Regeringskansliet
Justitiedepartementet
Enheten för lagstiftning om allmän
ordning och säkerhet och samhällets
krisberedskap (L4)
103 33 Stockholm
Datum

2018-10-12
Er referens:

Ju 2018/03629/L4

Angående synpunkter på promemorian Tillståndsprövning av vapendelar
m.m. (Ds 2018:30)
Polisförbundet lämnar följande synpunkter på Ds 2018:30 Tillståndsprövning av vapendelar.
Polisförbundet konstaterar inledningsvis att utredningen inte presenterat någon behovs- och
verksamhetsanalys kring varför förslaget presenterats. Genom detta brister också
konsekvensanalysen. Polisförbundet betonar vikten av noggrann vapenprövning och kontroll.
Polisförbundet ställer sig inte bakom förslaget om utvidgning av möjligheten för auktoriserade
bevakningsföretag att inneha skjutvapen för utlåning till skyddsvakter och ordningsvakter.
Polisförbundet ställer sig inte heller bakom förslaget att auktoriserade utbildningsföretag ges
utökade möjligheter och undantag kring att inneha skjutvapen för utbildningsändamål.
Polisförbundet ställer sig inte bakom att utlåning av enhandsvapen och helautomatiska vapen
ska tillåtas för utbildning eller träning för auktoriserade bevakningsföretag eller auktoriserade
utbildningsföretag. Polisförbundet ser stora risker med en sådan ordning.
Polisförbundet ställer sig inte bakom att vid utlåning i samband med utbildning eller träning
inom ett auktoriserat bevakningsföretag eller auktoriserat utbildningsföretag ska undantag
göras från de krav som ställs avseende vissa skjutvapen på att den enskilde har avlagt
skytteprov, genomgått viss utbildning eller på annat sätt visat sig lämplig att inneha vapnet.
Polisförbundet ser stora risker med en sådan ordning.
Polisförbundet vill framhålla att av 1§ Polislag (1984:387) framgår att Polisverksamhetens
ändamål är som ett led i samhällets verksamhet att främja rättvisa och trygghet. Polisens arbete
ska syfta till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt att i övrigt tillförsäkra
allmänheten skydd och annan hjälp. Bevaknings- och utbildningsföretag har inte fått ett sådant

författningsreglerat uppdrag. Dessa företag har istället att leverera lönsam verksamhet till sina
ägare.
Det borde inte ligga i Sveriges intresse att det växer fram företag med våldsanvändning som
affärsidé. Det ligger heller inte i samhällets intresse att särskilt utsatta områden destabiliseras
genom närvaron av vapen i händerna på vinstdrivande företag som står bortom medborgerlig
kontroll. Därutöver föreligger en överhängande risk att förslagen medför en våldsupptrappning
i samhället. De negativa konsekvenserna kan undvikas om staten fortsatt har ansvaret för att
skydda medborgarna. Polisförbundet anser att det är problematiskt att lagstiftningsförslaget ger
privata aktörer utökade möjligheter till beväpning. Med nuvarande förslag abdikerar staten från
samhällskontraktet, Polislagen samt sitt brottsförebyggande uppdrag. Med nuvarande förslag
urholkas rättsstaten.
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