brott mot överenskommelsen

§5

Vid helt eller delvis utebliven prestation får endera part kräva rättelse.

§ 6 Migrationsverket får kräva rättelse om Inspektionen för vård och
omsorg i egenskap av tillsynsmyndighet riktar kritik mot den verksamhet
kommunen bedriver med anledning av denna överenskommelse.

§7

Om rättelse inte påbö1jas/sker inom 14 dagar från mottagande av
skriftlig uppmaning från endera part eller Inspektionen för vård och omsorg
kan överenskommelsen med omedelbar verkan sägas upp.
§ 8 Tvist om denna överenskommelse ska i första hand avgöras genom
förhandling mellan parterna och i andra hand vid svensk domstol.
Tider

§9

Överenskommelsen löper tillsvidare från och med den 1 februari 2016.

Denna överenskommelse ersätter tidigare tecknad överenskommelse om
anordnande av boendeplatser för ensamkommande asylsökande barn
(Migrationsverkets dnr 7.2-2015-3012) undertecknad den 16 januari 2015
respektive den 21 januari 2015.
Uppsägning för villkorsändring eller upphörande ska ske skriftligen med
följande uppsägningstider:
•
För villkorsändring 4 månader.
•
För upphörande 9 månader.
Om förhandling med anledning av uppsägning för villkorsändring inte är
avslutad inom 4 månader från uppsägningsdagen anses uppsägningen för
villkorsändring vara en uppsägning för upphörande. Detta innebär att
överenskommelsen efter 9 månader från uppsägningsdagen upphör att gälla.
Denna överenskommelse har upprättats i tre exemplar varav vardera part
och länsstyrelse tagit sitt.
Norrköping 2015- ...... - ..... .

Borås 2015- . ..... -..... .

För Migrationsverket

För Borås stad

Håkan Ljungberg
Ulf Olsson
Enhetschef bosättnings- och statsbidragsenheten Kommunstyrelsens ordförande
Borås stad

/

~

Uppgifter om kontonummer och
kontaktpersoner i kommun som tar emot
ensamkommande barn
Använd denna blankett för att meddela Migrationsverket vilka som är kommunens kontaktpersoner i nedanstående
frågor som gäller ensamkommande barn .
Ange även det konto som den statliga ersättningen ska betalas ut till. Referenstexten avser eventuellt särskilt
meddelande som kommunen önskar för att identifiera det utbetalade beloppet.
Skicka uppgifterna till Migrationsverket, Bosättnings- och statsbidragsenheten , 601 70 Norrköping eller
overenskommelse.buv@migrationsverket.se .

Kommun och kontaktpersoner
Kommun - adress, postnr, postort

Kontaktperson för ekonomiska ersättninga r, namn

Direktnummer

E-postadress

Faxnummer

Kontaktperson för anvisning av ensamkommande barn , namn

Direktnummer

E-postadress

Faxnummer

Konto för utbetalning av statlig ersättning enligt överenskommelser om mottagande av och
boende.e_latser för barn utan vårdnadshavare
[ Plus- eller bankgi ro

För utbetalning av årlig ersättning enligt överenskommelse(§ 1 b förordning 2002:1118 om
statlia ersättnina för asvlsökande m.fl.
Referenstext (max 20 tecken)

För utbetalning av ersättning för platser enligt överenskommelse (§ 7 b förordning 2002:1118 om
statlig ersättning för asylsökande m.fl. samt§ 30 förordning 2010:1122 om statlig ersättning för
insatser för vissa utlänninaar
Referenstext (max 20 tecken)

För utbetalning av ersättning för belagda dygn, asylsökande barn(§ 7 b förordning 2002:1118
om statlia ersättnina för asvlsökande m.fl.
Referenstext (max 20 tecken)

För utbetalning av ersättning för belagda dygn, barn med uppehållstillstånd (§ 30 förordning
2010: 1122 om statli ersättnin för insatser för vissa utlänningar)
Referenstext (max 20 tecken)
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UE.E.9_iftslämnare
Ort och datum

Namn
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Projekteringsframställan för nybyggnad av Kärrabackens förskola, kv. Brämhult 4:2 m. fl. Borås.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Att tillstyrka Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan, under förutsättning att Staddelsnämnd Öster tillstyrker Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan, avseende nybyggnad av förskola via Kärrabacken kv. Brämhult 4:2 m.fl., Borås.

2016-01-12
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0830 290
Handläggare: Dan Persson, tfn 033 35 58 52
Datum/avdelningschef: 2016-01-12/Magnus Widén

Programområde: 3
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Dnr 2015/KS0830
Ert dnr

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Dan Persson

Lokalförsörjningsnämnden
Stadsdelsnämnd Öster

Projekteringsframställan för nybyggnad av
Kärrabackens förskola, kv. Brämhult 4:2 m.fl.
Borås.
Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 15 december 2015 att Kommunstyrelsen
beslutar under förutsättning att Stadsdelsnämnd Öster tillstyrker förslaget att godkänna projekteringsframställan avseende nybyggnad av Kärrabackens förskola, kv.
Brämhult 4:2 m.fl., Borås. Investeringsutgiften beräknas till 34 000 000 kr
Investeringsutgiften finns med i Kommunfullmäktiges investeringsbudget 2016.
I samband med denna etablering lämnas två paviljonger Ängsgården och Brämhultsgården med två avdelningar vardera. Totalt planeras sex avdelningar och nettoökningen blir två avdelningar.
Kommunstyrelsen har den 25 januari 2016 beslutat att Lokalförsörjningsnämnden,
under förutsättning att Stadsdelsnämnd Öster tillstyrker Lokalförsörjningsnämndens
projekteringsframställan, får i uppdrag att projektera för nybyggnad av förskola vid
Kärrabacken kv. Brämhult 4:2 m.fl., Borås.

KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00
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Borås Energi och Miljö AB; Utökning av verksamhetsområde VA (Vatten och Avlopp)
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Utökning av verksamhetsområde VA fastställs.

2016-01-12
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-01-13
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0092 303
Handläggare: Martin Jakobsson, tfn 033-35 71 12
Datum/avdelningschef: 2016-01-11/Magnus Widén

Programområde: 1
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Dnr 2016/KS0092

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Martin Jakobsson
Kommunfullmäktige

Borås Energi och Miljö AB; Utökning av verksamhetsområde VA (Vatten och Avlopp)
Borås Energi och Miljö AB har sedan 2011 ansvar för kommunens VA-verksamhet.
Kommunfullmäktige har 2015-08-20 beslutat om VA-taxa för 2016. Bolaget föreslår
nu en utökning av verksamhetsområde VA.
Verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket en eller flera vattentjänster har ordnats eller skall ordnas genom en allmän VA-anläggning.
I takt med att förtätning och exploatering av Borås Stad sker, så behöver även verksamhetsområdet utökas. Under 2015 har ett antal nyanslutningar av fastigheter ägt
rum och dessa behöver nu formellt införlivas i verksamhetsområdet. Kommande
exploateringar och omvandlingsområden som är beslutade enligt detaljplan införlivas
även dessa i verksamhetsområdet för VA. Att fastigheter som är anslutna till en allmän VA-anläggning ingår i verksamhetsområdet, är en förutsättning för att Vattentjänstlagen skall gälla.
De fastigheter som har anslutits och föreslås införlivas i verksamhetsområdet framgår
av bolagets handlingar.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Utökning av verksamhetsområde VA fastställs.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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Till Styrelsen

BESLUTSFÖRSLAG

Utökning av verksamhetsområde VA

STYRELSEMÖTE

3 december 2015

Utökning och komplettering av verksamhetsområde VA
Verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket en eller flera
vattentjänster har ordnats eller skall ordnas genom en allmän VA-anläggning.
Att fastigheter som är anslutna till en allmän VA-anläggning ingår i
verksamhetsområdet, är en förutsättning för att vattentjänstlagen skall gälla.
I takt med att förtätning och exploatering av Borås stad sker, så behöver
även verksamhetsområdet utökas. Under 2015 har ett antal nyanslutningar
av fastigheter ägt rum och dessa behöver nu formellt införlivas i
verksamhetsområdet. Kommande exploateringar och omvandlingsområden
som är beslutade enligt detaljplan införlivas även dessa i
verksamhetsområdet för VA.
De fastigheter som har anslutits, eller kommer att anslutas, och skall
införlivas i verksamhetsområdet framgår av tabell 1 nedan.
Fastigheterna redovisas inom vilka av nedanstående verksamhetsområden de
ingår:
V=Vatten
S=Spillvatten
D=Dagvatten
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FASTIGHET
Ljushults-Hulu 1:72
Brämhult 11:205
Brämhult 11:206
Brämhult 1:11
Brämhult 1:18
Skorpionen 3
Toarp 2:10
Skänstad 6:24
Skänstad 1:124
Sölebo 1:117
Asklanda 1:14
Fristads Prästgård 1:113
Längjum 9:8
Längjum 9:10
Gingri-Nygården 4:3
Slätthult 1:100
Slätthult 1:102
Riddarebolet 1:10
Riddarebolet 1:11
Riddarebolet 1:12
Riddarebolet 1:13
Riddarebolet 1:18
Riddarebolet 1:19
Kinnarumma 3:8
Heden 1:19
Heden1:9
Ekås 1:3 > 6
Bråthult 1:55
Råslätt 1:36
Norrmalm 1:1
Spinellen 2
Spinellen 3
Spinellen 4
Rydboholm 6:17
Bytorp 1:68
Bytorp 1:69
Rångedala 1:24
Ormåsa 2:4
Hällered 1:36
Sölebo 1:109

OMRÅDE
Aplared
Brämhult
Brämhult
Brämhult
Brämhult
Byttorp
Dalsjöfors
Dalsjöfors
Dalsjöfors
Fristad
Fristad
Fristad
Frufällan
Frufällan
Gingri
Gånghester
Gånghester
Kinnarumma
Kinnarumma
Kinnarumma
Kinnarumma
Kinnarumma
Kinnarumma
Kinnarumma
Kinnarumma
Kinnarumma
Målsryd
Målsryd
Målsryd
Norrmalm
Ryda
Ryda
Ryda
Rydboholm
Rångedala
Rångedala
Rångedala
Rångedala
Sandhult
Sparsör

VERKSAMHET
SV
SVD
SVD
SV
SV
SV
S
SV
SV
S
SV
D
SVD
SVD
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SVD
SV
SV
SV
V
SVD
SVD
SV
SV
SV
SV
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Paradis 1:111
Paradis 1:51
Paradis 1:90
Paradis 1:32
Paradis 1:37
Årbo 1:11
Visiret 2
Viared 5:1
Vindtyget 5
Vindtyget 8
Kinnarumma-Fagerhult 2:49
Rydboholm 1:402
Rydboholm 1:377
Rydboholm 1:331

Sparsör
Sparsör
Sparsör
Sparsör
Sparsör
Svaneholm
Viared
Viared
Viared
Viared
Viskafors
Viskafors
Viskafors
Viskafors

SV
SVD
SV
SV
SV
SV
SV
V
D
D
SV
SV
SV
SV

Tabell 1. Förteckning över vilka fastigheter som ska införlivas i verksamhetsområdet för VA

Med stöd av ovanstående föreslås styrelsen för Borås Energi och Miljö besluta
att

sända förslaget om utökat och kompletterat verksamhetsområde
för VA vidare till kommunstyrelsen

att

under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner utökningen
och kompletteringen av verksamhetsområdet för VA ge VD i
uppdrag att utöka och komplettera verksamhetsområdet för VA

BORÅS ENERGI och MILJÖ AB

Gunnar Peters
Verkställande Direktör
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Borås kommuns Parkerings AB; Uppförande av parkeringshus på fastigheten Vulcanus
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Borås kommuns Parkerings AB godkänns att i enlighet med bolagets förslag uppföra parkeringshus på
Vulcanus parkeringsområde.

2016-01-13
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-01-13
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0779 315
Handläggare: Martin Jakobsson, tfn 033-35 71 12
Datum/avdelningschef: 2016-01-05/Magnus Widén

Programområde: 1

Sida
1(2)
2015-01-25

Dnr 2015/KS0779

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Martin Jakobsson
Kommunfullmäktige

Borås kommuns Parkerings AB; Uppförande
av parkeringshus på fastigheten Vulcanus.
Bakgrund
Borås kommuns Parkerings AB avser uppföra ett parkeringshus på Vulcanus markparkering samt förvärva det berörda markområdet. I enlighet med bolagsordningen
bereds Kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning.
Bolagets förslag
Bolaget föreslår att det på Vulcanus markparkering byggs ett parkeringshus med 270
p-platser, vilket innebär ett tillskott på 210 platser. P-huset byggs i elva halvplan och
kommer att ha en fasad som delvis består av solceller. Investeringen beräknas uppgå
till 77 miljoner kronor. Byggstart planeras till våren/försommaren 2016 med ett färdigställande under kvartal 1 2017.
P-huset anses komma väl till pass i en del av södra centrum där det i dag är brist på
parkeringsplatser samtidigt som området växer. Närheten till motorvägen gör det
olämpligt att etablera bostäder eller annan näringsverksamhet där. Ett tillskott av pplatser underlättar för fortsatt utveckling av området.
Bolagets investeringskalkyl visar att investeringen ger ett driftsunderskott år 1 med
drygt 3,1 miljoner kronor.
Kommunstyrelsens bedömning
Förslaget från Borås kommuns Parkerings AB ligger i linje med uppdraget enligt
ägardirektivet. Bolaget ska bland annat tillhandahålla attraktiva och lättillgängliga parkeringsanläggningar samt verka för att miljöhänsyn tas vid uppförande och förvaltning av parkeringsanläggningar.
Som bolaget anger är behovet av parkeringsplatser i närområdet stort. Dessutom är
behovet av nya parkeringsplatser stort i hela de centrala delarna av staden då flera
befintliga markparkeringar kan komma att bebyggas. Bygget av Vulcanus parkeringshus ligger i linje med den pågående stadsutvecklingen.
Kommunstyrelsen noterar investeringens förväntade driftsunderskott. Nybyggnationer av parkeringshus är till stora delar tvingande och icke lönsamma, och då bolaget
förväntas göra flera stora nyinvesteringar framöver kommer bolagets lönsamhet att
påverkas. Det är därför viktigt att i möjligaste mån begränsa driftsunderskottet. Med
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anledning därav föreslår Kommunstyrelsen att bolaget ser över sin avgiftssättning och
harmoniserar den med Tekniska Förvaltningen.
Markaffären beslutas om i separat ärende.
Kommunstyrelsen konstaterar att beslut även ska fattas av bolagsstämman, i enlighet
med bolagsordningen.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Borås kommuns Parkerings AB godkänns att i enlighet med bolagets förslag uppföra parkeringshus på Vulcanus parkeringsområde.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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BORÅS KOMMUNS
PARKERINGS AB

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-10-26

Tid

17.00- 19.20

Plats

Parkeringsbolagets kontor, Stora Kyrkogatan 12

Omfattning

§ 57 - 67

Närvarande ordinarie

Micael Svensson ordf (S)
Daniel Swedengren (KD)
Elvy Ekström (M)
Ann-Christin Carlbom (S)
Kent Gustavsson (S)
Gunvor Olausson (M)
Johnny Åkervall (S)

ledamöter
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Närvarande suppleanter Nancy Kindblad (M)
Rose-Marie Liljenby Andersson (S)
Väinö Östhult (S)
Keijo Luomala (S)
Jessica Eriksson (S)
Övriga närvarande

Lennart Johansson
Carina Claesson
Helena Gustafsson
Peter Vesanen
Magnus Hermansson

Parkeringsbolaget (VD)
Parkeringsbo laget
Parkeringsbo laget
Parkeringsbo laget
Parkeringsbolaget, Arbetstagarrepresentant

§ 57
Inledning

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 58
Närvaro

Samtliga ordinarie ledamöter var närvarande.
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§ 59
Justering
Att jämte ordförandenjustera dagens protokoll utsågs Elvy Ekström.

§ 60
Allmänhetens punkt
Mötet mottog information av VD och Peter Vesanen om gällande skyltning av P-områden.

§ 61
Vulcanus Parkeringshus
VD visade och redogjorde för kalkylen för det nya tilltänkta Parkeringshuset Vulcanus som är tänkt att både ha hyrplatser och allmänparkeringar. Byggstart planeras till våren 2016 under förutsättning att alla beslut är
fattade.
Styrelsen beslutade
att uppföra Vulcanus Parkeringshus efter godkännande från KS och
KF.

§ 62
Ekonomi Verksamhetsplan och Budget 2016 -2018
Verksamhetplanen och Budgeten för 2016-2018 föredrogs och det
konstaterades att om man skall bygga ytterligare anläggningar för egna
medel så måste avgifterna höjas.
Styrelsen beslutade
att anta Verksamhetsplan och Budget för 2016-2018.

§ 63
Nya villkor för SMS och APP betalningar
Lennart Johansson informerade om det nya avtalsförslaget från Inteleon.

Styrelsen beslutade
att anta de nya avtalsvillkoren för SMS och APP betalning.

§ 64
Miljödiplomering
Carina Claesson informerade om att bolaget nu är Miljödiplomerat
från och med 2016-10-09. Diplomeringen varar ett år och en ny revision görs varje år.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen om bolagets miljödiplomering till handlingarna.

§ 65
Fri parkering för elbilar
Lennart Johansson informerade om motionen från Monica Johansson (C) som är antagen av KF. Motionens förslag är att uppdra åt
Borås kommuns Parkerings AB att införa fri parkering och utökade
möjligheter till laddning av elbilar. Omfattningen av den fria parkeringen skall vara i något P-hus 24h, medan de på övriga platser innanför Cityringen får fri parkering i enlighet med den angivna maxtiden på platsen. Möjlighet till laddning skall vara under begränsad
tid och mot avgift.
Styrelsen beslutade
att införa elbilstillstånd i enlighet med KF's beslut och i den omfattning som Borås kommuns Parkerings AB råder över.

§ 66
Övriga frågor
Tre övriga frågor presenterades på mötet

Parkeringsövervakningen på Norrby
Ordförande och VD berättade om vad som hänt på Norrby och att
vi från och med 23 oktober övervakar där igen.

Studieresan till Tyskland21 -24 juni
~J~·

r',.\1

Ordförande informerade om studieresan till Tyskland anordnad av
Borås Stad där presidiet var inbjuden. Syftet med resan var att besöka olika stationslägen där man hade höghastighetståg och pendelparkeringar.

Parkeringsområde Övre Verkmästaren
Önskemål fanns om att Parkeringsbolaget startar parkering på området Övre Verkmästaren.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen angående övervakningen på Norrby till
handlingarna.
att lägga informationen angående presidiets studieresa 21 - 24 juni
till handlingarna.
att på nästa styrelsemöte ta upp frågan om eventuellt nytt parkeringsområde på Övre Verkmästaren.

§ 67
Avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

~d=et~~e~
Carina Claesson

Justeras

Y·;

Parkeringshuset Vulcanus med 270 P-platser
Investering
77 000 000 kr
Årliga intäkter och kostnader exkl. moms
Intäkter

1 696 560 kr

Ränta

-

2 310 000 kr

Avskr. 33 år

-

2 333 333 kr

El

-

60 000 kr

Renhållning

-

120 000 kr

Övr.

-

25 000 kr

Anläggningens driftsunderskott / år

- 3 151 773 kr
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Taxa för mat inom omsorgen för äldre och personer
med funktionsnedsättning 2016
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Taxa för mat inom omsorgen för äldre och personer med funktionsnedsättning fastställs att gälla fr o m den 1
februari 2016.

2016-01-14
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-01-14
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0780 706
Handläggare: Lena Frygne, tfn 033-35 58 50
Datum/avdelningschef: 2016-01-14/Magnus Widén

Programområde: 3

Sida
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2016-01-25

Dnr 2015/KS0780

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Lena Frygne

Stadsdelsnämnden Norr
Stadsdelsnämnden Väster
Stadsdelsnämnden Öster
Sociala omsorgsnämnden

Taxa för mat inom omsorgen för äldre och
personer med funktionsnedsättning 2016
Borås Stads taxa för mat inom omsorgen för äldre och personer med funktionsnedsättning gäller från den 1 februari 2016.
Matavgiften motsvaras av en självkostnad. Knappt hälften, 49 %, är livsmedelskostnader och övriga kostnader är i huvudsak personalkostnader. Livsmedelskostnaden
följer Konsumentverkets beräkningar av matkostnader för 2016 enligt Socialstyrelsens
meddelandeblad Nr 6/2015 Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen 2016. Åldersgruppen 75 år och äldre används eftersom flertalet av dem som
bor i särskilt boende eller har hemtjänst tillhör gruppen. Den genomsnittliga livsmedelskostnaden för 2016 är 1 775 kr per månad för åldersgruppen, vilket är en ökning
med 1,7 % jämfört med föregående år. Övriga kostnader har räknats upp med 1,3 %.
Matavgiften är 3 660 kr per månad när kommunen tillhandahåller samtliga måltider
under dagen. Jämfört med föregående år detta är en ökning med 1,7 %.
Kommunstyrelsen beslutade i februari 2004 att matavgifterna inom LSSverksamheten ska motsvara livsmedelskostnaden. Konsumentverkets beräkningar av
skäliga kostnader per månad visar att för personer i åldersgruppen 31 – 60 år beräknas
den genomsnittliga livsmedelskostnaden till 2 095 kr per månad. Jämfört med 2015 är
detta en ökning med 1,7 %.
Skillnaden mellan kommunens avgifter för mat och beräknade livsmedelskostnader
tillgodoräknas brukaren genom att förbehållsbeloppet höjs med mellanskillnaden.
Förbehållsbeloppet är det som brukare ska ha kvar när vårdavgiften har betalats.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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2015/KS0780

Taxa för mat inom omsorgen om äldre och personer
med funktionsnedsättning 2016
Reviderad av Kommunstyrelsen 2016-01-25
Gäller fr.o.m. 2016-02-01

1.

Omfattning

Denna taxa gäller för mat som Borås Stad tillhandahåller för brukare på särskilt boende inom
äldreomsorgen, bostad enligt särskild service LSS1, boende inom socialpsykiatrin eller i övrigt
enligt biståndsbedömning. Brukare med matdistribution omfattas också av taxan.
2.

Avgifter

A.

Särskilt boende enligt SoL2 och äldreomsorgens restauranger

För brukare, som har beviljats bistånd till måltider, erbjuder kommunen abonnemang på
måltider. Följande avgifter gäller (kr/mån):
Alla måltider (inkl mellanmål)
Huvudmål, frukost, kvällsmål
Enbart huvudmål
Frukost och huvudmål
Kvällsmål och huvudmål

3 660
3 210
1 770
2 310
2 670

(3 600)3
(3 180)
(1 740)
(2 280)
(2 640)

Ett alternativ till abonnemang är att nyttja de restauranger som finns inom äldreomsorgen.
Respektive stadsdelsnämnd fastställer priset på måltiderna som erbjuds på restaurangerna.
B.

Matdistribution

För brukare i ordinärt boende som beviljats bistånd till matdistribution är priset 44 (52)
kr/portion. Beställning görs veckovis efter fastlagd meny.
C.

Korttidsplatser och dagverksamhet enligt SoL

Vid korttidsplats, avlastningsplats, växelvård och dagverksamhet ingår kosten obligatoriskt i
verksamheten. Avgiften är 122 kr/dag (120) och avser samma utbud som beskrivs under punkt
A.

1

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Socialtjänstlagen.
3 Beloppen inom parentes är 2015 års belopp.
2

1
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D.

2015/KS0780

Bostad med särskild service enligt 9 § 8 och 9 LSS

För livsmedelskostnad erläggs 2 095 kr per månad (2 060). I de fall den dagliga verksamheten är
förlagd till speciella dagcenter, d v s utanför bostaden, görs ett avdrag på månadsavgiften med
570 kr (570) eftersom de boende då betalar lunchen direkt till dagcentret.
E.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt LSS

Vid korttidsvistelse utanför det egna hemmet gäller följande avgift för måltider (kr/måltid):
Ålder
Huvudmål
Frukost
Kvällsmål
Mellanmål

3.

0-7 år
20 (19)
11 (11)
13 (13)
6 (6)

8-15 år
24 (24)
14 (14)
18 (17)
6 (6)

16 år och äldre
27 (27)
16 (15)
21 (20)
6 (6)

Avdrag från abonnemangspris vid bortavaro

Om brukare, som abonnerar på måltider, tas in på sjukhus eller motsvarande ska måltidsavgiften
minskas från första dagen som denne erlägger avgift för vistelsen på sjukhuset. Om brukare, som
abonnerar på måltider, tillfälligt vistas på korttidsplats ska matavgiften i stället betalas till
korttidsplatsen.
Bortavaro ska anmälas minst en dag i förväg för att avgiften ska reduceras. Har inte bortavaron
anmälts i förväg reduceras avgiften fr o m den åttonde dagen.
Ovanstående gäller inte brukare som får kyld mat om denna redan har levererats.
Vid frånvaro från särskilt boende enligt SoL görs följande avdrag (kr/måltid):
Huvudmål
Frukost
Kvällsmål
Mellanmål

59
18
30
7

(58)
(18)
(30)
(7)

Vid frånvaro från boende med särskild service enligt LSS görs följande avdrag (kr/måltid):
Huvudmål
Frukost
Kvällsmål
Mellanmål

27
16
21
6

(27)
(15)
(20)
(6)

Om avdrag på månadsavgiften har gjorts för daglig verksamhet enligt LSS enligt punkt 2D, görs
inte ytterligare avdrag för lunch vid frånvaro på dag när brukaren skulle ha varit på dagcentret.

2
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4.

2015/KS0780

Sondmat

För sondmat gäller den maximala egenavgift som Västra Götalands Regionfullmäktige beslutade
om den 30 november 1999, - 50 kr per dygn.
5.

Förbehållsbelopp

I ”Taxa för vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning” finns regler om
förbehållsbelopp. Förbehållsbeloppet är det minsta belopp som brukaren ska ha kvar när
vårdavgiften har betalats, och användas till bl a betalning av mat.
Förbehållets minimibelopp täcker kostnaden för livsmedel när brukaren själv tillreder sin mat.
För brukare som betalar lagade måltider enligt denna taxa skall förbehållsbeloppet ökas med
skillnaden mellan den avgift som kommunen debiterar och ett schablonbelopp enligt följande:
Måltid

Kr/mån

Huvudmål
Frukost
Kvällsmål
Mellanmål
Summa heldag

Kr/dag

720
360
540
180

(690)
(360)
(510)
(180)

24
12
18
6

(23)
(12)
(17)
(6)

1 800

(1 740)

60

(58)

Om måltidsavgiften minskas p g a bortavaro enligt punkt 3 ska förbehållsbeloppet vara
oförändrat.
6.

Betalning av avgift

Avgiften betalas månadsvis månaden efter den månad som debiteringen avser.
7.

Övrigt

Besvär kan inte anföras över enskilda avgiftsbeslut enligt denna taxa. Däremot kan besvär anföras
över beslut om ökning av förbehållsbelopp som följer av avgiftsbeslut enligt denna taxa.
Respektive stadsdelsnämnd och Sociala omsorgsnämnden beslutar om tolkning och tillämpning
av denna taxa.

3

E11

BESLUTSFÖRSLAG

Förlängning av avtal med Åhagastiftelsen
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Nytt avtal mellan Borås Stad och Åhagastiftelsen 2016-2020 godkänns tillsammans med de förutsättningar som beskrivs i ärendet.

2016-01-20
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0777 107
Handläggare: Roger Cardell, tfn 35 70 40
Datum/avdelningschef: 2016-01-12/Magnus Widén

Programområde: 1

Sida
1(2)
2016-01-25

Dnr 2015/KS0777

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger Cardell
Kommunfullmäktige

Förlängning av avtal med Åhagastiftelsen
Borås Stad och Åhagastiftelsens nuvarande avtal har gällt under perioden 2011-2015.
Från att tidigare varit ett underskottsbidrag har det nuvarande avtalet i stället fokuserat på den nytta som kommunen och kommuninvånarna har av Åhagas verksamhet.
Det årliga verksamhetsbidraget har uppgått till 500 tkr årligen att jämföras med det
tidigare underskottsbaserade bidraget som uppgick till 1 000 tkr per år.
Det nuvarande verksamhetsbidraget vilar på två grundläggande beståndsdelar
-Stöd till kulturella/ideella arrangemang på Åhaga genom subventionerad lokalhyra
-Åhaga skall vara en resurs för Borås i sitt totala evenemangsutbud till boråsarna och
besökande.
Kommunstyrelsen bedömer att verksamheten på Åhaga under avtalsperioden väl har
uppnått syftet med kommunens bidragsgivning. Inte minst har varumärket Åhaga
bidragit till att lyfta fram Borås som ett intressant besöksmål och därmed stärkt Borås
Stads position bl.a. genom ökade turistekonomiska effekter. Ekonomiskt står inte
verksamheten på Åhaga och faller med verksamhetsbidraget från Borås Stad men är
enligt stiftelsen av största betydelse för Åhagas fortsatta utveckling och ger en säkerhet och trygghet inför framtiden. Stiftelseformen borgar också för att ev. överskott
från verksamheten stannar kvar och bidrar till en långsiktigt god ekonomisk utveckling.
Åhagastiftelsen har föreslaget att parterna tecknar ett nytt avtal omfattande fem år
med samma avtalsvillkor som gällt under den senaste 5-års perioden. Kommunstyrelsen instämmer i detta och vill inom avtalets ram föra en diskussion med Åhagastiftelsen om och på vilket sätt Åhaga ytterligare kan bidra till att stärka Borås Stads position som en attraktiv besöks- och boendeort.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Nytt avtal mellan Borås Stad och Åhagastiftelsen 2016-2020 godkänns tillsammans med de
förutsättningar som beskrivs i ärendet.
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KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef

Åhaga-avtal

Mellan Borås Stad och Åhagastiftelsen har följande avtal upprättats i samband med Borås Stads
beslut om driftbidrag och lån. Avtalstiden är 2016 – 2020.
Insyn
1. Borås Stad äger rätt att utse en adjungerad styrelseledamot i Åhagastiftelsen.
2. Som bidrags- och lånegivare äger kommunen rätt att ta del av alla räkenskaper och andra
handlingar för att följa stiftelsens ekonomiska utveckling och erhålla underlag för
bidragsbesluten.
Driftbidrag
Borås Stad ger utifrån förutsättningar nedan ett årligt driftbidrag på maximalt 500 000 kr.
Förutsättningarna för bidraget är att stiftelsen redovisar sin verksamhet enligt stadens önskemål.
Lån
Åhagastiftelsen har förvärvat fastigheten och då erhållit ett kommunalt lån på 15 000 000 kr som
är ränte- och amorteringsfritt under avtalstiden.
Hembudsvillkor
I stiftelsens stadgar 13.1 föreskrivs att innan fastigheten Trandö 2, Åhaga, avyttras skall
kommunen erbjudas förköp på samma villkor som avtalas med presumtiv köpare. Parterna är
överens att så skall gälla upp till efter ombyggnaden bokfört värde. Prisnivån därutöver skall
reduceras med det kommunala anläggningslånets förhållande till nedlagda förvärvs- och
ombyggnadsutgifter.
Vinst
Om fastigheten Trandö 2, Åhaga avyttras till annan än kommunen äger kommunen erhålla del av
eventuell reavinst enligt samma förhållande som nämns i hembudsvillkoren ovan.
Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav Borås Stad och Åhagastiftelsen tagit var sitt.
Borås

Borås

Borås Stad

Åhagastiftelsen

……………………….
Ulf Olsson

……………………..
Lars Svensson
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2015 -11.,. 2 4
BORÅS STAD
Attn. Christer Johansson

Kommunstyrelsen

Borås den 20 november 2015

ANG. AVTAL BORÅS STAD/ ÅHAGASTIFTELSEN

Mellan Borås stad och Åhagastiftelsen träffades 2010 ett avtal om ekonomiskt stöd från staden till Åhaga
under åren 2010 - 2015. Med anledning av att avtalsperioden nu går ut får Åhagastiftelsen härmed
hemställa att ett nytt avtal med en giltighetstid om fem år träffas mellan parterna. För Åhagas del kan
gällande avtalsvillkor gälla även under den nya avtalstiden.
Sammanfattningsvis vill Åhaga hävda att Åhagas verksamhet utvecklats under den senaste
femårsperioden och att den tillför Borås stad och boråsarna betydande värden. Åhaga har etablerats som
en betydelsefull arena för kultur, konserter, mässor och event med numera ett respektingivande antal
besökare årligen.
Åhagas utveckling har krävt betydande investeringar årligen samtidigt som Åhagas organisation byggts ut
löpande för att verksamheten skall kunna bedrivas med högt ställda kvalitetsmål. Den planerade fortsatta
utvecklingen kräver ytterligare investeringar till stora kostnader. Bidraget från Borås stad är av stor
betydelse för Åhaga genom att den ger en säkerhet och stark bas när investeringsbeslut skall fattas.
Utöver denna sammanfattning vill Åhaga även anföra följande, efter en kortare inledning om
ÅHAGASTIFTELSENS ÄNDAMÅL.

Åhagastiftelsens ändamål är att äga och förvalta fastigheten Åhaga och upplåta den för musikaliska och
andra kulturella ändamål. För att kunna uppfylla ändamålet står det att läsa i stadgarna att Åhaga även
ska upplåtas för kommersiella evenemang. Detta för att skapa de ekonomiska förutsättningar som krävs
för att förvalta fastigheten och uppfylla ändamålet.
Med de unika förutsättningar som Åhaga erbjuder har den kommersiella delen utvecklats till att till
största del innefatta evenemang som inte hade kunnat förläggas i Borås om inte Åhaga funnits.
Som en positiv effekt av detta genererar den kommersiella delen nu betydande turistekonomiska effekter
till staden. Tack vare detta har Åhaga inte bara på ett mycket tillfredsställande sätt kunnat uppfylla
ändamålen kring kulturstöd utan även redovisa ett positivt resultat de senaste åren, låt vara att
överskottet inte varit särskilt stort.
Konserter och andra kulturella verksamheter uppgår idag till cirka 60 dagar per år, vilket också var vad
som på sikt förväntades när verksamheten planerades. Det skall sägas att denna beläggning för kulturella
evenemang, som passar på Åhaga, torde vara begränsad till denna volym. Efterfrågan är inte större.
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ÅHAGAS UTVECKLING

Åhagas verksamhet har utvecklats från att hyra ut av en lokal till att driva en komplett
evenemangsanläggning.
Ett första steg var att i egen regi kunna tillhandahålla mat och dryck.
Med de volymer gäster Åhaga kan hantera (idag kan man servera 1 200 gäster en komplett trerätters
middag av hög kvalitet) har det genomförts stora investeringar i såväl kök som organisation. Som ett
naturligt steg utökades tjänsteutbudet med att kunna tillhandahålla material och kompetens för
fullservice inom affärsområdet mässa.
Under perioden anpassades och utvecklades även Åhagas organisation, med specialistkompetenser för att
motsvara arrangörers krav på projektledning och en säker drift av verksamheten.

0 RGANISA TIO N

Från två anställda i starten består organisationen idag av VD plus åtta fastanställda tjänster.
Organisationen köper årligen in drygt 20 000 timmar av ca 200 timanställda. Ca 80 % av timmarna är
kopplade till restaurangdriften och ca 20 % till övriga driftsfunktioner.
I den framtida planen för Åhaga ingår att skapa utrymme för ytterligare två fasta tjänster för att fortsatt
kunna utveckla verksamheten.

BELÄGGNING

Verksamheten har vuxit varje år.
Beläggningen sett över helåret ligger sedan ett antal år tillbaka på ca 80-85 %, vilket innebär att Åhaga är
uthyrt över 300 dagar varje år.
Många dagar på året går verksamheten i två eller treskift. Grunden i verksamheten byggs genom
återkommande evenemang. Flest återkommande evenemang finns inom affärsområdet mässa.

BESÖKARANTAL

Det totala antalet besökare på Åhaga har ökat under åren.
··-·---·--~--------.....-------~-·----

2014

2013

2012

2011

223 817

221800

209 085

163 400
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EKONOMI
Trots full beläggning och en framgångsrik kommersiell verksamhet och en återkommande kulturell
verksamhet på konstant nivå visar Åhaga inte några större överskott. Eftersom Åhaga drivs som en ideell
verksamhet utan krav på avkastning har de ekonomiska resurser som verksamheten skapat kunnat
återanvändas till utveckling av verksamheten. Som framgår nedan under rubriken Investeringar
utvecklas Åhaga kontinuerligt. De förbättringar som sker förutsätter ett positivt överskott. Som framgår
av tabellen här nedan är överskottet av verksamheten inte större än att Borås stads bidrag är av största
betydelse för Åhagas fortsatta utveckling. Utvecklingen av verksamheten krävs också för att vidmakthålla
verksamhetens kvalitet.

Siffor redovisade exkl stadens bidrag.
2014

2013

2012

2011

2010

Nettoomsättning

tkr

21701

19 338

18 464

19 440

16 880

Resultat efter finansiella poster

tkr

598

12

-1242

513

318

Balans0mslutning

tkr

67 032

66 899

67 039

68 425

58 770

59

57

56

55

60

Soliditet

%

TURISTEKONOMISKA EFFEKTER
När det gäller de turistekonomiska effekterna av Åhagas verksamhet finns inga mätningar gjorda av
oberoende företag.
Man kan dock konstatera att enbart de sex till sju inköpsmässor som görs årligen för Team Sportia och
Sportringen på Åhaga genererar ca 9 000 gästnätter i Borås.
Beräkningen görs med hjälp av den statistik som finns att tillgå där vi vet att mässorna i genomsnitt besöks av 350
tillresande gäster från olika delar av Sverige. Gästerna stannar i snitt 3,5 dagar per mässa.
Detta ger 350 x 3,5 x 6 =7350. Tillkommer gör i snitt 40 utställare/ mässa, där genomsnittsmontern bemannas av 2
tillresande personer. Även dessa stannar i snitt 3,5 dagar per mässa, viket ger.
40 x 2 x 3,5 x 6 = 1680. Totalt 7350 + 1680 = 9030.
Om en affärsresenär spenderar i snitt 1500 :- / dygn ger enbart Team Sportia och Sportringen ett årligt
turistekonomiskt inflöde på 9030 x 1500 sek = ca 13,5 miljoner.
Sammanslaget med andra evenemang under året är en rimlig beräkning att de turistekonomiska
effekterna Åhaga genererar överstiger 30 miljoner varje år.

KUL TUR OCH KUL TURSTÖD
Åhaga stödjer Borås Symfoniorkester som hyresfritt nyttjar Åhaga 20 dagar/ år.
Åhaga upplåter även utrymmen för notbibliotek och instrument åt BSO.
Beräkningen för Åhagas kulturstöd sker genom att multiplicera antalet hyresfria dagar med
alternativintäkten vilken beräknas till 50 000 sek per dag.
Detta ger ett beräknat stöd om ca 1 miljon sek årligen.
Sedan ett antal år tillbaka tillämpas en hyresmodell för konserter så att konsertarrangörer endast betalar
en rörlig summa per såld biljett i hyra.
För Åhaga är denna modell ett kulturstöd eftersom den i flera fall leder till mindre intäkter än vad eljest
skulle influtit. Styrelsen har godtagit denna metod för hyressättning för att boråsarna skall få möjlighet att
uppleva fler konserter.
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INVESTERINGAR

Sedan 2010 har drygt 17 miljoner investerats i verksamheten.
Ett kök dimensionerat för verksamhetens behov har byggts, liksom restaurangen Lokverksta'n.
Artistloger har renoverats till högsta standard. Ett nytt konferensrum/ greenroom har byggts ovanför
logerna. Anpassningar i lokalen har skett genom att två pelare tagits bort för att publik ska få en bättre
upplevelse, en komplicerad och kostsam åtgärd.
Mycket återstår för att göra Åhaga till en mer komplett anläggning. Listan över kommande investeringar
är lång och innehåller bland annat:
Anpassningar av scenhus
1,2 miljoner
Utbyte och komplettering av tygavgränsningar för bättre akustik
1,5 miljoner
Komplettering av ljus och ljud
1 miljon
FRAMTID

Åhagastiftelsens ändamål är att äga och förvalta fastigheten Åhaga och upplåta den för musikaliska och
andra kulturella ändamål. Detta är utgångspunkten i verksamheten.
Ambitionen är att även spela en central roll i utvecklingen av Borås som mötesstad.
Detta skall ske genom en bra mix av publika evenemang som konserter och mässor och stora events och
fackmässor där Åhaga skall finnas på listan över tänkbara arenor i Västsverige.
En fortsatt utveckling av Åhaga och Åhagas verksamhet kräver dock flertalet stora investeringar. Även
organisationsmässigt behöver Åhaga förstärkas för att kunna svara upp mot arrangörernas högt ställda
krav.
Stadens bidrag är av största betydelse för den fortsatta utvecklingen av Åhaga, allt för att vårda
varumärket Åhaga. Att Åhaga drivs av en ideell stiftelse garanterar att alla tillgängliga ekonomiska
resurser används i verksamheten på Åhaga och därmed kommer boråsarna till del, som en plats för
upplevelser och som ett bidrag till Borås som besöksstad.

VD
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Komplettering av beslut om ”Regler för hyror för
LSS-boenden”
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-18-19, §185, kompletteras med att hyrestaket för 2016 fastställs
till 5 300 kronor per månad.

2016-01-18
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0315 206
Handläggare: Åke Thor, tfn 35 70 43
Datum/avdelningschef: 2016-01-18, Magnus Widén

Programområde: 1

Sida
1(1)
2016-01-25

Dnr 2015/KS0315

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Åke Thor
Kommunfullmäktige

Komplettering av beslut om ”Regler för hyror
för LSS-boenden”
Kommunfullmäktige fastställde vid sitt sammanträde 2015-11-18-19, § 185, ”Regler
för hyror för LSS-boenden”. Dessa regler gäller från och med 1 januari 2016. Reglerna innehåller att Kommunfullmäktige årligen skall fastställa ett tak för hyrans storlek
oavsett vilken hyra som fastställts i hyresförhandlingarna.
Beslutet grundade sig på en skrivelse från Kommunstyrelsen. Av denna framgår att
Kommunstyreslen föreslår att hyrestaket skall vara 5 300 kr per månad under 2016.
Denna del av förslaget skulle självfallet ha ingått i de beslutsmeningar som Kommunfullmäktige tog ställning till. Men till följd av ett misstag ingick inte hyrestaket i det
föreslagna beslutet. Följden blev att det nu inte finns något formellt hyrestak eftersom
beslutet innehöll att det tidigare taket upphävdes.
Kommunstyreslen föreslår nu att Kommunfullmäktige skall komplettera sitt beslut så
att det även innehåller att hyrestaket för hela 2016 är 5 300 kronor per månad.
Regeln om ett hyrestak innebär en begränsning av hyrans storlek i förhållande till det
som lagts fast vid hyresförhandlingarna. Det är alltså i praktiken ett beslut som gynnar
den hyresgäst som har en förhandlad hyra över hyrestaket. Detta är en grund för att
beslutet kan tillämpas retroaktivt från januari 2016.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-18-19, §185, kompletteras med att hyrestaket för
2016 fastställs till 5 300 kronor per månad.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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Medborgardialog – Öp16 är på samråd
I arbetet med Borås Stads nya översiktsplan har processen och den breda dialogen med boråsarna varit
i fokus. Nu är det dags för Öp16 att gå ut på formellt samråd. Det innebär att vi fram till juni 2016 vill
få in synpunkter på förslaget. Samrådstiden används som ännu ett tillfälle till dialog om hur vi vill skapa
framtidens kommun.
Borås Stad kommer att bjuda in till workshoptillfällen under våren 2016 där vi samtalar om varför
Borås växer, vilka fördelar det finns med att Borås växer, vilka utmaningar vi står inför när vi blir fler
och viktigast av allt, vi vill nu ha synpunkter på hur Borås bör växa för att det ska vara enkelt, roligt och
självklart att välja Borås som sin hemkommun. De synpunkter som vi får in via workshoparna kommer
att sammanställas som synpunkter på samrådshandlingen för Öp16.

Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Samrådstiden för Öp16 används som ännu ett tillfälle till dialog om hur vi vill skapa framtidens kommun.

2016-01-20
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
2016-01-20
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0272 212
Handläggare: My-Linda Lorentsson, 8276
Datum/avdelningschef: 2016-01-20 / bh

Programområde: 2

SP1

BESLUTSFÖRSLAG

Medborgardialog – Öp16 är på samråd
I arbetet med Borås Stads nya översiktsplan har processen och den breda dialogen med boråsarna varit
i fokus. Nu är det dags för Öp16 att gå ut på formellt samråd. Det innebär att vi fram till juni 2016 vill
få in synpunkter på förslaget. Samrådstiden används som ännu ett tillfälle till dialog om hur vi vill skapa
framtidens kommun.
Borås Stad kommer att bjuda in till workshoptillfällen under våren 2016 där vi samtalar om varför
Borås växer, vilka fördelar det finns med att Borås växer, vilka utmaningar vi står inför när vi blir fler
och viktigast av allt, vi vill nu ha synpunkter på hur Borås bör växa för att det ska vara enkelt, roligt och
självklart att välja Borås som sin hemkommun. De synpunkter som vi får in via workshoparna kommer
att sammanställas som synpunkter på samrådshandlingen för Öp16.

Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Samrådstiden för Öp16 används som ännu ett tillfälle till dialog om hur vi vill skapa framtidens kommun.

2016-01-20
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
2016-01-20
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0272 212
Handläggare: My-Linda Lorentsson, 8276
Datum/avdelningschef: 2016-01-20 / bh

Programområde: 2

