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§ 264
Yttrande över promemorian Skärpt kontroll över explosiva varor
(Ds 2020:17)
Ks/2020:304 175
Sammanfattning
Justitiedepartementet har berett Jönköpings kommun tillfälle att senast
2020-11-06 yttra sig över promemorian Skärpt kontroll över explosiva varor
(Ds 2020:17) med förslag om ändringar i lag (2010:1011) om brandfarliga och
explosiva varor, förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor
samt förordning (1999:1134) om belastningsregister.
Beslutsunderlag
Promemorian (Ds 2020:17)
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2020-09-28
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2020-10-15 § 401
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) överlämnar upprättat förslag till kommunens yttrande. Kommunalrådest förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Yttrande till Jutitiedepartementet avges enligt kommunalrådet AnnMarie Nilssons (C) upprättade förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2020-10-20
Kommunstyrelsens beslut
 Yttrande till Jutitiedepartementet avges enligt kommunalrådet AnnMarie Nilssons (C) upprättade förslag.

Beslutet expedieras till:
Justitiedepartementet
Stbn
Räddningschefen
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Justitiedepartementet
103 33 STOCKHOLM

Yttrande angående promemorian Skärpt kontroll över explosiva varor (Ds
2020:17) (Ju2020/02595/L4)
Jönköpings kommun har av Justitiedepartementet beretts tillfälle att senast 202011-06 yttra sig över ovan rubricerade promemoria.
Mot bakgrund av utvecklingen där explosiva varor i ökande utsträckning används
i kriminella sammanhang ställer sig Jönköpings kommun positiv till förändringar i
lagstiftningen som syftar till skärpta krav på såväl verksamhetsutövare som söker
tillstånd som på myndigheter som svarar för tillståndsgivningen. Jönköpings
kommun delar uppfattningen om att det finns starka skäl att utöka den grupp av
personer som bör genomgå lämplighetsprövning när tillstånd söks. Likaså är det
positivt att polismyndighetens roll blir tydligare. Någon form av vägledning eller
anvisningar bör åtfölja lagstiftningen som stöd i arbetet med att avgränsa personkretsen, avgöra omfattningen av lämplighetsprövningen liksom hur informationen
som framkommer vid personkontrollerna ska värderas.
Ingen skillnad görs på vilka explosiva varor som åsyftas i lagstiftningen. Det kan
innebära att samtliga varor som anses utgöra explosiva varor ska genomgå samma
förfarande vid ansökan. Det gäller exempelvis fyrverkerier, patroner till bultpistoler, stenspräckare eller dylikt. Det framgår inte i promemorian om undantag ska
göras för någon av dessa varugrupper. Om avsikten är att de ska omfattas av lagstiftningen finns, enligt kommunens uppfattning, en risk att handläggningen och
arbetsbördan blir orimligt stor i förhållande till nyttan.
Beslut om tillstånd ska fattas inom tre månader efter att en fullständig ansökan
inkommit till tillståndsmyndigheten. Eftersom handläggningen förutsätter yttrande
från åtminstone polismyndigheten kan ifrågasättas om inte tiden för yttrande från
tredje part också ska regleras för att inte gränsen för handläggningstiden ska
riskera att överskridas. Det är även önskvärt att det tydligare framgår vilka
kontroller som ska göras av tillståndsmyndigheten respektive av Polisen för att
undvika missförstånd eller dubbelarbete.
Jönköpings kommun instämmer i att de fördelar det innebär att tillståndstiden
begränsas till som längst tre år väger tyngre än de eventuella olägenheter det
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medför för sökande och tillståndsmyndigheter. Klart är att det ställer stora krav på
tillståndshavare att i rätt tid inkomma med ny ansökan. Annars står de inför allvarliga problem i sin verksamhet eftersom det inte finns möjlighet för tillståndsmyndigheten att tillfälligt förlänga ett gällande tillstånd.
Det framgår relativt tydligt att förändringarna i handläggningen av dessa ärenden
kommer att innebära ökad arbetsbörda och därmed ökade kostnader hos kommunerna. Både den utökade personkretsen för lämplighetsprövning, möjligheten till
återkallelse av tillstånd och att ställa krav på byggnader innebär mer arbete. Tillstånden begränsas till tre år vilket betyder fler ärenden att handlägga. Kostnaderna
ska, liksom i nuläget, täckas av avgifter för tillståndsgivningen. Den utökade, och
återkommande, handläggningen av tillstånd medför ökad administration och
ökade kostnader också för dem som söker tillstånden.
Jönköpings kommun har i övrigt inga synpunkter på de föreslagna förändringarna.
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Ann-Marie Nilsson

Johan Fritz

Kommunstyrelsens ordförande
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