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Utkom från trycket
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utfärdad den 1 juni 2006.
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m.
dels att 5 § skall upphöra att gälla,
dels att 1–4, 6–8, 13, 15, 16 och 18 §§ skall ha följande lydelse.
1 § I denna förordning avses med
– auktorisationsmyndighet: den länsstyrelse som enligt 5 § lagen
(1974:191) om bevakningsföretag skall pröva frågor om auktorisation för
bevaknings- och utbildningsföretag,
– godkännandemyndighet: den länsstyrelse som enligt 6 § nämnda lag
skall godkänna personal, föreståndare, styrelseledamöter och suppleanter i
ett bevakningsföretag,
– tillsynsmyndighet: den länsstyrelse som enligt 8 § samma lag skall utöva
tillsyn över auktoriserade bevaknings- och utbildningsföretag.
2 § En ansökan om auktorisation av bevakningsföretag skall vara skriftlig
och innehålla uppgifter om
1. sökandens namn, person- eller organisationsnummer och postadress
samt, om sökanden är en juridisk person, också motsvarande uppgifter om
styrelseledamöter, suppleanter för dem och verkställande direktör eller motsvarande befattningshavare,
2. den av företaget utsedde föreståndarens namn, personnummer och postadress,
3. vilka personer i övrigt som är verksamma i företaget, vilka av dessa
som är godkända och i så fall av vilken godkännandemyndighet,
4. vilket eller vilka slag av verksamheter som företaget avser att bedriva,
och
5. vilket eller vilka län som bevakningsföretaget skall utföra bevakningsuppgifter inom.
3 §1 En ansökan om auktorisation av utbildningsföretag skall vara skriftlig
och innehålla uppgifter enligt 2 § 1 och 2 samt uppgifter om
1. vilket eller vilka slag av verksamheter som företaget avser att bedriva
utbildning för, och
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2. utbildningens uppläggning och omfattning.
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4 § En ansökan av ett bevakningsföretag om auktorisation att bedriva utbildningsverksamhet skall innehålla uppgifter enligt 3 § 1 och 2.
6 § En ansökan enligt 2–4 §§ skall innehålla utbildningsbevis över föreskriven utbildning, intyg som styrker erfarenhet från bevakningsverksamhet
och de övriga handlingar som sökanden vill åberopa för att visa att de krav
på verksamheten som gäller enligt 3 § lagen (1974:191) om bevakningsföretag är uppfyllda.
7 § Auktorisationsmyndigheten skall sända kopior av sitt beslut i ärendet
om auktorisation till Rikspolisstyrelsen och till länsstyrelsen i det län som
företaget enligt uppgift kommer att vara verksamt inom.
8 §2 Bevaknings- och utbildningsföretag skall till auktorisationsmyndigheten omedelbart och senast inom en vecka anmäla när
1. ny föreståndare för verksamheten utses,
2. företaget utvidgar sin verksamhet till annat län, eller
3. företaget upphör med sin verksamhet.
Uppgift om innehållet i anmälan skall sändas till de myndigheter som
anges i 7 §.
13 § Den redogörelse som bevakningsföretaget skall lämna enligt 9 § andra stycket lagen (1974:191) om bevakningsföretag skall innehålla uppgifter
om
1. vilket eller vilka slag av verksamheter som företaget har bedrivit,
2. företagets organisation och dess planläggning av sin verksamhet,
3. vilket eller vilka län verksamheten har bedrivits inom och omfattningen
av verksamheten,
4. vilken eller vilka utbildningar som personalen har genomgått, samt
5. hur många av företagets väktare som har ordningsvaktsförordnanden.
Redogörelse från utbildningsföretag skall innehålla uppgifter enligt första
stycket 1–3.
15 § Rikspolisstyrelsen får efter samråd med berörda arbetsmarknads- och
branschorganisationer meddela närmare föreskrifter om hur olika slag av
verksamheter som utövas med stöd av auktorisation skall bedrivas. Styrelsen
får också meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten
av lagen (1974:191) om bevakningsföretag och denna förordning.
16 §3 Avgift tas ut för prövning av ansökan i frågor som avses i 2 och 4 §§
lagen (1974:191) om bevakningsföretag. För ansökningsavgiftens storlek
m.m. gäller bestämmelserna i 9–14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 5 tillämpas på ansökningar om auktorisation av bevakningseller utbildningsföretag och avgiftsklass 2 på ansökningar om godkännande

2

2

3

Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.
Senaste lydelse 2001:1163.

av personal, föreståndare för verksamheten eller ledamöter eller suppleanter
i företagens styrelser.
Polisen får ta ut en avgift för prövning av väktarhundar. Rikspolisstyrelsen bestämmer avgiftens storlek. Avgiften skall högst motsvara kostnaden
för att genomföra prövningen.
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18 §4 Länsstyrelsen skall på begäran utfärda intyg om att en persons godkännande
1. inte har återkallats enligt 13 a § lagen (1974:191) om bevakningsföretag av någon annan anledning än att den personen har lämnat sin anställning
eller sitt uppdrag hos bevakningsföretaget, eller
2. inte har begränsats, enligt samma paragraf, till en viss verksamhet eller
ett visst område.
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006.
På regeringens vägnar
JENS ORBACK
Thomas Ericsson
(Justitiedepartementet)
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