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Remiss - Promemorian Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till 

EU:s vapendirektiv (Ds 2018:1) 

 

Den 3 april beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman att uppdra åt 

hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens 

område. I promemorian behandlas genomförandet i svensk rätt av Europar-

lamentets och rådets direktiv (EU) 2017/853 den 17 maj om ändring av rå-

dets direktiv 91/477/EEG om kontroll och innehav av vapen (ändringsdirek-

tivet). Utredarens första del av uppdraget är nu slutfört och Östersunds 

kommun har fått möjlighet att yttra sig i ärendet. Remissyttrande ska vara 

justitiedepartementet tillhanda senast 20 april 2018. 

 

Förslag till beslut 

 

Yttrande lämnas enligt förslag daterat 2018-03-16 

 

Underlag för beslut 

 

Kommunledningsförvaltningen tjänsteskrivelse, dnr 300-2018, 2018-03-16 

Förslag till yttrande 2018-03-16 

Inkommen skrivelse till Östersunds kommun, 2018-03-01 

Inkommen skrivelse till Östersunds kommun, 2018-02-27 

DS 2018:1, Sammanfattning av DS 2018:1 

 

 

Bakgrund 

 

Den svenska regleringen av skjutvapen och ammunition håller en hög 

skyddsnivå internationellt sett och uppfyller i många avseenden redan de 

krav som ställs i ändringsdirektivet. Utredarens slutsats är att vissa föränd-

ringar ändå krävs för att uppfylla de krav som ställs. 

 

Kommunledningsförvaltningen har valt att avgränsa sitt yttrande till de de-

lar som omfattar det ansvar som kommunerna har vilket i denna utredning 

omfattar 5 § i lagstiftningen om brandfarliga och explosiva varor. I korthet 

innebär förslaget att tillståndsmyndigheter ska för ett register över de verk-

samheter som beviljats tillstånd. 

 

För Östersunds kommun samt ytterligare sex medlemskommuner ligger 

uppgifter som omfattar 5 § i lagstiftningen om brandfarliga och explosiva 

varor hos Jämtlands räddningstjänstförbund. Samråd har skett med dem i 

ärendet och den bedömning de gör är att de inte ser några stora förändringar 

i deras uppdrag och därmed inga hinder till förslaget. 
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Ändringsdirektivet till EU:s vapendirektiv är en utredning som väckt rela-

tivt stor debatt framförallt bland jägare och sportskyttar vilka menar att de-

ras områden drabbas särskilt av förändringen och i vissa fall försvårar eller 

omöjliggör utövande. Det har i ärendet inkommit två skrivelser till kommu-

nen som kommer att sändas med remissyttrandet. 

 

 

 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 

 

 

 

Anders Wennerberg    

Kommundirektör   

 

    

   Unto Järvirova 

   Ekonomidirektör 

 

 
Beslutet skickas till 

 

Svaret ska lämnas både på papper och per e-post i wordformat till 

ju.registrator@regeringskansliet.se samt kopia till 

ju.L4@regeringskansliet.se. Ange diarienummer och remissinstansens 

namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 
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Kommunstyrelsen 
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Dnr300-2018 

 

Östersunds kommun, telefonnummer 063-143000  

www.ostersund.se 

 

§86 § 86 Remiss - Promemorian Genomförande av 

2017 års  

 ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv (Ds 2018:1) 

 

Den 3 april beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman att uppdra åt 

hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens 

område. I promemorian behandlas genomförandet i svensk rätt av Europar-

lamentets och rådets direktiv (EU) 2017/853 den 17 maj om ändring av rå-

dets direktiv 91/477/EEG om kontroll och innehav av vapen (ändringsdirek-

tivet). Utredarens första del av uppdraget är nu slutfört och Östersunds 

kommun har fått möjlighet att yttra sig i ärendet. Remissyttrande ska vara 

justitiedepartementet tillhanda senast 20 april 2018. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Yttrande lämnas enligt förslag daterat 2018-03-16. 

 

 

Underlag för beslut 

 

Kommunledningsförvaltningen tjänsteskrivelse2018-03-16 

Förslag till yttrande 2018-03-16 

Inkommen skrivelse till Östersunds kommun, 2018-03-01 

Inkommen skrivelse till Östersunds kommun, 2018-02-27 

DS 2018:1, Sammanfattning av DS 2018:1 

 

______ 

 
Beslutet skickas till 

 

Svaret ska lämnas både på papper och per e-post i wordformat till 

ju.registrator@regeringskansliet.se samt kopia till 

ju.L4@regeringskansliet.se. Ange diarienummer och remissinstansens 

namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 
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