	
  
	
  
	
  

	
  

	
  	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  

	
  
Yttrande	
  angående	
  utredningen	
  ”Skärpningar	
  i	
  
vapenlagstiftningen”,	
  SOU	
  2013:7	
  
Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) och Svenska Skidskytteförbundet (SSSF) vill mot
bakgrund av de förslag som lämnas i utredningen avge följande synpunkter och kommentarer.
SvSF är en ideell sammanslutning som har cirka 1 200 föreningar och cirka 80 000
medlemmar. SvSF är sedan 2009 en sammanslutning av tre tidigare förbund, Svenska
Sportskytteförbundet, Frivilliga Skytterörelsen och Skytterörelsens Ungdomsorganisation.
SvSF tillhör Riksidrottsförbundet och är dessutom en frivillig försvarsorganisation.
SvSF består av fyra sektioner som använder olika vapentyper i sin idrottsverksamhet.
Gevärssektionen använder kulgevär, pistolsektionen använder enhandsvapen (pistol och
revolver), lerduvesektionen använder hagelgevär och viltmålssektionen använder kulgevär.
SSSF bildades 1juli 1988 och tillhör liksom SvSF Riksidrottsförbundet.
SSSF har idag cirka 60 föreningar och 8 500 medlemmar. Skidskytte inom SSSF använder
kulgevär med fem skotts magasin i sin verksamhet.

Straffet	
  för	
  grova	
  vapenbrott	
  
Utredningens förslag: Straffmaximum för grovt vapenbrott höjs från fängelse i fyra år till
fängelse i sex år. Straffskalan för grovt vapenbrott delas upp. Om ett vapenbrott är grovt
döms för grovt vapenbrott till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Om brottet är
synnerligen grovt döms till fängelse i lägst två och högst sex år. Vid bedömande av om brottet
är synnerligen grovt ska särskilt beaktas om innehavet, överlåtelsen eller utlåningen har
avsett ett stort antal vapen.
SvSF/SSSF tillstyrker utredningens förslag.
Eftersom synen på målskytte och vapeninnehav i allmänhet påverkas negativt av den
kriminella verksamhet där vapen används ser SvSF/SSSF positivt på att utredningen vill
markera mot den illegala vapenhanteringen genom förslaget. I kommande lagstiftningsarbete
kan det med fördel tydliggöras vilka andra omständigheter, än att brottet omfattar ett stort
antal vapen, som kan ha betydelse för att vapenbrottet ska betraktas som synnerligen grovt.
	
  

	
  

	
  
	
  
	
  

	
  

	
  	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  

3.	
  	
  Prövning	
  av	
  föreningar	
  för	
  jakt	
  eller	
  målskytte.	
  
Utredningens förslag: Rikspolisstyrelsen prövar frågor om auktorisation. Auktorisation får
endast meddelas ideella föreningar för jakt eller målskytte som har stabil organisation,
kontinuerlig skytteverksamhet och ordning för säker vapenhantering. Vad gäller auktorisation
av sådana organisationer som anges i förordningen (1994:524) om frivillig
försvarsverksamhet och deras läns- och lokalavdelningar ska Rikspolisstyrelsen samråda med
Försvarsmakten.
Rikspolisstyrelsen får meddela föreskrifter om kraven på stabil organisation, kontinuerlig
skytteverksamhet och ordning för säker vapenhantering.
Rikspolisstyrelsen ska med hjälp av automatiserad behandling föra separat centralt register
över de föreningar som auktoriserats. Uppgifter i registret över auktoriserade föreningar
undantas från sekretesskyddet i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
En ansökan om auktorisation görs skriftligen hos Rikspolisstyrelsen. Ansökan ska innehålla
uppgift om föreningens namn, organisationsnummer och var styrelsen har sitt säte samt de
omständigheter föreningen vill åberopa för utredning av föreningens stabilitet, kontinuerliga
skytteverksamhet och ordning för säker vapenhantering.
Rikspolisstyrelsen utfärdar ett bevis över auktorisationen.
SvSF/SSSF tillstyrker delvis utredningens förslag.
Vad gäller förslaget om auktorisation avviker det i sak inte nämnvärt från nuvarande ordning.
SvSF/SSSF anser att det är viktigt att det i första hand är de centrala organisationerna som
erhåller auktorisation eftersom det är de som har det övergripande ansvaret för att alla
underlydande föreningar upprätthåller de krav som ställs för att erhålla auktorisation.
SvSF/SSSF anser dock inte att utredningens förslag att använda benämningen "förening" i vid
bemärkelse är lämplig. Det är inte praktiskt att såväl centrala skytteförbund som lokala
skytteföreningar ska benämnas ”föreningar” såsom i utredningens förslag. Även om
utredningen anger att avsikten med det nya uttrycket enbart är språkligt finns det en uppenbar
risk att det nya uttrycket minskar förståelsen för bestämmelserna. SvSF/SSSF anser att de
centrala förbunden fortsättningsvis istället ska benämnas ”förbund” (alternativt
riksorganisation).
Utredningens förslag: Rikspolisstyrelsen utövar tillsyn över auktoriserade föreningar för jakt
eller målskytte.
Vid tillsynen ska Rikspolisstyrelsen kontrollera att villkoren för auktorisationen fortfarande
är uppfyllda.
Auktoriserade föreningar ska lämna Rikspolisstyrelsen de upplysningar om verksamheten
som styrelsen behöver för sin tillsyn.
En auktorisation ska återkallas av Rikspolisstyrelsen om förutsättningarna för
auktorisationen inte längre finns.
SvSF/SSSF tillstyrker utredningens förslag med följande tillägg.
När det gäller tillsynen av de auktoriserade förbunden/föreningarna bör det ske med en i
lagstiftningen fastställt tidsintervall exempelvis vartannat år.

	
  

	
  
	
  
	
  

	
  

	
  	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  

Utredningens förslag: Ett beslut om att en förening nekas auktorisation eller en återkallelse
av en auktorisation får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till kammarrätten.
Rikspolisstyrelsens beslut i fråga om auktorisation ska gälla omedelbart, om inte annat
förordnas. Ett beslut om återkallelse av en auktorisation ska gälla omedelbart endast i de fall
då så har förordnats i beslutet.
SvSF/SSSF tillstyrker utredningens förslag.
Utredningens förslag: Tillstånd att inneha skjutvapen får meddelas föreningar för jakt eller
målskytte som har auktoriserats eller därtill anslutna föreningar, om inte särskilda skäl talar
mot att tillstånd meddelas.
I vapenförordningen (1996:70) införs en särskild bestämmelse om vilka uppgifter en
förenings ansökan om tillstånd att inneha vapen ska innehålla.
SvSF/SSSF tillstyrker utredningens förslag.
Utredningens förslag: De sammanslutningar för jakt eller målskytte som upptagits i bilagan
till Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftningen (RPSFS
2009:13, FAP 551-3), ska inte prövas på nytt i ett auktorisationsförfarande.
SvSF/SSSF tillstyrker utredningens förslag.
	
  

4.	
  	
  Enskildas	
  innehav	
  av	
  målskjutningsvapen	
  
Utredningens förslag: Intyg över aktivitet och skjutskicklighet ska lämnas av styrelsen i en
förening som auktoriserats enligt vapenlagen (1996:67) eller av en förening som är ansluten
till en auktoriserad förening.
Den förening som lämnar intyget ska inom ramen för sin verksamhet bedriva skytte med
sådana vapen som ansökan avser.
SvSF/SSSF tillstyrker utredningens förslag.
Utredningens förslag att endast den som är medlem i en auktoriserad förening kan beviljas
tillstånd att inneha ett målskjutningsvapen är ett välkommet förslag. Att endast godta
förenings- och aktivitetsintyg som beslutats av styrelsen i en auktoriserad förening är en
förutsättning för att upprätthålla kvalitén och betydelsen av föreningsintygen. Det bör dock
klart framgå i förarbetena att en förening endast kan intyga medlemskap och aktivitet i det
förbund som föreningen tillhör.
Utredningens förslag: Rikspolisstyrelsen ska få meddela närmare föreskrifter om de krav på
aktivt medlemskap som gäller för tillstånd till innehav av målskjutningsvapen.
SvSF/SSSF tillstyrker i huvudsak utredningens förslag.
Begreppet aktivitet har sedan länge varit en källa till problem för såväl utfärdare av intygen
och beslutande myndighet. Det är positivt att begreppet tydligare definieras och det är
önskvärt att lagstiftaren redan i förarbetena ger riktlinjer för vad som ska tillmätas betydelse.

	
  

	
  
	
  
	
  

	
  

	
  	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  

Det är särskilt viktigt att auktoriserade förbund får delta i processen när aktivitetsbegreppet
definieras.

5.	
  	
  Behov	
  av	
  helautomatiska	
  skjutvapen	
  
Utredningens förslag: Tillstånd att inneha helautomatiska skjutvapen får endast meddelas för
samlingsändamål.
De delar av 3 kap. 3 och 4 §§ vapenlagen (1996:67) som rör helautomatiska skjutvapen, ska
utgå.
Bestämmelserna i 2 kap. 10 d och 16 §§ vapenlagen om tillstånd att driva handel med
skjutvapen ska endast gälla helautomatiska vapen för samlingsändamål.
SvSF/SSSF avstyrker förslaget.
Tillstånd att inneha helautomatiska vapen meddelas i dag i huvudsak för två ändamål, samling
och målskytte. I SvSF bedrivs målskytte med helautomatiska vapen med endast en original
modell av kpist m/45. Detta skytte är ett utpräglat tävlingsskytte och bedrivs av en mycket
skötsam vapenägargrupp. SvSF/SSSF anser inte det motiverat med ett totalförbud för kpist
m45 med motiveringen att Försvarsmakten inte längre har kvar vapnet i sin krigsorganisation.
Anledningen till att Försvarsmakten inte väljer att ha kvar vapnet är just för att det finns
modernare vapen som fyller det militära behovet bättre och av samma anledning är dessa
vapen betydligt mer attraktiva i kriminella kretsar än kpist m/45. Det är således inte kpist
m/45 som i första hand motiverar ett förbud mot helautomatiska vapen. Att förbjuda dessa
skyttars legala vapen innebär att en skyttegren med 70 åriga anor inte kan fortsätta bedrivas.
Utredningen redovisar inga egentliga skäl som motivera ett förbud av just denna skyttegren.
Det förefaller således inte proportionellt att förbjuda denna skyttegren och SvSF/SSSF
föreslår i stället att de tillståndsinnehavare som i dag har kpist m/45 för målskjutning undantas
från förbudet och tillåts att inneha dessa så länge de kan uppvisa aktivitetsintyg.

6.	
  	
  Förutsättningar	
  för	
  innehav	
  av	
  halvautomatiska	
  skjutvapen	
  
Utredningens förslag: Tillstånd att inneha halvautomatiska kulgevär för målskytte får inte
meddelas för sådana vapen som kan laddas med mer än sex patroner.
Tillstånd för enskild att inneha halvautomatiska kulgevär för målskytte ska tidsbegränsas till
att gälla i högst fem år om inte särskilda skäl talar emot en sådan begränsning.
SvSF/SSSF har ingen erinran mot förslaget.
Inom SvSF/SSSF bedrivs inget skytte som berörs av utredningens förslag. När det gäller
magasinens kapacitet torde det vara lämpligt att synkronisera det antal patroner som är tillåtet
med vad som gäller i andra länder. SvSF/SSSF motsätter sig dock ytterligare och mer
långtgående regleringar av halvautomatiska vapen än det som utredningen föreslagit.
Utredningens förslag: Om en ansökan om förnyande av tillstånd till innehav av
helautomatiska vapen för samlingsändamål, enhandsvapen för flerskott eller halvautomatiska
kulgevär för målskytte getts in senast fyra veckor före giltighetstidens utgång ska tillståndet
gälla till dess beslut i frågan vunnit laga kraft.

	
  

	
  
	
  
	
  

	
  

	
  	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  

SvSF/SSSF tillstyrker utredningens förslag.
Sedan länge har det varit oklart bland vapeninnehavare med tidsbegränsade tillstånd vad som
gäller när ett tidsbegränsat tillstånd är på väg att gå ut. Osäkerheten har dessutom accentuerats
i och med att polismyndigheternas handläggningstider beträffande vapenärenden alltmer
förlängts. SvSF/SSSF ser därför positivt på att utredningen tagit skytteorganisationernas
förslag i beaktande, vilket innebär att om en ansökan om förnyande av ett tillstånd beträffande
innehav av ett vapen med tidsbegränsad tillståndstid ingivits senast fyra veckor före
giltighetstidens utgång skall tillståndet gälla till dess beslut i frågan vunnit laga kraft.
Utredningens förslag: Skjutvapen ska lösas in av staten om tillstånd att inneha vapnet har
upphört att gälla.
SvSF/SSSF tillstyrker i huvudsak utredningens förslag.
Det är bra att staten kan lösa in vapen där tillståndet upphört. Det bör dock noteras att
ersättningsfrågan avseende inlösen av vapen som förbjudits inte kan ske enligt
marknadsvärdet, eftersom marknaden i ett sådant fall inte fungerar som värderingsgrund. Det
bör i stället vara en skälig ersättning som möjliggör för skytten att växla över till en alternativ
skyttegren.

7.	
  	
  Vapenmagasin	
  och	
  andra	
  vapendelar	
  
Utredningens förslag: Vapenmagasin ska jämställas med skjutvapen enligt 1 kap. 3 §
vapenlagen (1996:67).
SvSF/SSSF avstyrker utredningens förslag.
SvSF/SSSF anser att det är olämpligt att jämställa vapenmagasin med skjutvapen såsom
utredningen föreslår. Förslaget innebär att en bristfällig eller oaktsam hantering av ett legalt
magasin i praktiken skulle innebära ett misstänkt vapenbrott med fängelse i straffskalan. Även
om utredningens intentioner i denna del är förståeliga kan det inte anses i rimligt att så ska
vara fallet.
_______________________
SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET och SKIDSKYTTEFÖRBUNDET

Jimmy Persson
Ordförande SVSF
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