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Tillägg till gåvoavtal med Saab Bofors Dynamics
AB rörande pansarvärnsvapen
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att teckna ett tillägg
till gåvoavtalet mellan Saab Bofors Dynamics och Eskilstuna kommun
daterat 2001-04-25 som innebär att delar av den donerade samlingen återförs
till företaget.

Ärendet
År 2001 tecknades ett gåvoavtal mellan Saab Bofors Dynamics och
Eskilstuna kommun (via kultur- och fritidsnämnden). Avtalet innebar att
Saab Bofors Dynamics donerade museiföremål i form av pansarvärnsvapen
och föremål kopplade till tillverkningen av dessa till Eskilstuna kommun.
Kommunen garanterar i avtalet att föremålen ska exponeras på ett sådant sätt
att det går att följa vapenutvecklingen genom tiden.
Kraven på säkerhet kring denna typ av föremål har sedan avtalet ingick höjts.
Detta vara också ett skäl till att det Vapentekniska museets samlingar efter
samråd med Polismyndigheten Sörmland flyttades från de dåvarande
lokalerna på Faktoriholmarna till en ny förvaringsplats år 2006.
Saab Bofors Dynamics har nu för avsikt att bygga en vapenteknisk
utställning som visar den historiska utvecklingen inom företagets nuvarande
produktområden och önskar därför att delar av samlingen återförs till
företaget. Samlingen kommer även efter detta att förbli sökbar via
stadsmuseet databas. Men föremålen kommer att förvaras på två olika håll.
För att ställa ut denna typ av föremål krävs mycket hög säkerhet. Kraven på
såväl skalskydd som montrar för förvaring är höga. Därtill krävs bevakning i
det rum som föremålet är i (se vidare Rikspolisens författningssamling,
särskilt 4 kapitlet). Bedömningen är att detta inte är möjligt att uppnå får
stadsmuseet. De föremål som kommer att förvaras hos Saab Bofors
Dynamics blir därför minst lika tillgängliga eller rentav lättare att studera för
forskare och andra intresserade jämfört med om de fortsätter förvaras hos
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stadsmuseet. Stadsmuseet saknar idag även kompetens både för att på rätt
sätt vårda denna föremålskategori och för att på ett bra sätt tillgängliggöra
föremålen.
Stadsmuseet kommer att dock att behålla ett urval av föremålen för att även i
framtiden kunna berätta om vapenindustrins betydelse för staden.
Mot bakgrund av detta föreslås att kultur- och fritidsnämnden ger
förvaltningen i uppdrag att teckna ett tillägg till gåvoavtalet mellan Saab
Bofors Dynamics och Eskilstuna kommun daterat 2001-04-25 som innebär
att delar av den donerade samlingen återförs till företaget.
Bilagor: 1. Gåvoavtal daterat 2001-04-25, 2. Tillägg till gåvoavtal daterat
2001-04-25.
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Tillägg till gåvoavtal daterat 2001-04-25
Mellan parterna Saab Bofors Dynamics (företaget) och Eskilstuna kommun gällande den av
företaget ägda vapentekniska materielen som ingår i Vapentekniska museet i Eskilstuna.
Utveckling efter gåvoavtalets tecknande
Samlingarna ligger idag nedpackade i förvaring i ett säkert bergrum eftersom
samhällsutvecklingen har medfört starkt skärpta förvaringsbestämmelser.
Det torde inte vara möjligt för Eskilstuna kommun att innehålla avtalets intentioner i
framtiden.
Företaget har för avsikt att bygga upp en vapenteknisk utställning som visar den historiska
utvecklingen av nuvarande produktområden, i Karlskoga.
Nuvarande produktområden är i huvudsak pansarvärnsvapen med övningssystem och
ammunitionsattrapper.
Kompletterande överenskommelse
Parterna är överens om att objekt som tillhör ovannämnda produktområden återförs till
företaget.
Företaget upprättar en förteckning över aktuella objekt samt ombesörjer erforderliga
myndighetskontakter.
Dessa objekt avhämtas vid förrådet i Eskilstuna genom företagets försorg.
Övriga objekt får Eskilstuna kommun fritt förfoga över i framtiden.
Dessutom ges Eskilstuna kommun möjlighet att vid behov låna enskilda objekt från det
överförda beståndet. Detta skall ske enligt då gällande förvarings och
transportbestämmelse samt på låntagarens bekostnad.
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