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Remissvar avseende promemorian ”En strängare syn på vapenbrott och
smuggling av vapen och explosiva varor” (Ds 2019:14)
Svenska Skyttesportförbundet (SvSF), som är ett auktoriserat skytteförbund, som lämnar
härmed sitt remissvar avseende promemorian JU2019/02411/L4. SvSF är tillika en frivillig
försvarsorganisation och utför som sådan utbildningsuppdrag åt Försvarsmakten.
SvSF har följande synpunkter på remitterat förslag:
Normalt har SvSF inga synpunkter på straff och straffskalor, eftersom det ligger utanför både
vår kärnverksamhet och vårt uppdrag gentemot försvarsmakten. SvSF anser dock att initiativet att förebygga och beivra brott, särskilt brott som rör illegala vapen, är bra.
SvSF har synpunkter på hur utredaren vill klassificera vapen. Syftet anges vara att åstadkomma en förändring så att fler vapenbrott blir att anse som grova eller synnerligen grova
genom att fler vapen anses särskilt farliga och därmed ger högre straff. SvSF anser att den
föreslagna klassificeringen av vapen som särskilt farliga, som berör en överväldigande majoritet av alla skjutvapen, är olämplig.
SvSF avstyrker därför de föreslagna ändringarna i 9 kapitlet 1a§ 2 st. vapenlagen, och motsätter sig att i det närmaste alla skjutvapen ska anses vara av särskilt farlig beskaffenhet. Det
önskade syftet kan uppnås på annat sätt, till exempel genom en skärpning av straffen för vapenbrott och grovt vapenbrott.
Tillgång till vapen är i dag strikt reglerat, särskilt avseende enhandsvapen, och det krävs synnerliga skäl för att få licens på de senare. Det finns inom SvSF en farhåga att polismyndighetens tillståndsenheter i de olika regionerna kommer att använda en ändring av VL till att i stor
utsträckning stoppa licensansökningar med hänvisning till farligheten av vapnen, vilket bland
annat skulle kunna leda till att SvSF uppdrag som frivillig försvarsorganisation begränsas och
kanske omöjliggörs.
SvSF anser därför att begreppet ”vapen av särskilt farlig beskaffenhet” bör reserveras för
helautomatiska vapen, pansarskott och granatgevär etc.
SvSF har inga synpunkter på övriga delar av promemorian.
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