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Yttrande

Malmö stad tillstyrker utredarens förslag till genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till
EU:s vapendirektiv. Malmö stad delar emellertid inte utredarens uppfattning när det gäller
vem kostnaderna ska belasta för att kommunerna ska upprätta och underhålla ett register
över tillståndspliktiga verksamheter, och personer med betydande inflytande över dessa, som
bedriver handel med ammunition. Finansieringsprincipen bör således gälla.
Till stöd för sin uppfattning, anför Malmö stad följande: Tillgången till skjutvapen är en riskfaktor för våld och annan kriminalitet. Det är den upplevda tillgängligheten som är av betydelse, inte endast den faktiska. Allmänt sett är det därför både önskvärt och angeläget med
en strikt reglering av skjutvapen, något Sverige har haft i decennier. Den strikta regleringen,
med åtföljande upplevelse att tillgången är begränsad, kan vara en förklaring till att det
knappt förekommer dödligt våld där legala vapen har använts, trots att det i Sverige finns
drygt 600 000 licenshavare med knappt två miljoner legala skjutvapen, det vill säga den faktiska tillgången är tämligen stor. Det är i princip endast vid så kallat familje- och partnervåld
som legala vapen används med dödlig utgång. Enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ
2015/24) har det dödliga våldet med legala skjutvapen stadigt minskat sedan 1990-talet. Under perioden 2008–2013 förekom det 13 fall av dödligt våld med skjutvapen, där gärningsmannen hade licens för vapnet. Huvuddelen av det dödliga våldet med skjutvapen går i stället att hänföra till kriminella konflikter, koncentrerat till storstadsområdena, där illegala vapen används. Genom att skärpa reglerna för det legitima vapeninnehavet, kommer man således inte åt det huvudsakliga dödliga våldet genom skjutvapen, åtminstone inte i Sverige. Däremot torde skärpta regler, enligt resonemanget ovan, kunna ha en allmänpreventiv effekt,
genom att påverka den upplevda tillgången på vapen. Malmö stad bedömer därför att en
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harmonisering av EU-ländernas vapenlagstiftningar, i skärpande riktning, vara en rimlig åtgärd.
När det kommer till förslaget om att kommunen ska ansvara för att föra register över organisationer, och personer med betydande inflytande, som bedriver tillståndspliktig verksamhet,
enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor, bedömer Malmö stad det vara ett rimligt
förslag. För att kunna upprätthålla en effektiv kontroll över försäljningen av ammunition
torde det krävas ett vederhäftigt register över tillståndshavare. Malmö stad menar dock att
när staten lämnar över ansvaret för en uppgift, där det dessutom finns ett tydligt nationellt
intresse, ska även kostnaderna för att genomföra uppgiften täckas. Den så kallade finansieringsprincipen bör således gälla.
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I ärendet har Sverigedemokraterna anmält att de avser lämna in ett särskilt yttrande.

