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Yttrande angående promemorian Tillståndsprövning av vapendelar 
(Ds 2018:30) 
(dnr Ju2018/03629/L4)

Länsstyrelsen Skåne har beretts möjlighet att inkomma med yttrande med anledning 
av promemorian Tillståndsprövning av vapendelar (Ds 2018:30). Utifrån de aspekter 
som Länsstyrelsen har att bevaka föranleder promemorian följande synpunkter.

I promemorian föreslås att möjligheten för auktoriserade bevakningsföretag att 
inneha skjutvapen för utlåning till väktare som har meddelats tillstånd att som lån 
inneha ett sådant vapen utvidgas till att även omfatta skjutvapen för utlåning till 
skyddsvakter och ordningsvakter. Länsstyrelsen tillstyrker förslaget. Det föreligger 
enligt Länsstyrelsens mening inte skäl att begränsa auktoriserade bevakningsföretags 
utlåningsmöjlighet till att uteslutande avse väktare. Mot bakgrund av de ofta relativt 
kvalificerade bevakningsuppgifter som skyddsvakter och ordningsvakter utför och då 
möjligheten till beväpning i vissa fall torde kunna vara en förutsättning för 
bevakningens utförande har Länsstyrelsen inget att erinra mot förslagna förändringar 
i denna del.

Vidare föreslås att auktoriserade utbildningsföretag ska få inneha skjutvapen för 
utbildningsändamål. Länsstyrelsen tillstyrker även detta förslag. Det är dock - som 
också föreslås i promemorian - angeläget att höga krav ställs på laglydnad och 
lämplighet hos utbildningsföretagens ledning och på de som ansvarar för 
bevakningsutbildningens genomförande. I denna del välkomnar därför Länsstyrelsen 
förslaget att såväl utbildningsföretagens styrelse som föreståndare ska vara godkända 
av Länsstyrelsen avseende laglydnad och lämplighet. Enligt Länsstyrelsen föreligger 
inga skäl att ställa lägre krav på lämplighet och laglydnad hos styrelsen eller 
föreståndaren för ett auktoriserat utbildningsföretag än på styrelsen eller 
föreståndaren för ett auktoriserat bevakningsföretag. Det kan självfallet inte heller 
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ställas lägre krav på laglydnad och lämplighet avseende de personer som utbildar de 
som ska utföra bevakning än på de personer som sedan de facto utför 
bevakningsarbete. Samma högra krav som i dag ställs på de auktoriserade 
bevakningsföretagens ledning och personal avseende lämplighet och laglydnad samt 
att verksamheten ska bedrivas på sakkunnigt och omdömesgillt sätt och att den 
verksamhet som bedrivs inte får ha en ur allmän synpunkt olämplig inriktning måste 
naturligtvis även i tillämpbara delar gälla för auktoriserade utbildningsföretag.

Som framgår av promemorian har Polismyndighetens handläggning av vapentillstånd 
varit föremål för ifrågasättande. Kritik har bland annat riktats mot långa 
handläggningstider och att dessa är varierande över landet trots att flertalet 
ansökningar anses vara att betrakta som relativt okomplicerade. Enligt uppgift i 
promemorian ser Polismyndigheten för närvarande över handläggningen i syfte att 
effektivisera handläggningen och förkorta väntetiderna. Oavsett var i 
implementeringsprocessen Polismyndigheten befinner sig i denna del anser 
Länsstyrelsen det angeläget att denna översyn av handläggningsrutinerna fortsatt 
sker kontinuerligt i syfte att effektivisera handläggningen utan att tillsynen över 
vapentillstånd eftersätts. Att - helt eller delvis - lägga ut tillståndshandläggningen på 
någon annan aktör än Polismyndigheten är enligt Länsstyrelsen emellertid inte 
lämpligt. Länsstyrelsen instämmer i utredningens uppfattning att en överföring av 
tillståndsprövningen i vapenärenden till vapenhandlare i nuläget inte kan ske med 
bibehållen rättssäkerhet. Länsstyrelsen anser att integritetskänsliga uppgifter i 
belastningsregistret, misstankeregistret och körkortsregistret även fortsatt bör 
hanteras restriktivt och inte delas mellan fler aktörer än nödvändigt. Privata aktörer 
bör enligt Länsstyrelsens uppfattning inte heller framöver vara involverade i någon 
del av tillståndsförfarandet. Enligt Länsstyrelsens mening bör därför 
tillståndshandläggningen i sin helhet även fortsatt hanteras av Polismyndigheten. 
Även om Polismyndighetens tillståndshantering som redan nämnts tidigare 
obestridligen varit behäftad med problem framstår vad Polismyndigheten anfört 
avseende att handläggningen nu är föremål för effektivisering som övertygande.

Detta yttrande har beslutats av länsöverdirektör Ola Melin med Henrik
Kvennberg som föredragande. I beslutet har även deltagit avdelningschefen Eva
Fjelkner.

Ola Melin                                               
Henrik Kvennberg

Detta yttrande har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter

För information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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