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En strängare syn på vapenbrott och smuggling av
vapen och explosiva varor, Ds 2019:14
Utifrån de intressen som myndigheten har att bevaka har Säkerhetspolisen
följande synpunkter på förslagen i promemorian.1
Säkerhetspolisen välkomnar förslagen och bedömer att de kan antas bidra
till att motverka illegal hantering och införsel av vapen och explosiva varor,
vilket är mycket angeläget.
Kvalifikationsgrunder för grovt brott
Säkerhetspolisen ser positivt på införandet av kvalifikationsgrunden för
grovt brott som innebär att det särskilt ska beaktas om vapnet eller den
explosiva varan innehafts eller hanterats i kriminell miljö (9 kap. 1 a § 4 i
förslag till lag om ändring i vapenlagen [1996:67], 29 a § 3 förslag till lag om
ändring i lagen [2010:1011] om brandfarliga och explosiva ämnen).
Säkerhetspolisen anser i likhet med utredningen att begreppet kriminell
miljö bör avse ett i vidare bemärkelse kriminellt sammanhang (s 66). Utöver
de exempel som utredningen anger, vill Säkerhetspolisen tillägga att vapen
m.m. kan anträffas även i andra situationer än på platser eller hos personer
som är kriminellt belastade. Bekanta, anhöriga eller andra, mer perifera
personer i förhållande till kriminellt belastade personer, kan komma att
förmås att förvara, transportera eller på annat sätt underlätta tillgång till
vapen eller explosiva ämnen (benämns ibland ”vapen-målvakter”). Vapen
och explosiva varor hanteras ibland på samma eller liknande sätt som
narkotika. Det innebär att innehavare av vapen m.m. hittar personer och
förvaringsplatser utanför den uppenbart kriminella miljön för att försvåra
upptäckt eller undgå ansvar för brott. Ytterst blir det en bevisfråga
Om Säkerhetspolisen i samband med verksamhet som anges i 3 § första stycket 1-3 eller 6
förordningen (2014:1103) med instruktion för Säkerhetspolisen upptäcker något annat
brott får myndigheten utreda även det brottet. Sådana brott kan exempelvis vara
vapenbrott eller brott mot tillståndsplikten enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och
explosiva varor.
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beträffande kopplingen mellan den som förvarar vapnet och den kriminellt
belastade personen. Säkerhetspolisen anser således att begreppet kriminell
miljö ska tolkas i vid bemärkelse och även omfatta ovannämnda exempel i
linje med utredningsuppdraget att fler gärningar ska bedömas som grova (s
50). Vidare delar Säkerhetspolisen Polismyndighetens synpunkt i sitt
remissvar att det bör övervägas att införa fler uttryckliga
kvalifikationsgrunder för de grova brotten för att undvika
avgränsningsproblematiken med begreppet ”kriminell miljö” och skärpa
synen på fall då konkret risk förelegat för faktisk användning av vapen eller
explosiva varor.
Detta beslut har fattats av biträdande enhetschefen Ewa Bokwall.

