	
  
	
  
Den 25 november 2013

Till statsrådet Beatrice Ask
CC: Martin Valfridsson, Helena Swenzén, Christina Berg
Justitiedepartementet
103 33 Stockholm

Hemställan om ändring av 2 kap 6 § vapenlagen (1996:67).
Svenska skyttesportförbundet hemställer att regeringen initierar en lagändring avseende 2
kapitlet 6 § i vapenlagen (1996:67), som innebär att det nuvarande kravet på synnerliga skäl
tas bort för enhandsvapen och att innehav av K-pist för ändamålet sportskytte preciseras som
ett godtagbart skäl vid tillståndsgivningen.
Svenska Skyttesportförbundet är en ideell sammanslutning som har cirka 1 200 föreningar
och cirka 70 000 medlemmar. SvSF är en del av Riksidrottsförbundet och representerar skyttesporten inom svensk idrottsrörelse.
Vår idrottsliga verksamhet bedrivs med bland annat tillståndspliktiga enhandsvapen som är
helt nödvändiga för att bedriva våra idrottsgrenar. Idrottsgrenarna som bedrivs inom vårt förbund har uteslutande lång tradition både nationellt och internationellt med svenskt deltagande
i olympiska spel och världsmästerskap. OS grenarna är fripistol, snabbpistol och sportpistol
där enhandsvapen i kaliber .22 används. VM grenarna är standardpistol och internationell
grovpistol där enhandsvapen i kaliber .22 respektive .32 används.
En förutsättning för att bedriva vår idrott är att våra medlemmar beviljas tillstånd att inneha
de vapen som är nödvändiga för att kunna träna och tävla. Under senare år har det framkommit uppgifter om svårigheter för våra medlemmar att anskaffa nödvändiga vapen för att kunna
bedriva sin idrott. Orsaken är att innebörden av begreppet synnerliga skäl inte preciserats i
lagens förarbeten och att tillståndsmyndigheterna i vissa fall tolkat begreppet som att det endast i undantagsfall kan meddelas tillstånd att inneha enhandsvapen. Denna tillämpning riskerar innebära en negativ utveckling av skyttesporten inom svensk idrottsrörelse.
Det bör nämnas att det i dag krävs av våra medlemmar att man varit aktiv under minst 6 månader och visat prov på skjutskicklighet samt genomgått utbildning samt avlagt godkänt prov
beträffande bestämmelser som gäller vid vapeninnehav och praktiskt handhavande av skjutvapen. Vilket ska vara uppfyllt innan någon av våra föreningar utfärdar ett s.k. föreningsintyg
som är nödvändigt för en beviljad licensansökan. Dessutom intygas medlemmens idrottsaktivitet och därigenom behovet av vapnet vart femte år genom föreningens aktivitetsintyg, vilket
är en förutsättning för fortsatt innehav.
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Mot bakgrund av ovanstående och vapnens beskaffenhet finns det inget behov att i lagstiftning föreskriva att det dessutom krävs synnerliga skäl för få inneha enhandsvapen som används vid vårt idrottsutövande.
Inom förbundets regi bedrivs också sportskytte med K-pist. Mot bakgrund av dessa vapens
beskaffenhet och EU:s vapendirektiv kan det vara motiverat ha kvar samma restriktiva tillståndsgivning som idag föreskrivs. En restriktivare tillståndsgivning än den nuvarande skulle
dock omöjliggöra sportskytte inom denna disciplin, varvid det är önskvärt att det preciseras i
lag eller förarbeten att K-pist för ändamålet sportskytte är att ses som ett godtagbart skäl vid
tillståndsgivningen.
Svenska skyttesportförbundet företräder skyttesporten inom svensk idrottsrörelse och vi bistår
gärna med vår kunskap och erfarenhet när det gäller en väl avvägd lagstiftning kring de vapen
som är helt avgörande för vår fortsatta idrottsverksamhet.

Med vänlig hälsning

Jimmy Persson
Förbundsordförande
Svenska Skyttesportförbundet
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