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Sammanträde Kommunstyrelsen  
  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve kl. 11:00 onsdagen den 21 december 2022  
  
Ordförande Ingemar Samuelsson 
  
Sekreterare Sebastian Johansson 
 
Med anledning av att sammanträdet är det sista för mandatperioden bjuds 
kommunstyrelsens ledamöter och ersättare på jullunch i Stadshuskällaren kl. 12:00.  
 
Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop samt val av justerare 
Dnr KS 303472  

 

2.  Information om medborgarbudget för projekt på Dalaberg 
Dnr KS 323025  

Kl. 11:00-11:30 
Andréa Kihl, 
Andreas Roos 

3.  Information om pågående exploateringar i Uddevalla kommun  
Dnr KS 322491  
 

Kl. 11:30-12:00 
Mattias Hagelberg, 
Anders Brunberg 

4.  Medborgarförslag från Ewa Bergqvist Boström om ett allmänt förbud 

mot fyrverkerier och användande av pyroteknisk utrustning inom 

Uddevalla kommun 
Dnr KS 2022/00041  

Kl. 13:00 

5.  Medborgarförslag från Henric Andersson om att göra en gång- och 

cykelbana från Rotan till Vindöbron 
Dnr KS 2022/00403  
 
Beredning inför kommunfullmäktige 

Kl. 13:00 

6.  Motion från Stefan Skoglund (S) om att utarbeta ett arbetssätt om 

enkelt avhjälpta hinder 
Dnr KS 2019/00910  

 

7.  Kultur och fritidsnämndens avrapportering 2022 av 

kommunfullmäktiges uppdrag 
Dnr KS 2022/00119  

 

8.  Samhällsbyggnadsnämndens avrapportering 2022 av 

kommunfullmäktiges uppdrag 
Dnr KS 2022/00118  
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Föredragningslista Föredragande 

9.  Socialnämndens avrapportering 2022 av kommunfullmäktiges 

uppdrag 
Dnr KS 2022/00120  

 

10.  Barn och utbildningsnämndens avrapportering 2022 av 

kommunfullmäktiges uppdrag 
Dnr KS 2022/00117  

 

11.  Kommunstyrelsens avrapportering 2022 av kommunfullmäktiges 

uppdrag 
Dnr KS 2022/00116  

 

12.  Välfärdsredovisning 2022 
Dnr KS 2020/00285  
 
Kommunstyrelsens egna ärenden 

 

13.  Svar på skrivelse från revisorerna till kommunstyrelsen om transparens 

i protokollen 
Dnr KS 2022/00591  

 

14.  Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2022 
Dnr KS 2022/00619  

 

15.  Internkontrollplan 2023 för kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022/00618  

 

16.  Firmatecknare för Uddevalla kommun 2023-2026 
Dnr KS 2022/00643  

 

17.  Verksamhetsplan 2023-2025 med budget 2023, kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022/00652  

 

18.  Informationssäkerhetsbestämmelser 2022 
Dnr KS 2022/00528  

 

19.  Förlängning av Idéburet Offentligt Partnerskap, IOP, mellan Uddevalla 

Open Parasport och Uddevalla kommun 
Dnr KS 2020/00106  

 

20.  Föravtal med Uddevalla Cement Group AB om etablering av 

klinkerskvarn 
Dnr KS 2021/00457  

 

21.  Avsiktsförklaring avseende verksamhetslokal Ljungskile hamn, Ljungs 

Hälle 1:120 
Dnr KS 2022/00615  
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Föredragningslista Föredragande 

22.  Rapportering av kommunstyrelsens informationssäkerhetsarbete 2022 
Dnr KS 2022/00343  

 

23.  Svar på remiss från Justitiedepartementet av betänkandet EU:s 

vapendirektiv sou 2022:62 
Dnr KS 2022/00623  

 

24.  Bilaga A för 2023 till Uddevalla kommuns finanspolicy 
Dnr KS 2022/00603  

 

25.  Information från kommunstyrelsens ordförande samt från Fyrbodal 

2022  
Dnr KS 2022/00005  

 

26.  Information från kommundirektören och stadsutvecklingsprojekten 

2022  
Dnr KS 2022/00004  

 

27.  Redovisning av delegationsbeslut 2022 
Dnr KS 2022/00002  

 

28.  Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2022 
Dnr KS 2022/00003  

 

 
Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska meddela detta till sekreteraren.  
 
Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande 
hygienartiklar. 
 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
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2022-11-23 Dnr KS 2022/00041 

  

 

Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 
Telefon 0522-69 62 90 
sebastian.johansson@uddevalla.se 

 

Medborgarförslag från Ewa Bergqvist Boström om ett allmänt 

förbud mot fyrverkerier och användande av pyroteknisk 

utrustning inom Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Ewa Bergqvist Boström föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska förbjuda 
användandet av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor på allmän plats året om utan 
undantag. Kommunfullmäktige beslutade att överlåta åt kommunstyrelsen att besluta i 
ärendet efter remiss till samhällsbyggnadsnämnden. Ungdomsfullmäktige har därutöver 
på eget initiativ yttrat sig i ärendet. 
 
Kommunledningskontoret föreslår att avslå medborgarförslaget med hänvisning till vad 
bland annat anförs i samhällsbyggnadsnämndens remissvar samt den praxis som finns 
avseende förbud mot pyrotekniska varor. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-23. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2022-10-18 § 348. 
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, 2022-08-25. 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Uddevalla kommun. 
Ungdomsfullmäktiges protokoll, 2022-02-10 § 6. 
Medborgarförslag från Ewa Boström Bergqvist. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avslå medborgarförslaget. 
 
 

Ärendebeskrivning 
Förslagsställaren uppmanar kommunen att utfärda ett förbud mot användning av 
pyrotekniska varor på allmän plats året om med hänsyn till bland annat det obehag som 
många djur upplever i samband med att fyrverkerier avfyras. Därutöver anförs vidare att 
både människor och djur i många fall skadas på grund av pyrotekniska varor varje år. 
 
Kommunerna kan enligt Ordningslagen (1993:1617) begränsa användandet  av 
pyrotekniska varor. Uddevalla kommun har gjort detta i sina allmänna 
ordningsföreskrifter 17 §. I föreskrifterna stadgas att polistillstånd för användning alltid 



 Tjänsteskrivelse  
 

2(2) 

2022-11-23 Dnr KS 2022/00041 

  

 

 

 

krävs på allmän plats i centrala Uddevalla och förtecknade tätorter i Uddevalla 
kommun. Därutöver är det alltid förbjudet att använda pyrotekniska varor inom en 
avgränsad del av Uddevalla stadskärna samt inom 200 meter från äldreboenden.  
 
Kommuner har vid ett flertal tillfällen försökt att förbjuda all användning av 
pyrotekniska varor inom samtliga allmänna platser. Länsstyrelserna, som prövar 
kommunernas ordningsföreskrifter, har dock i flera fall upphävt besluten eftersom de 
har ansetts strida mot ordningslagens bestämmelser om att föreskrifterna inte får utgöra 
obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. 
 
Även Högsta Förvaltningsdomstolen har i ett avgörande, HFD 2018 ref 75 uttalat att 
olika typer av förbud inte får vara för långtgående var sig i geografiskt eller tidsmässigt 
innehåll, utan lämpligheten i ett förbud måste prövas för varje enskild plats och 
tidpunkt. 
 
Kommunledningskontoret delar förslagsställarens uppfattning att användandet av 
pyrotekniska varor kan orsaka lidande för både människor, djur och natur men anser, 
mot bakgrund av gällande praxis, att det inte finns några möjligheter för kommunen att 
ytterligare inskränka användandet utöver vad som i dag redan regleras i Allmänna 
lokala ordningsföreskrifter för Uddevalla kommun § 17. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden, som handlägger frågor inom ordningslagen, anser att ett 
nationellt förbud mot användning bör vara mer effektivt och den bedömningen delar 
kommunledningskontoret. Kommunledningskontoret kan också upplysa om att en del 
politiska initiativ har tagits i riksdagen om att utreda möjligheten att genom lagstiftning 
förbjuda användning av pyrotekniska varor. 
 
  
 
Malin Krantz  Sebastian Johansson 
Kommundirektör Kommunsekreterare 
 
Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Ungdomsfullmäktige 
Förslagsställaren 



-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 3 januari 2022 20:45 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Fyrverkerier Uddevalla kommun 
 
Ditt medborgarförslag: 
Medborgarmotion: 
 
Allmänt förbud mot fyrverkerier och användande av pyroteknisk utrustning inom kommunen. 
Vi vill att det skall vara ett allmänt förbud att använda fyrverkerier och pyroteknisk utrustning på 
allmän plats året om. Det står i kommunens ordningsföreskrifter att ” Användningen av pyrotekniska 
varor ska alltid ske med stor hänsyn till djur samt människors hälsa och egendom.” (20§, 1.3 U08). Då 
det är uppenbart att detta inte efterlevs och då polisen inte har resurser att stävja detta så vill vi att 
det ska råda ett allmänt förbud att använda fyrverkerier eller pyroteknisk utrustning och förbudet ska 
gälla året om. 
Det räcker inte att bara ha ett förbud som upphävs inför de traditionella högtider som vi firar enligt 
svensk tradition och hävd, exempelvis nyårs-, påsk och valborgsmässoafton. 
Ett alternativ till att använda traditionella fyrverkerier skulle också vara att använda tysta (knallfria) 
fyrverkerier som endast används av myndigheter vid utsatta klockslag. Flera kommuner runtom i 
landet har börjat med lasershower som ytterligare ett alternativ till fyrverkerier, ett utmärkt sätt att 
ta den här traditionen in i det moderna Sverige 2022 och där Uddevalla Kommun bör vara en av 
kommunerna som visar vägen. Eventuella merkostnader skulle löna sig i längden då utrustningen kan 
användas om och om igen, man bör också ta med i beräkningen de merkostnader fyrverkerier 
medför i form av nedskräpning , egendoms- och personskador. 
Det eskalerande användandet av fyrverkerier och pyroteknisk utrustning i våra kommuner är 
ohållbart. Det värsta med det okontrollerade användandet av pyroteknik, är de många gånger 
tragiska och onödiga konsekvenser detta får på både människor och djur. Många människor upplever 
det mycket obehagligt med plötsliga ljudknallar. En del har nedsatt hörsel och använder hörapparat, 
vilket ger dem en obehaglig upplevelse när det smäller, pga att hörapparaten förstärker ljudet. Andra 
har hjärtproblem eller lider av psykiska trauman från krigshärjade områden. Att då utsättas för de 
ljudupplevelser som avfyrande av tjutande raketer innebär, kan vara direkt livshotande. Antalet 
onödiga olyckor i samband med fyrverkerier ska inte heller glömmas bort där människor lemlästas 
och egendom förstörs. Andra grupper i vårt moderna samhälle är de som genomlevt krigshärdar, där 
bomber och granater inte innebär något glädjande. Tvärtom en skräckupplevelse som många gånger 
har gett bestående men. Vidare rapporterades det varje år om incidenter där personer använt 
fyrverkeripjäser för att med uppsåt skada andra människor, djur och egendom. 
De flesta av oss djurägare har svårt att glädja oss när vår hund, katt eller annat husdjur kryper ihop 
och skakar, flämtar, blir helt apatiskt eller att epileptiska anfall triggas. Vi är många som får fly vår 
bostad och/eller ge våra husdjur lugnande preparat. De mentala skador på djuren som detta 
fenomen kan ge tar mycket lång tid att reparera, om det ens är möjligt. Tortyren som fyrverkerier 
medför går ibland så långt att husdjur dör i ren skräck av hjärtattacker. Uppstallade djur såsom, 
hästar, kor, får m fl skenar då de flyr i panik och skadas så illa att de måste avlivas. Vi ser exempel på 
detta år ut och år in. Bifogar länk till ett videoklipp på Youtube som visar på en bråkdel av all den 
tortyr husdjur utsätts för årligen. 
 
https://youtu.be/HjbCMJvFO04 
 



Våra vilda djur, som vi också har ansvar för, tar också skada av pyroteknik. Under vissa tider kan t ex 
igelkottar vakna för tidigt för att sedan frysa ihjäl. Fåglar, rävar, älgar, harar med flera är även de 
mycket känsliga för plötsliga och kraftiga ljud och man ser exempel vartenda år på däggdjur och 
fåglar som dött under nyårsfirandet då de flytt i ren panik och skräck för att undkomma 
fyrverkerierna. I Norge hittades återigen döda småfåglar efter årets nyårsfyrverkerier – inte första 
gången. Redan för många år sedan dokumenterade amerikanska forskare hur tusentals rödvingade 
koltrastar föll till marken under nyårsfyrverkerierna, döda av inre blödningar och trauma. I 
Nederländerna visar mångåriga studier att tusentals mesar, änder och andra fåglar flyger upp så högt 
i himlen i ren panik för att undkomma fyrverkerierna att de förlorar livsviktiga energireserver som 
många inte förmår ersätta under de knappa vintermånaderna. Framstående ornitologer i Tyskland 
varnar för följderna av fyrverkerierna på nyår: många fåglar förmodas dö. Sedan 1960-talet har en 
majoritet av de Europeiska sångfåglarna minskat med över hälften i antal, många arter med över 
90%, och är idag hotade av utrotning. 
 
Djurskyddslagen säger följande: 
Djurskyddslagen 2 § Djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. 
Brottsbalken 16:13 Om någon uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, genom misshandel, 
överansträngning eller vanvård eller på annat sätt, otillbörligen utsätter djur för lidande, dömes för 
djurplågeri till böter eller fängelse i högst två år. 
 
Djurskyddslagen tillåter alltså inte handlingar som innebär fysiskt och psykiskt lidande för djur. Djur 
ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. Enligt brottsbalken 16:13 är det 
dessutom djurplågeri om man uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, genom misshandel, 
överansträngning, vanvård eller på annat sätt, otillbörligen utsätter djur för lidande. Alltså bryter 
man mot djurskyddslagen genom att ge tillstånd för fyrverkerier inom hör & synhåll från djur och om 
någon medvetet smäller av fyrverkerier i närheten av djur, kan detta kvalificeras som uppsåtligt 
begånget djurplågeri. 
Man ska också komma ihåg att ljudet från en fyrverkeripjäs under gynnsamma förhållanden kan 
färdas i flera mil. Det betyder att oavsett var den avfyras påverkar den någon eller något negativt i sin 
omgivning. 
 
Genom ett allmänt förbud minskas också̊ spridningen av kemikaliska produkter och tungmetaller 
såsom barium, aluminium, bly, kvicksilversalter, antimon, koppar, rubidium och kadmium. Många 
barn förgiftas och skadas varje år när dom tiden efter högtider är ute och leker med fyrverkerier som 
ligger i naturen, bostadsområden och lekplatser. 
Varje år startar bränder i stall, lador, hus och andra byggnader p.g.a. fyrverkerier och orsakar inte 
bara fara för människoliv, men också egendomsskador för stora belopp. Varje år går stora summor av 
våra skattepengar åt till nedskräpning, miljöförstöring, sjukvård, rehab, medicinering, säkerhet och 
personal p.g.a. fyrverkerierna.  
Vi måste fråga oss själva vem vi gör det här för egentligen, vad finns det för rationella, vettiga 
argument för att behålla denna tradition, när vi har vetskap om vilka följder det har på miljö, djur, 
människor och egendom? 
Gör vi det för barnen? Skulle man utbilda barn om konsekvenserna fyrverkerier har på djur och miljö 
så kan man med stor säkerhet påstå att de allra flesta barn skulle välja att avstå från fyrverkerier. 
 
Visa att Uddevalla  är en kommun för framtiden, ett föredöme som inte är rädda för att ta avstånd 
från traditioner som man idag vet skadar allt i sin omgivning och som orsakar så mycket lidande varje 
år, bara för att vi ska få se glada färger på natthimlen. Det är helt enkelt inte värdigt ett modernt, 
upplyst samhälle att bete sig på det här viset. 
Vi vill ha ett allmänt förbud mot användande av fyrverkerier och pyroteknisk utrustning! 
För oss själva, vår miljö och våra djur! 
 



Dagens datum: 
20220103 
 
Namn: 
Ewa Bergqvist Boström 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

1(2) 

2022-08-25 Dnr SBN 2022/00037 

  

 

Handläggare 

Handläggare Anna Sällström 
Telefon 0522-69 73 97 
anna.sallstrom@uddevalla.se 

 

Remiss från kommunfullmäktige om Medborgarförslag från 

Ewa Bergqvist Boström om ett allmänt förbud mot fyrverkerier 

och användande av pyroteknisk utrustning inom Uddevalla 

kommun 

Sammanfattning 

Ewa Bergqvist Boström skriver i sitt medborgarförslag att hon önskar ett allmänt förbud 
mot fyrverkerier och pyroteknisk utrustning inom kommunen året om. Hon beskriver att 
dessa produkter har en negativ inverkan på djur, natur, hälsa och miljö. 
 
I de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Uddevalla kommun framgår kortfattat 
att det alltid är förbjudet att använda fyrverkerier och pyrotekniska varor inom 
centrumkärnan i Uddevalla tätort samt inom ett avstånd av 200 meter från Uddevalla 
sjukhus och samtliga äldreboende inom Uddevalla kommun. Det framgår också att det 
krävs polistillstånd i övriga tätorter på alla tider utom inom vissa klockslag vid 
helgaftnarna påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton.  
 
Ewa beskriver vidare i sitt medborgarförslag att de lagar och föreskrifter som finns inte 
efterföljs samt att polisens resurser inte är tillräckliga för att straffbelägga de som bryter 
mot dessa lagar och föreskrifter. Förvaltningen menar att ett allmänt förbud mot 
fyrverkerier och pyroteknisk utrustning i kommunens ordningsföreskrifter med största 
sannolikhet inte skulle ge någon effekt. Ett förbud mot försäljning av dessa produkter 
skulle troligen uppnå en större effekt.  
 
Värt att nämna är att också att ordningsföreskrifterna enbart reglerar offentligt plats 
inom Uddevalla kommun och inte hela kommunen som medborgarförslaget avser. 
 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-25 
Medborgarförslag med tillhörande bilaga 2022-01-03 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2022-01-18 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter inom Uddevalla Kommun 2020-05-20 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen 
 
att avslå medborgarförslaget. 
 



 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

2(2) 

2022-08-25 Dnr SBN 2022/00037 

  

 

 

 

 
Maria Jacobsson Anna Sällström 
Förvaltningschef Handläggare 

Skickas till 
Samhällsbyggnad 
Kommunfullmäktige 



 
 

 
 

Protokollsudrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-10-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 348 Dnr SBN 2022/00037 

Remiss från kommunfullmäktige om Medborgarförslag från 
Ewa Bergqvist Boström om ett allmänt förbud mot fyrverkerier 
och användande av pyroteknisk utrustning inom Uddevalla 
kommun 

Sammanfattning 

Ewa Bergqvist Boström skriver i sitt medborgarförslag att hon önskar ett allmänt förbud 
mot fyrverkerier och pyroteknisk utrustning inom kommunen året om. Hon beskriver att 
dessa produkter har en negativ inverkan på djur, natur, hälsa och miljö. 

I de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Uddevalla kommun framgår kortfattat 
att det alltid är förbjudet att använda fyrverkerier och pyrotekniska varor inom 
centrumkärnan i Uddevalla tätort samt inom ett avstånd av 200 meter från Uddevalla 
sjukhus och samtliga äldreboende inom Uddevalla kommun. Det framgår också att det 
krävs polistillstånd i övriga tätorter på alla tider utom inom vissa klockslag vid 
helgaftnarna påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton.  

Ewa beskriver vidare i sitt medborgarförslag att de lagar och föreskrifter som finns inte 
efterföljs samt att polisens resurser inte är tillräckliga för att straffbelägga de som bryter 
mot dessa lagar och föreskrifter. Förvaltningen menar att ett allmänt förbud mot 
fyrverkerier och pyroteknisk utrustning i kommunens ordningsföreskrifter med största 
sannolikhet inte skulle ge någon effekt. Ett förbud mot försäljning av dessa produkter 
skulle troligen uppnå en större effekt.  

Värt att nämna är att också att ordningsföreskrifterna enbart reglerar offentligt plats 
inom Uddevalla kommun och inte hela kommunen som medborgarförslaget avser. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-25 
Medborgarförslag med tillhörande bilaga 2022-01-03 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2022-01-18 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter inom Uddevalla Kommun 2020-05-20 
 

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Mikael Staxäng (M), Kenneth Engelbrektsson (S) och Krister 
Olsson (C): Bifall till förslaget i handlingarna 
 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen 
att avslå medborgarförslaget. 
 
 
 



 
 

 
 

Protokollsudrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-10-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Vid protokollet   
Malin Witt  
 

Justerat 2022-10-20  
Mikael Staxäng  
 

Per-Arne Andersson  
 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-10-20 intygar   
Malin Witt  
   
Skickat 2022-10-21 till  
Kommunfullmäktige 



ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR 

UDDEVALLA KOMMUN   

   

Antagna av kommunfullmäktige den 12 december 1995, § 261 med ändring den 14 

november 2007, § 305, 13 juni 2012, § 141, 10 maj 2017, § 140, samt den 20 maj 2020, § 

256    

 

Dessa föreskrifter träder ikraft den 1 januari 1996.   

 

Uddevalla kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med 

bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt 

ordningslagen (1993:1617)   

 

 

§ 1 Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde   

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap. 

ordningslagen (1993:1617).  

 

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna 

ordningen i Uddevalla kommun skall upprätthållas. Bestämmelsen i 17 § har till syfte att 

hindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska 

varor.   

 

§ 2 Offentlig plats  

Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 

kap. 2 § första stycket 1–4 ordningslagen om inte annat anges. Bestämmelsen i 17 § är även 

tillämplig på andra än offentliga platser inom kommunen.   

 

För Kungstorget gäller också kommunens föreskrifter om torghandel.   

 

För hundar finns i en hundstadga särskilda lokala ordningsföreskrifter.   

 

 

§ 3 Badplatser   

Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter skall med stöd av 1 kap 2 § 

andra stycket ordningslagen följande områden jämställas med offentlig plats:   

 

Badplatserna vid: Bjursjön, Bodele, Gullmarsberg, Hällebäck, Kungsparken, Kärr, Lanesund, 

Lindesnäs, Mollön, Rödön, Saxenhof, Skeppsviken, Skår, Sörkullen och Unda.  

 

§ 4 Kommunen som remissinstans   

 



Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 § och 10 § första stycket bör 

kommunen ges tillfälle att yttra sig.   

 

 

§ 5 Lastning av varor mm.   

 

Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är ansvarig för åtgärden 

göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom 

damm, spill eller dålig lukt.   

 

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, 

brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete 

hindras.   

 

 

§ 6 Schaktning, grävning m.m.   

 

Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, 

schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till att det sker på ett sådant sätt att 

allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.   

 

 

§ 7 Störande buller    

 

Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t.ex. stenkrossning, 

pålning och nitning får inte ske utan polismyndighetens tillstånd.   

 

 

§ 8 Containrar   

 

Ägare eller nyttjanderättshavaren till en container, som skall ställas upp på en offentlig plats, 

är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress 

och telefonnummer.   

 

 

§ 9 Markiser, flaggor och skyltar   

 

Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre 

höjd än 2,30 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter.   

 

 

 

§ 10 Affischering   

 

Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp 

på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats.   



Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar 

som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp 

annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där 

rörelsen finns.   

 

 

§ 11 Högtalarutsändning   

 

Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga 

platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten.    

 

 

§ 12 Insamling av pengar    

 

Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om 

insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig 

tillställning.   

När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik eller av skolklasser till 

hjälporganisationer (hjälpverksamhet) krävs inte tillstånd.   

 

 

§ 13 Förtäring av alkohol   

 

Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras inom begravningsplatser och ett område 

avgränsat i söder, öster och norr av Bohusbanan och i väster av Matrosgatan, 

Göteborgsvägen, Junogatan, Museigatan, Kampenhofsgatan, Bastionsgatan och 

Bävebäcksgatan annat än i samband med tillåten utskänkning av sådana drycker (se 

kartbilaga). 

 

 

§ 14 Ambulerande försäljning  

 

Ambulerande försäljning får inte ske på saluplatser på Kungstorget under tid som torghandel 

pågår.   

 

 

§ 15 Camping   

 

Camping inom Uddevalla kommun får endast ske på anvisade platser.   

 

 

 

§ 16 Badförbud    

 

Bad är förbjudet i Bäveån i dess sträckning genom detaljplanelagt område samt inom 

Uddevalla hamnområde öster om en linje dragen från västra delen av kajanläggningen vid 



Skeppsvikens oljehamn till gränsen i väster för Sörvikshamnen samt vid Frölandshamnen (se 

kartbilaga).   

 

 

§ 17 Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor.   

 

Enligt 3 kap 7 § ordningslagen får pyrotekniska varor inte användas utan tillstånd av 

Polismyndigheten, om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och 

övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för 

person eller egendom.  

 

Tillstånd av polismyndighet krävs för att få använda pyrotekniska varor på platser (gällande 

såväl offentliga som andra platser) dels i syfte att förhindra att människors hälsa eller 

egendom skadas till följd av användningen, dels i syfte att upprätthålla den allmänna 

ordningen.    

 

Tillstånd av polismyndigheten krävs alltid för att få använda pyrotekniska varor inom 

Uddevallas tätorter: Hogstorp, Fagerhult, Uddevalla, Smedseröd, Kurveröd, Lanesund & 

Överby, Utby, Sundstrand, Ammenäs, Kristevik & Sundsandvik, Sjöskogen & Strand, 

Strandskogen, Restenäs & Ulvesund samt Ljungskile, vid alla tidpunkter utom mellan klockan 

15:00 till därpå följande dag klockan 01:00 under helgaftnarna påskafton, valborgsmässoafton 

och nyårsafton. Områden som omfattas av dessa regler framgår av bilagd kartbild. På 

Kungstorget inom Uddevalla tätort är fyrverkerier och andra pyrotekniska varor alltid 

förbjudet.  

 

Det är alltid förbjudet att använda pyrotekniska varor inom det område som begränsas av 

Lagerbergsgatan i norr, Östergatan i öster, Asplundsgatan i söder samt Västerlånggatan i 

väster (Kungstorget), samt inom ett avstånd av 200 meter från Uddevalla sjukhus och 

samtliga äldreboende inom Uddevalla kommun.      

 

 

§ 18 Avgift för att använda offentlig plats    

 

För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats har 

kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige. 

 

 

19 § Växtlighet vid gatukorsningar  

 

Växtlighet vid korsningar intill allmänna kommunala gator, vägar och gång- och cykelvägar 

ska inte vara siktskymmande. Vid hörntomt gäller höjden 80 cm från körbanan till växternas 

topp, i minst 10 meter åt vardera håll från punkten då gatorna möts i rät vinkel. Vid 

fastighetsutfart gäller höjden 80 cm från körbanan till växternas topp, i minst 2,5 meter från 

gatan eller gångbanan (se skiss i bilaga).  

 

20 § Överträdelse av lokal ordningsföreskrift   



  

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5–9 §, 10 § första stycket, 11 §, 

12 § första stycket, 13, 14, 15, 16, och 17 § kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § 

andra stycket ordningslagen.   

 

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.   

 

Gällande 19 § så ska en tomt hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall 

begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer. Plan- 

och bygglagen (2010:900) 8 kap. 15 §   

 

Uppstår det olägenheter för trafiken kan således Samhällsbyggnadsnämnden förelägga en 

fastighetsägare att ta bort eller klippa ned växtlighet. Följs inte föreläggandet kan åtgärden 

utföras på fastighetsägarens bekostnad.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga: Kartbild över Uddevalla kommuns tätorter   



 

Tätortsnamn   

1. Hogstorp  

2. Fagerhult  

3. Uddevalla  

4. Smedseröd  

5. Kurveröd  

6. Lanesund och Överby  

7. Utby  

8. Sundstrand  

9. Ammenäs  

10. Kristevik och Sundsandvik  

11. Sjöskogen och Strand  

12. Strandskogen, Restenäs och Ulvesund 

13. Ljungskile  

 

 

 

Bilaga: § 13 karta gällande förtäring av alkohol 



 

 

Bilaga: § 16 karta gällande badförbud 

 

 

 



Bilaga: § 19 skiss gällande siktskymmande växtlighet 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2022-11-28 Dnr KS 2022/00403 

  

 

Handläggare 

Strateg Sven Andersson 
Telefon 0522-69 61 31 
sven.andersson@uddevalla.se 

 

Medborgarförslag från Henric Andersson om att göra en gång- 

och cykelbana från Rotan till Vindöbron 

Sammanfattning 

Henric Andersson vill att någon ska ta tag i frågan om en gång- och cykelbana mellan 
Rotan och Vindöbron. På sträckan finns många hus, camping och badplatser som är 
otillgängliga när väg 160 saknar vägren eller gång/cykelbana. Det går inte heller att 
förflytta sig på ett säkert sätt till kamrater eller till den lokala knutpunkten Rotan.  
 

Väg 160 är statlig varför det är Trafikverket som ansvarar för vägens trafiksäkerhet 
medan Västra Götalandsregionen har ansvar för utveckling av de statliga vägarna i 
länet. I regionens plan för infrastrukturen har anslagits medel för utbyggnad av bland 
annat gång- och cykelvägar efter det statliga vägnätet. Kommunerna får lämna förslag 
på vägar där detta behövs. Förutsättningen är att kommunen är villig att medfinansiera 
kostnaden med 50 %. Kommuner kan inte själva bygga GC-väg på statlig väg. 
 
Uddevalla kommun har ansökt om medel för flera GC-vägar i kommunen. Väg 160, 
delen Sundsandvik-Rotviksbro, har funnits med bland de objekt som diskuterats men 
andra GC-vägar har bedömts ha större angelägenhetsgrad. Utbyggnadsbehovet i 
kommunerna är stort och medlen räcker inte för att täcka alla behov. Då GC-vägen över 
Nötesundsbron från Vindön saknar fortsättning efter Sundsandvik vill dock Trafikverket 
utreda möjligheten att skapa någon form av anslutning som innebär att trafikanter 
slipper färdas på väg 160. En sådan lösning bygger på överenskommelser med berörda 
markägare och det är f.n. okänt om eller när en sådan lösning kan finnas. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse från 2022-11-28. 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag, 2022-09-14. 
Medborgarförslag från Henric Andersson, 2022-07-06. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med kommunledningskontorets tjänsteskrivelse anse medborgarförslaget besvarat. 
 
 
 
Malin Krantz  Sven Andersson 
Kommundirektör Strateg samhällsplanering 
 
Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till: Henric Andersson 



 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 6 juli 2022 12:18 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Gång och cykelbana från Rotan till Vindöbron 
 
Ditt medborgarförslag: 
Idag är vi fler och fler som vill gå och cykla samt har barn som man vill skall kunna röra sig säkert  till 
kompisar och till den lokala affären. Som det ser ut idag finns det ingen möjlighet att på ett säkert 
sätt förflytta sig till knytpunkten som Rotan har blivit. Väl där kan man cykla vidare till Lanesund, 
Utby, Torp och Herrestad utan att behöva vara orolig för att man skall råka ut för en olycka. 
 
Sträckan Rotan -> Vindöbron innehållar många hus (med barnfamiljer), Camping (med inriktning på 
fridluftsliv) och flera adplatser. De blir dock väldigt otillgängliga när RV160 helt saknar vägren, 
cykel/gångbana. 
 
Snälla ta tag i denna fråga 
Henric Andersson  
 
Dagens datum: 
2022-07-06 
 
Namn: 
Henric Andersson 
 
 
Skicka med en bilaga 
IMG_20220706_113716.jpg 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 
Samtycke 
2022-07-06 12.17 
Jag godkänner att mina uppgifter lagras enligt lagen om GDPR. Läs mer på sidan 
www.uddevalla.se/personuppgifter hur Uddevalla kommun hanterar dina personuppgifter. 
 





 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2022-11-21 Dnr KS 2019/00910 

  

 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 
Telefon 0522-69 60 75 
markus.hurtig@uddevalla.se 

 

Motion från Stefan Skoglund (S) om att utarbeta ett arbetssätt 

om enkelt avhjälpta hinder 

Sammanfattning 

Stefan Skoglund (S) har inkommit med motion om att samhällsbyggnadsnämnden ska 
samverka med rådet för personer med funktionsnedsättning vad gäller nämndens budget 
för ”enkelt avhjälpa hinder”. Enligt motionen bör samverkan ske tidigt i processen och 
råden ska ges möjlighet att delta i dialog om prioriteringar av insatser, alternativt få 
besluta om en del av budgeten. 
 
Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden samt det kommunala rådet för 
äldre och det kommunala rådet för personer med funktionsnedsättningar. Ärendet har 
behandlats av råden under 2020 och då ställt sig bakom skrivelser från funktionsrätt 
Sverige samt pensionärsföreningarna i Uddevalla som tillstyrkt motionen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet 2022-11-17. I nämndens 
beslutsunderlag framgår att samhällsbyggnadsförvaltningen ser möjlighet att utveckla 
samarbetet med råden t.ex. genom dialog inför genomförande av investeringsprojekt, 
underhållsarbeten och framtagande av planer. Nämnden föreslår att motionen ska 
bifallas.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-21. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-11-17 § 401. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-10-12. 
Motion från Stefan Skoglund (S) 2019-12-18. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen.  
 
 
Malin Krantz  Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 
 
 



 

 

Enkelt avhjälpta hinder! 
 
 
 
 
 

 
Ett tillgängligt samhälle är viktigt för alla. Vår lagstiftning för detta bygger på FNs 
konvention om mänskliga rättigheter. Syftet med reglerna om tillgänglighet är att så många 
som möjligt ska kunna delta i samhället på lika villkor. Offentlig miljö ska kunna användas 
både av personer som har full rörlighet och personer som använder till exempel rullstol, 
rollator eller käpp. Även personer som har nedsatt syn, nedsatt hörsel eller nedsättning av 
andra orienteringsförmågor ska kunna använda nyttja offentlig miljö & byggnader. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har en budget avsatt för ”Enkelt avhjälpa hinder” men 
samverkan med idéburen sektor kan utvecklas. Kommunen har ett råd för personer med 
funktionsnedsättning där organisationerna har 10st platser utifrån riktlinjer antaget här i 
kommunfullmäktige. I riktlinjerna står det att: 
 
Kommunen bereds genom rådet möjlighet att i så god tid som möjligt informera 
organisationerna om planer på förändringar av samhällsinsatsernas utformning och 
organisation och därmed inhämta synpunkter från organisationsrepresentanterna, så att 
dessa kan påverka kommunala beslut. Organisationernas medlemmar bereds genom sina 
representanter möjlighet att framföra synpunkter på den kommunala verksamhetens 
utformning och föreslå förändringar och förbättringar i frågor som är aktuella för denna 
medborgargrupp. Länk till riktlinjerna: 
https://www.uddevalla.se/download/18.7a2215159056b9edae52/1483368857392/Riktlinjer
%20för%20kommunala%20rådet%20för%20äldre%20och%20kommunala%20rådet%20fö
r%20personer%20med%20funktionsnedsättning.pdf 
 
 
Tyvärr så fungerar inte denna ömsesidiga dialog gällande ”Enkelt avhjälpta hinder” då 
samhällsbyggnad inte prioriterar åtgärder tillsammans med rådet. Ibland har nämnden 
anlitat en tillgänglighets konsult som tyvärr heller inte samverkat och då kan det bli fel. 
Rådet har ingen egen budget och även om man skall samverka så fungerar det inte, så 
här krävs en bättre styrning. Ett sätt kan vara att låta rådet få hantera en del utav 
budgeten för ”Enkelt avhjälpa hinder”. Ett annat sätt kan vara att 
samhällsbyggnadsnämnden skall samråda med råden kring prioriteringen utav ”Enkelt 
avhjälpa hinder” före beslut. 
 
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att utarbeta ett arbetssätt tillsammans med 
råden gällande budgetposten ”Enkelt avhjälpa hinder” enligt motionens intentioner. 
 
Stefan Skoglund (S)                                           
Vice Gruppledare (S) kommunfullmäktigegrupp                             



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

1(2) 

2022-10-12 Dnr SBN 2019/00878 

  

 

Handläggare 

Trafikingenjör Anna Djärv 
Telefon 0522-69 83 09 
anna.djarv@uddevalla.se 

 

Remiss från kommunfullmäktige om motion från Stefan 

Skoglund (S) om att utarbeta ett arbetssätt om enkelt 

avhjälpta hinder  

Sammanfattning 

Motionären Stefan Skoglund skriver i sin motion att samhällsbyggnadsnämnden har en 
budget avsatt till ”enkelt avhjälpta hinder” och önskar att ett arbetssätt utarbetas 
tillsammans med råden gällande denna budgetpost.  
 
Förvaltningen ser positivt till att ha ett gott samarbete med det kommunala rådet för 
äldre och det kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning för att utforma en 
god tillgänglighet på allmän platsmark. Genom samråd mellan råden och 
tjänstepersoner kan olika aspekter på utformning av tillgänglighet lyftas och diskuteras i 
olika skeden.  
 
I Gatu- och parkförvaltningens planering av åtgärder ingår tillgänglighet som en del i 
underlaget. Det gäller exempelvis vid utformning av övergångsställen, passager, 
hållplatser, ledstråk på gång- och cykelbanor, i detaljplanearbete och vid större åtgärder 
på allmän plats och nybyggnationer. Utformningen görs främst utifrån Trafikverkets 
regelverk ”Vägars och gators utformning” (VGU), SKR och Trafikverkets handbok 
”Mobilitet för gående, cyklister och mopedister” (GCM-handboken) och Trafikverkets 
sammanställning ”Planering och utformning för fotgängare med fokus på personer med 
synnedsättningar”. Gatu- och parkförvaltningen har tagit fram standardritningar för 
passager över gata utifrån nämnda handlingar. 
 
Förvaltningen arbetar med tillgänglighetsåtgärder inom ordinarie investeringsram, 
framförallt inom s k mindre investeringar för genomförande av handlingsplaner samt 
planerat underhåll av gator, vägar och allmän platsmark. 
 
Förvaltningen ser en utvecklingspotential när det gäller information till och dialog med 
de kommunala råden. Exempelvis inför genomförande av investeringsprojekt och 
underhållsarbeten, men också i tidiga planeringsskeden som exempelvis framtagande av 
bestämmelser och planer för Uddevalla kommun. Gatu- och parkförvaltningen som 
förvaltar och utvecklar allmän platsmark har ett extra tydligt ansvar i kommunikationen 
med råden. Förbättringar i kommunikationsrutiner har påbörjats, exempelvis genom 
dialog inför ny standard för kontrastmarkering i trappor. Ytterligare planer avses 
stämmas av med råden inför beslut.  
Tillsammans med de kommunala råden kan förvaltningen gå igenom arbetssätt för att 
gemensamt komma överens om vad som kan justeras i processen.  



 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

2(2) 

2022-10-12 Dnr SBN 2019/00878 

  

 

 

 

 
 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2022-02-23  
Bilaga Genomgång av verksamhetens arbete med tillgänglighet 2021-09-08 
Samhällsbyggnadsnämndens protokollsunderlag 2022-03-22 § 111  
Kommunfullmäktiges protokollsunderlag 2019-12-11 § 324  
Motion från Stefan Skoglund (S) om att utarbeta ett arbetssätt om enkelt avhjälpta 
hinder 2019-12-18 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige att bevilja motionen 
 
 
 
 
 
 
 
Maria Jacobsson Anna Djärv 
Förvaltningschef Trafikingenjör 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunala rådet för äldre 
Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-11-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 401 Dnr SBN 2019/00878 

Remiss från kommunfullmäktige om motion från Stefan 
Skoglund (S) om att utarbeta ett arbetssätt om enkelt avhjälpta 
hinder  

Sammanfattning 

Motionären Stefan Skoglund skriver i sin motion att samhällsbyggnadsnämnden har en 
budget avsatt till ”enkelt avhjälpta hinder” och önskar att ett arbetssätt utarbetas 
tillsammans med råden gällande denna budgetpost.  

Förvaltningen ser positivt till att ha ett gott samarbete med det kommunala rådet för 
äldre och det kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning för att utforma en 
god tillgänglighet på allmän platsmark. Genom samråd mellan råden och 
tjänstepersoner kan olika aspekter på utformning av tillgänglighet lyftas och diskuteras i 
olika skeden.  

I Gatu- och parkförvaltningens planering av åtgärder ingår tillgänglighet som en del i 
underlaget. Det gäller exempelvis vid utformning av övergångsställen, passager, 
hållplatser, ledstråk på gång- och cykelbanor, i detaljplanearbete och vid större åtgärder 
på allmän plats och nybyggnationer. Utformningen görs främst utifrån Trafikverkets 
regelverk ”Vägars och gators utformning” (VGU), SKR och Trafikverkets handbok 
”Mobilitet för gående, cyklister och mopedister” (GCM-handboken) och Trafikverkets 
sammanställning ”Planering och utformning för fotgängare med fokus på personer med 
synnedsättningar”. Gatu- och parkförvaltningen har tagit fram standardritningar för 
passager över gata utifrån nämnda handlingar. 

Förvaltningen arbetar med tillgänglighetsåtgärder inom ordinarie investeringsram, 
framförallt inom s k mindre investeringar för genomförande av handlingsplaner samt 
planerat underhåll av gator, vägar och allmän platsmark. 

Förvaltningen ser en utvecklingspotential när det gäller information till och dialog med 
de kommunala råden. Exempelvis inför genomförande av investeringsprojekt och 
underhållsarbeten, men också i tidiga planeringsskeden som exempelvis framtagande av 
bestämmelser och planer för Uddevalla kommun. Gatu- och parkförvaltningen som 
förvaltar och utvecklar allmän platsmark har ett extra tydligt ansvar i kommunikationen 
med råden. Förbättringar i kommunikationsrutiner har påbörjats, exempelvis genom 
dialog inför ny standard för kontrastmarkering i trappor. Ytterligare planer avses 
stämmas av med råden inför beslut.  

Tillsammans med de kommunala råden kan förvaltningen gå igenom arbetssätt för att 
gemensamt komma överens om vad som kan justeras i processen. 

 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-11-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2022-02-23  
Bilaga Genomgång av verksamhetens arbete med tillgänglighet 2021-09-08 
Samhällsbyggnadsnämndens protokollsunderlag 2022-03-22 § 111  
Kommunfullmäktiges protokollsunderlag 2019-12-11 § 324  
Motion från Stefan Skoglund (S) om att utarbeta ett arbetssätt om enkelt avhjälpta 
hinder 2019-12-18 

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Mikael Staxäng (M), Kenneth Engelbrektsson (S) och Torun 
Elgebäck (C): bifall till förslaget i handlingarna 
 
Jerker Lundin (KD): anse motionen besvarad istället för bevilja 
 
Mattias Forseng (SD) och Kent Andreasson (UP) ansluter sig till Jerker Lundins (KD) 
yrkande. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på Roger Johansson (L) med fleras yrkande och Jerker 
Lundin (KD), Mattias Forseng (SD) och Kent Andreassons (UP) yrkande och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med Roger Johansson (L) med fleras yrkande. 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att föreslå kommunfullmäktige att bevilja motionen 

Reservation 

Jerker Lundin (KD), Göran Åhrén (KD), Mattias Forseng (SD), John Alexandersson 
(SD) och Kent Andreasson (UP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
 
Vid protokollet  
Ola Löfgren 
 

Justerat 2022-11-21 
Mikael Staxäng 

Torun Elgebäck 
 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-11-21 intygar  
Ola Löfgren 
 
Skickat 2022-11-21 till 
Kommunstyrelsen 
Kommunala rådet för äldre 
Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning 

 



  
 

Protokollsutdrag 
Kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 

 

2022-12-06 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 51 Dnr KS 2019/00910 

Motion från Stefan Skoglund (S) om att utarbeta ett arbetssätt 
om enkelt avhjälpta hinder 

Sammanfattning 

Stefan Skoglund (S) har inkommit med motion om att samhällsbyggnadsnämnden ska 
samverka med rådet för personer med funktionsnedsättning vad gäller nämndens budget 
för ”enkelt avhjälpa hinder”. Enligt motionen bör samverkan ske tidigt i processen och 
råden ska ges möjlighet att delta i dialog om prioriteringar av insatser, alternativt få 
besluta om en del av budgeten.  
 
Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden samt det kommunala rådet för 
äldre och det kommunala rådet för personer med funktionsnedsättningar. Ärendet har 
behandlats av råden under 2020 och då ställt sig bakom skrivelser från funktionsrätt 
Sverige samt pensionärsföreningarna i Uddevalla som tillstyrkt motionen.  
 

Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet 2022-11-17. I nämndens 
beslutsunderlag framgår att samhällsbyggnadsförvaltningen ser möjlighet att utveckla 
samarbetet med råden t.ex. genom dialog inför genomförande av investeringsprojekt, 
underhållsarbeten och framtagande av planer. Nämnden föreslår att motionen ska 
bifallas. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-21.  
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-11-17 § 401.  
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-10-12.  
Motion från Stefan Skoglund (S) 2019-12-18. 

Beslut 

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning föreslår kommunfullmäktige 
besluta 

att bifalla motionen. 

 
 
Vid protokollet 
Stefan Skoglund 
 
Justerat  
Stefan Skoglund (S), Bo Simonsson 
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunala rådet för äldre 

 

2022-12-06 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 50 Dnr KS 2019/00910 

Motion från Stefan Skoglund (S) om att utarbeta ett arbetssätt 
om enkelt avhjälpta hinder 

Sammanfattning 

Stefan Skoglund (S) har inkommit med motion om att samhällsbyggnadsnämnden ska 
samverka med rådet för personer med funktionsnedsättning vad gäller nämndens budget 
för ”enkelt avhjälpa hinder”. Enligt motionen bör samverkan ske tidigt i processen och 
råden ska ges möjlighet att delta i dialog om prioriteringar av insatser, alternativt få 
besluta om en del av budgeten. 

Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden samt det kommunala rådet för 
äldre och det kommunala rådet för personer med funktionsnedsättningar. Ärendet har 
behandlats av råden under 2020 och då ställt sig bakom skrivelser från funktionsrätt 
Sverige samt pensionärsföreningarna i Uddevalla som tillstyrkt motionen. 

Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet 2022-11-17. I nämndens 
beslutsunderlag framgår att samhällsbyggnadsförvaltningen ser möjlighet att utveckla 
samarbetet med råden t.ex. genom dialog inför genomförande av investeringsprojekt, 
underhållsarbeten och framtagande av planer. Nämnden föreslår att motionen ska 
bifallas. 

Ordförande Stefan Skoglund (S) frågar om kommunala rådet för äldre ska följa förslaget 
i handlingarna och finner rådet göra det.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-21. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-11-17 § 401. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-10-12. 
Motion från Stefan Skoglund (S) 2019-12-18. 

Beslut 

Kommunala rådet för äldre föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bifalla motionen.  

 
Vid protokollet 
Ellinor Olsson-Andersson 
 
Justerat  
Stefan Skoglund, Inger Samré 
 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2022-11-28 Dnr KS 2022/00303 

  

 

Handläggare 

Utredare Camilla Karlsson 
Telefon 0522-69 70 47 
camilla.a.karlsson@uddevalla.se 

 

Kultur- och fritidsnämndens avrapportering 2022 av 
kommunfullmäktiges uppdrag 

Sammanfattning 

Enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från kommunfullmäktige, lyfte kultur- och 
fritidsnämndens presidium uppdrag från flerårsplan 2020- 2022 och uppdrag från Plan 
Integration 2030 på höstens uppsiktspliktsmöte. Uppdragen har rapporterats och kunnat 
följas i kultur- och fritidsnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i 
samband med delårsuppföljningarna och verksamhetsberättelserna. 
 
Kultur och fritidsförvaltningen begär avslut av följande uppdrag:  
  Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att utveckla 
digitala och automatiserade processer.  
 Från Plan Integration Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan Integration 2030, 
(Område: boende och trygghet) fått i uppdrag att utforma checklista för remisshantering 
utifrån bla Plan integration.  
 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan Integration 2030, (Område: arbete och 
studier) 2021-06-10 fått i uppdrag att dela ut gåvobok till nyfödda 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-28 
Kultur- och fritidsnämndens protokollsutdrag 2022-11-23 § 188 
Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-11-02 
 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att  godkänna kultur- och fritidsnämndens slutrapportering av uppdrag från flerårsplan 
2020–2022 om att utveckla digitala och automatiserade processer.  
 
att  godkänna kultur- och fritidsnämndens slutrapportering av uppdrag från Plan 
Integration 2030, (Område: boende och trygghet) om att utforma checklista för 
remisshantering utifrån bla Plan integration.  
 
att  godkänna kultur- och fritidsnämndens slutrapportering av uppdrag från Plan 
Integration 2030, (Område: arbete och studier) 2021-06-10 om att dela ut gåvobok till 
nyfödda. 
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Ärendebeskrivning 

Enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från kommunfullmäktige, lyfte kultur- och 
fritidsnämndens presidium uppdrag från flerårsplan 2020- 2022 och uppdrag från Plan 
Integration 2030 på höstens uppsiktspliktsmöte. Uppdragen har rapporterats och kunnat 
följas i kultur- och fritidsnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i 
samband med delårsuppföljningarna och verksamhetsberättelserna. 
 
 
Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att utveckla  
digitala och automatiserade processer. 
Att arbeta med att utveckla digitala och automatiserade processer för att underlätta  
arbete och arbetsmiljö för anställda, att underlätta, främja och attrahera besök och  
besökare eller användare i verksamhet, anläggningar eller i andra uppdrag kultur och  
fritid har är en aspekt i av det ordinarie kvalitet- och utvecklingsarbete. 
 
Från Plan Integration Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan Integration 2030,  
(Område: boende och trygghet) fått i uppdrag att utforma checklista för  
remisshantering utifrån bla Plan integration. 
Kultur och fritid arbetar med att ta fram underlag och metodstöd för hur förvaltningen  
hanterar, svarar och gör utlåtanden i remissärenden. I stödet framgår vilka perspektiv  
som behöver beaktas där integration ingår som ett av flera. Med hänvisning till detta  
arbete bedömer kultur och fritid att detta uppdrag kan avslutas. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan Integration 2030, (Område: arbete och  
studier) 2021-06-10 fått i uppdrag att dela ut gåvobok till nyfödda. 
Att dela ut gåvobok är en del av bibliotekens ordinarie verksamhet, alla familjer med  
nyfödda barn erbjuds gåvobok via BVC varför uppdraget kan avslutas. 
 
 
 
 
 
 
Malin Krantz  Camilla Karlsson 
Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
 



 Minnesanteckningar 1 (3) 

 

 2022-10-05 

Möte: Kommunstyrelsens uppsikt över kultur och fritidsnämnden  

Tid och plats: Stadshuset sammanträdesrum Kompassen 2022-10-05 kl. 15:30-

15:50. 

Närvarande: Från kommunstyrelsen: Ingemar Samuelsson (S) (ordf.), 

Christer Hasslebäck (UP), Malin Krantz, Bengt Adolfsson,  

Ann-Louise Joona. 

 Från Kultur och fritidsnämnden: Annelie Högberg (S),  

Kent Andreasson (UP), Annica Ryman. 

 

Sekreterare: Sebastian Johansson 

 

Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige som anses vara 

slutförda samt diskussion om uppdrag som behöver förlängas 

Kultur- och fritidsnämnden anser följande uppdrag klara för att slutrapporteras. 

 

Från flerårsplaner 
Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 
utvärdera föreningsstödet och ta fram förslag till nya bestämmelser för samtliga 
föreningsbidrag. 
 

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 och 2021-2023 fått 
i uppdrag att tillgänglighetsanpassa och renovera Rimnersvallen. 
 

Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att 
tillsammans arbeta med trygghetsskapande aktiviteter. Kommunstyrelsen har fått 
uppdraget att leda detta arbete. 
 
Kommunstyrelsen erinrar om att ovanstående uppdrag är kommunövergripande 

och bör kvarstå. 

 
Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 och 2021-2023 fått i 
uppdrag att i samverkan med övriga nämnder uppnå maximalt samutnyttjande av 
lokaler för alla kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen har fått uppdraget 
att leda detta arbete. 
 
Kommunstyrelsen erinrar om att ovanstående uppdrag är kommunövergripande 

och bör kvarstå. 

 
Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att 
påbörja utvecklingen av ett kulturstråk i centrum ”Hus för kultur”. 
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Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att utveckla 
digitala och automatiserade processer. 
 

Från Plan Integration 

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan Integration 2030, (Område: boende 
och trygghet) fått i uppdrag att utforma checklista för remisshantering utifrån bla 
Plan integration 

 

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan Integration 2030, (Område: arbete 
och studier) 2021-06-10 fått i uppdrag att  dela ut gåvobok till nyfödda 

 

Kultur- och fritidsnämnden önskar att följande uppdrag förlängs. 

 

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan Integration 2030, (Område: 
demokrati) fått i uppdrag att  genomföra medborgardialog med unga angående 
utformningen av Hus för kultur. 
 

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan Integration 2030, (Område: 
demokrati) fått i uppdrag att utvärdera Rampens digitala mötesplatsfunktion. 

 

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att 
under 2020 utreda villkoren för konstgräsplaner. 
 
Kommunstyrelsen har inget att erinra över förlängningarna. 

 

Ekonomisk lägesrapport och senaste prognosen 

Förvaltningschef Annica Ryman informerar om utfallet i den senaste 

delårsrapporten. Prognosen för helåret landar på – 1,2 mkr. 

 

Nämndens ekonomi präglas fortsatt av en långsamt återstart efter två år av 

minskad verksamhet på grund av covid-19. Intäkterna för entréavgifterna till 

badhuset har exempelvis ännu inte återhämtat sig till nivåerna före pandemin. 

 

Redovisning av nämndens arbete utifrån utfallet av nämndernas 

internkontroll 2021 

Förvaltningschef informerar om utfallet och åtgärder kopplade till 2021 års 

internkontroll. 

 

Distansarbete/tecknande av avtal om distansarbete mellan arbetsgivare och 

medarbetare 

Granskningen visar att personal inom kultur och fritidsförvaltningen i huvudsak 

har tecknat skriftliga avtal vid i de fall där distansarbete är möjligt, i enlighet med 

kommunens bestämmelse. 
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Uppföljning av rutin för konstregister 

Vid ett stickprov visade sig att 9 av 15 konstverk återfanns på de platser de var 

registrerade på. Problemen bedöms i huvudsak vara organisatoriska, att 

förvaltningarna inte känner till de rutiner som finns för kommunens konst. 

 

Effekter för barn och unga utifrån förändring av verksamheter på grund av 

Covid-19 

Granskningen visar att vissa verksamheter har lyckats bättre än andra med att hitta 

andra kontaktvägar till barn och ungdomar när verksamheterna har tvingats ställa 

om under pandemin. Nya insatser genomförs för att kompensera för de negativa 

konsekvenserna av de senaste årens nedstängningar. 

 

Information om nämndens systematiska arbetsmiljöarbete 

Förvaltningschef Annica Ryman lämnar information om kultur och fritids 

systematiska arbetsmiljöarbete. 

 

Sjukfrånvaron bland medarbetarna har sjunkit under tertial 2. 

 

Tillbuden uppgår till 27 stycken. De flesta uppstår inom bibliotekens och 

badhusets verksamheter. 

 

 

……………………………  …………………………….. 

Ingemar Samuelsson (S)  Annelie Högberg (S) 

Kommunstyrelsens ordförande  Kultur- och fritidsnämndens ordförande 

 

 

 

Minnesanteckningarna skickas till 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kommunstyrelsens förste vice ordförande 

Utvecklare, planering och styrning, kommunledningskontoret. 

Minnesanteckningarna anmäls till kommunstyrelsens nästkommande sammanträde. 
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Handläggare 

Utvecklare Viktoria Andreasson 
Telefon 0721462660 
viktoria.andreasson@uddevalla.se 

 

Kultur och fritidsnämndens begäran om avslut av uppdrag från 

kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsförvaltningen har under året 2022 arbetat och genomfört en rad 
politiska uppdrag. Kultur och fritidsförvaltningen begär avslut av följande uppdrag: 
 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i 
uppdrag att påbörja utvecklingen av ett kulturstråk i centrum ”Hus för 
kultur”.  

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att 
utveckla digitala och automatiserade processer. 

 Från Plan Integration Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan 
Integration 2030, (Område: boende och trygghet) fått i uppdrag att 
utforma checklista för remisshantering utifrån bla Plan integration. 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan Integration 2030, (Område: 
arbete och studier) 2021-06-10 fått i uppdrag att dela ut gåvobok till 
nyfödda 

Kultur och fritidsförvaltningen begär förlängning av följande uppdrag: 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan Integration 2030, (Område: 
demokrati) fått i uppdrag att genomföra medborgardialog med unga angående 
utformningen av Hus för kultur.  

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan Integration 2030, (Område: 
demokrati) fått i uppdrag att utvärdera Rampens digitala mötesplatsfunktion.  

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att 
under 2020 utreda villkoren för konstgräsplaner. 

 

Beslutsunderlag 

 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 221102 
 
Minnesanteckningar från Kommunstyrelsens uppsikt över kultur och fritidsnämnden 
21-10-04 
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Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna rapportering av samtliga nämnduppdrag och därmed avslutar uppdragen. 
 
att godkänna begäran om förlängning av ovan nämnda uppdrag. 
 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att 
påbörja utvecklingen av ett kulturstråk i centrum ”Hus för kultur”.  

Kulturstråket är ett stadsutvecklingsprojekt. Utveckling av ett kulturstråk i centrum är 
därmed påbörjad och projektplan finns, uppdraget bedöms kunna avslutas.  

Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att utveckla 
digitala och automatiserade processer. 

Att arbeta med att utveckla digitala och automatiserade processer för att underlätta 
arbete och arbetsmiljö för anställda, att underlätta, främja och attrahera besök och 
besökare eller användare i verksamhet, anläggningar eller i andra uppdrag kultur och 
fritid har är en aspekt i av det ordinarie kvalitet- och utvecklingsarbete. 

Från Plan Integration Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan Integration 2030, 
(Område: boende och trygghet) fått i uppdrag att utforma checklista för 
remisshantering utifrån bla Plan integration. 

Kultur och fritid arbetar med att ta fram underlag och metodstöd för hur förvaltningen 
hanterar, svarar och gör utlåtanden i remissärenden. I stödet framgår vilka perspektiv 
som behöver beaktas där integration ingår som ett av flera. Med hänvisning till detta 
arbete bedömer kultur och fritid att detta uppdrag kan avslutas.  

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan Integration 2030, (Område: arbete och 
studier) 2021-06-10 fått i uppdrag att dela ut gåvobok till nyfödda 

Att dela ut gåvobok är en del av bibliotekens ordinarie verksamhet, alla familjer med 
nyfödda barn erbjuds gåvobok via BVC varför uppdraget kan avslutas.  
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Annica Ryman Viktoria Andreasson 
Förvaltningschef Utvecklare 

Skickas till 
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Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-11-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 188 Dnr KFN 2022/00112 

Kultur och fritidsnämndens begäran om avslut av uppdrag från 
kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsförvaltningen har under året 2022 arbetat och genomfört en rad 
politiska uppdrag. Kultur och fritidsförvaltningen begär avslut av följande uppdrag: 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att 
påbörja utvecklingen av ett kulturstråk i centrum ”Hus för kultur”.  

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att utveckla 
digitala och automatiserade processer. 

 Från Plan Integration Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan Integration 
2030, (Område: boende och trygghet) fått i uppdrag att utforma checklista för 
remisshantering utifrån bla Plan integration. 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan Integration 2030, (Område: arbete 
och studier) 2021-06-10 fått i uppdrag att dela ut gåvobok till nyfödda 

Kultur och fritidsförvaltningen begär förlängning av följande uppdrag: 

  Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan Integration 2030, (Område: demokrati) 
fått i uppdrag att genomföra medborgardialog med unga angående utformningen av Hus 
för kultur.  
  Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan Integration 2030, (Område: demokrati) 
fått i uppdrag att utvärdera Rampens digitala mötesplatsfunktion.  
  Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att under 
2020 utreda villkoren för konstgräsplaner.  

  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 221102 

Minnesanteckningar från Kommunstyrelsens uppsikt över kultur och fritidsnämnden 
21-10-04 

Förvaltningens förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna rapportering av samtliga nämnduppdrag och därmed avslutar uppdragen. 

att godkänna begäran om förlängning av ovan nämnda uppdrag. 



 
 

 
 

Protokollsutdrag  
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-11-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 
 
Förslag till beslut på mötet  
Monica Bang Lindberg (L) lägger följande ändringsförslag: 
 
Uppdraget om utveckling av ett kulturstråk i centrum ska förlängas och inte avslutas.  
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot Monica Bang Lindbergs (L) 
ändringsförslag och finner att nämnden godkänner ändringsförslaget. 
 
Beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna rapportering av samtliga nämnduppdrag och därmed avslutar uppdragen, 
med undantag för uppdraget om att påbörja utvecklingen av ett kulturstråk i centrum.  

att godkänna begäran om förlängning av ovan nämnda uppdrag. 

 
Vid protokollet  
Josefin Florell  
 
Justerat 2022-11-25  
Annelie Högberg, Jerker Lundin  
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-11-25 intygar  
Josefin Florell  
 
Skickat 2022-11-25 till  
Kommunfullmäktige 
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Kommunledningskontoret 

1(1) 

2022-11-28 Dnr KS 2022/00118 

  

 

Handläggare 

Utredare Camilla Karlsson 
Telefon 0522-69 70 47 
camilla.a.karlsson@uddevalla.se 

 

Samhällsbyggnadsnämndens avrapportering 2022 av 

kommunfullmäktiges uppdrag 

Sammanfattning 

Enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från kommunfullmäktige, lyfte 
samhällsbyggnadsnämndens presidium 18 uppdrag på höstens uppsiktspliktsmöte 2022, 
för att stämma av önskan om att avsluta uppdragen med kommunstyrelsens presidium. 
Uppdragen kommer från flerårsplan 2020-2022, Plan integration 2030, Klimatlöften för 
2022 samt Energi- och klimatplanen. 
 
Uppdragen som föreslås avslutas bedöms vara slutförda och hanteras fortsatt inom det 
ordinarie arbetet. Följande uppdrag har diskuterats och godkänts att skriva fram för 
avslut.  
- Uppdrag att effektivisera myndighetsutövningen för att åstadkomma snabbare  
   processer i dialog med de berörda  
- Uppdrag att effektivisera planprocessen samt förnyelsearbetet av föråldrade planer  
- Samtliga fem uppdrag från Plan integration 2030  
- Samtliga sex uppdrag inom Klimatlöften för 2022  
- Fem uppdrag från Energi- och klimatplanen 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-28 
Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2022-11-17 § 381 
Bilaga avrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag från flerårsplan  
2020-2022 samt uppdrag ur fullmäktiges antagna planer, 2022-10-25  
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-10-03  
 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna samhällsbyggnadsnämndens slutrapportering av ovan nämnda uppdrag 
 
 
 
Malin Krantz  Camilla Karlsson 
Kommundirektör Utredare 
 
Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
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Handläggare 

Nämndsekreterare Malin Witt 
Telefon 0522-69 58 26 
malin.witt@uddevalla.se 

 

 

 

 

 
Postadress 

451 81 Uddevalla 

 

Besöksadress 

Stadshuset Varvsvägen 1 
Telefon 

0522-69 60 00 
Fax 

0522-69 63 63 

www.uddevalla.se  E-post samhallsbyggnad@uddevalla.se 
 

 
 

Sammanställning, avrapportering av uppdrag från flerårsplan 

2020-2022, samt ur fullmäktiges planer. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att 
effektivisera myndighetsutövningen för att åstadkomma snabbare processer i dialog 
med de berörda 
Nämnden och dess förvaltning har arbetat för att effektivisera myndighetsutövningen. 
Handläggningstiderna och externa undersökningar av bemötande och effektivitet visar 
över en längre tid goda resultat för myndighetsutövningen. Senaste perioden visade en 
handläggningstid på i genomsnitt 4,2 veckor för delegationsbeslut av bygglovsärende 
och att 96% av ärendena har hanterats inom den lagstadgade tiden om 10 veckor. 
 
Stödet kring de administrativa processerna kopplat till miljö, bygg och plan är samlat i 
ett gemensamt team som arbetar med att utifrån ett helhetsperspektiv förbättra 
processerna. Teamet har en viktig funktion i att identifiera olikheter inom 
handläggningen, föreslå förbättringar och åtgärder för en effektiv handläggning.  
 
Delprojektet att införa digital bygglovsprocess fortsätter och är en del i projektet digital 
samhällsbyggnadsprocess. 
Arbete pågår med att ta fram upphandlingsunderlag för att digitalisera 
mikrofilmsarkivet vilket kommer att effektivisera och förenkla såväl administrationen, 
ansökningsförfarandet och handläggningen. Inom ramen för förvaltningens 
kvalitetsarbete har processerna gällande överklagande och detaljplan gåtts igenom för 
att säkerställa effektiv och korrekt hantering. För att effektivisera handläggning och 
administration, men även för att förenkla för kommuninvånarna arbetar förvaltningen 
med ett projekt kring digitala utskick. Arbete pågår med att se över vilka krav som 
behöver ställas på en sådan tjänst. 
 
Bedömningen är att uppdraget är inarbetat i ordinarie verksamhet och att det finns en 
framarbetad struktur för vidare arbete. Kommunstyrelsen godkände avrapportering på 
höstens uppsiktspliktsmöte. 
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Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att 
effektivisera planprocessen samt förnyelsearbetet av föråldrade planer 
Förvaltningens planeringsavdelning arbetar kontinuerligt med frågan om effektivare 
planprocesser och arbetet kommer fortlöpa över lång tid för att effektivisera 
planprocessen, där det är möjligt utan att riskera rättssäkerhet. I processen sker många 
utredningar och samråd i olika skeden som är styrda enligt lag och går därför inte att 
effektivisera bort. Däremot genomförs bland annat arbetet genom att rätt utredningar, i 
rätt omfattning görs. Förvaltningen arbetar även med exploatörssamverkan, där 
exploatören kan ta ett större ansvar för processerna och tidsåtgången, vilket sparar 
förvaltningen tid. Samt möjligheten att via ramavtal med plankonsult avlasta enheten. 
En benchmarking av tidsåtgången för planer i Uddevalla har jämförts med jämförbara 
kommuner, vilket visar på goda resultat. 
 
Arbetet med att digitalisera planprocessen har resulterat i att alla nya detaljplaner görs 
nu digitalt och processens olika samrådsskeden sker såväl på vår hemsida som genom 
fysisk utställning. Information om pågående planers geografiska avgränsning och status 
tillgängliggörs internt i kommunens karttittskåp. Till det externa kartverktyget Hajk 
selekteras informationen ytterligare och pågående planer visas där istället som en punkt 
 
Förvaltningens bedömning är att uppdraget är inarbetat i förvaltningens ordinarie 
verksamhet och lyftes till höstens uppsiktpliktsmöte med kommunstyrelsen som 
godkände avrapportering. 
 
 
 
Plan integration 2030 
2020-12-09 antog kommunfullmäktige i Uddevalla kommun det långsiktiga och 
strategiska dokumentet ”Plan Integration 2030”. Planen är vägledande i arbetet för 
integration och innehåller en övergripande målbild, med strategiska ställningstaganden 
inom tre utpekade verksamhetsområden. Den övergripande målbilden är att förbättra 
integrationen genom att minska segregationen och förebygga och bekämpa 
hedersrelaterat våld och förtryck.  
 
Vid varje ny mandatperiod ska en uppdragsbilaga tas fram, som beskriver hur 
kommunens nämnder och kommunala stiftelser och bolag, bidrar till att förbättra 
integrationen genom antagna politiska uppdrag. Inför ny mandatperiod lyfts uppdragen 
till politiken för avrapportering enligt gällande rutin. 
 

 

Uppdrag att trygghetsskapande åtgärder i centrum och övriga offentliga miljöer ska 
präglas av ett helhetsperspektiv 
Nämnden och dess förvaltning arbetar med att skapa helhetsperspektiv inom alla 
projekten, både i centrum och övriga offentliga miljöer. Det sker genom samarbete inom 
förvaltningen, med kommunala bolag och funktioner på kommunledningskontoret. 
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Nämndens presidium och förvaltningschef är också en del av den kommunövergripande 
arbetsgruppen för trygghetsskapande åtgärder som samordnas av kommunstyrelsen. 
 
Under perioden har planering pågått för åtgärder under 2022 på och kring Dalabergs 
centrum kopplat till pågående uppdraget om att initiera och planera för samt genomföra 
en upprustning och förnyelse av Dalabergs centrum. Bland annat ska belysning sättas 
upp i gångtunnel, förbättringar på parkeringen framför kyrkan, investering i 
julbelysning samt ökad samverkan med Bohusarken kring drift och skötsel på Dalabergs 
centrum. Samtliga åtgärder bidrar till ökad trygghet i området. 
 
Nya investeringar lyftes in i flerårsplanen 2022-2024 för tvärgator kring Kungsgatan 
och Hultmans gränd samt upprustning av stadsparker och stadsberg i staden. Arbetet 
med upprustning av Stadsberget på börjades under årets första period. Gymnasieelever 
involverades och lämnade förslag. I samtliga av projekten ska och sker insatser 
avseende belysning och förbättringar av trafikmiljön som en del av trygghetsskapande 
åtgärder. Styrande i arbetet är i relevanta delar medborgarfokus och tillgänglighet. 
 
I enligt med rutin lyftes uppdraget på höstens uppsiktspliktmöte med kommunstyrelsen 
som godkände avrapportering. 
 
 
Uppdrag att samverka över förvaltningsgränser, med kommunala bolag samt andra 
intressenter för att öka hänsynstagandet till integrationsfrågan i detaljplanarbetet 
Ett bra exempel på hur nämnden och dess förvaltning samverkar kring 
integrationsfrågan och planeringsarbete är pågående arbete med medborgarbudget på 
Dalaberg. Tillsammans arbetar samhällsbyggnadsförvaltningen, 
kommunledningskontoret, fastighetsägare och andra intressenter i området för att skapa 
attraktiva offentliga ytor och mötesplatser i och i närheten av Dalabergs centrum. 
Samrådsförfarandet kring planprogrammet för västra centrum kommer delvis att ske 
genom en medborgardialog. Förhoppningarna är att grupper som vanligtvis inte tar del 
av materialet får möjlighet att lämna synpunkter. 
 
I samhällsbyggnadsprocessen finns ett lagkrav, att under detaljplanarbetet hänsyn tas till 
integrationsfrågan, genom att redogöra för en plans sociala konsekvenser. Om det kan 
antas medföra betydande konsekvenser eller att det är svårt att avgöra förutsättningarna 
och riskerna bör även en social konsekvensanalys (SKA) genomföras. 
 
I enligt med rutin lyftes uppdraget på höstens uppsiktspliktmöte med kommunstyrelsen 
som godkände avrapportering. 
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Uppdrag att samverka med Komvux/Astar och arbetsmarknadsavdelningen för att ta 
emot praktikanter 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har goda erfarenheter av samverkan med 
arbetsmarknadsavdelningen (AMA) och vuxenutbildningen med flera. Inom 
förvaltningens operativa verksamhetsområden finns ett etablerat samarbete och flertalet 
resurser från (AMA) är inne i verksamheterna. Även stående platser finns till 
förfogande och placering kan ske utifrån möjlighet till handledning. 
 
I enligt med rutin lyftes uppdraget på höstens uppsiktspliktmöte med kommunstyrelsen 
som godkände avrapportering. 
 
 
Uppdrag att arbeta för att bryta segregation inom utsatta verksamhetsområde 
Förvaltningens lokalvårdsverksamhet har nu en framtagen lokalvårdsguide, med bland 
annat metodfilmer i drift som bland annat ska bidra till att minska segregationen inom 
avdelningen. Det har genomförts en visning för samtliga medarbetare och guiden finns 
lätt tillgänglig som app till medarbetarens Ipad. Förvaltningen har ett etablerat 
samarbete med arbetsmarknadsavdelningen, Vuxenutbildningen samt 
Kunskapskompaniet för att ta emot praktikanter. 
 
I enligt med rutin lyftes uppdraget på höstens uppsiktspliktmöte med kommunstyrelsen 
som godkände avrapportering. 
 
 
Uppdrag att stärka kunskapen inom de globala målen i förvaltning 
Förvaltningens miljösamordnare, kommunekolog med flera funktioner i samarbete med 
kommunledningskontorets miljöstrateg, har genomfört en årlig miljökonferens och en 
workshop.  
 
Miljökonferensen 2021 och 2022, med målgrupp kommunanställda, förtroendevalda 
och allmänhet, hade 2021 tema biologisk mångfald, dess livsviktiga funktioner och vad 
som händer när den som nu är hotad. 2022 års miljökonferens kommer vara fokus på 
energi.  
 
Workshopen som genomfördes hade hållbarhet i fokus, med bland annat 
hållbarhetskaffe. Här bröts FN:s globala mål för hållbar utveckling ned till det lokala 
perspektivet, och kommunens medarbetare fick tillfälle att resonera om vad det innebär 
i våra olika uppdrag. 
 
Miljösamordnare har också genomfört en utbildning om de globala hållbarhetsmålen för 
förvaltningens alla chefer. Miljösamordnarna genomför också årligen en intern 
miljörevision som bidrar till att stärka kunskapen kring de globala målen. En del större 
projekt analyseras också utifrån påverkan på de globala hållbarhetsmålen. Ett exempel 
är kajpromenad med översvämningsskyddet. 
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Under 2022 genomfördes en tipspromenad under en veckas tid, med frågor för att öka 
kunskapen om globala målen och innebörden av målen, som är att avskaffa extrem 
fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa, och lösa 
klimatkrisen. 
 
I enligt med rutin lyftes uppdraget på höstens uppsiktspliktmöte med kommunstyrelsen 
som godkände avrapportering. 
 
 
 
Klimatlöften för 2022 

 

Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål 
Mätningens nuläge visar att svinnet ligger på 80 g/portion för måltidsservice samtliga 
verksamhetsområden. Förvaltningens måltidsverksamhet har under perioden 
regelbundet genomfört mätningar utifrån tre olika typer av svinn - kökssvinn, 
serveringssvinn och tallrikssvinn. 
 
Kommunen har ett uppsatt mål om max 45 g/portion matsvinn. Sammanställningen 
inkluderar samtliga tre svinn typer och ett snitt har tagits för alla typer av verksamheter 
- förskola, grundskola, gymnasieskola samt äldreboende. Mellan dessa 
verksamhetsområden finns stora skillnader vilket gör resultatet för en del områden 
missvisande. Framåt planerar måltidsavdelningen att kunna särskilja de olika 
verksamhetsområdena och redovisa varje verksamhet enskilt för att kunna rikta insatser.  
 
Förvaltningens bedömning är att uppdraget är inarbetat i ordinarie verksamhet. I enligt 
med rutin lyftes uppdraget på höstens uppsiktspliktmöte med kommunstyrelsen som 
godkände avrapportering. 
 
 
Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål 
Förvaltningen påbörjade arbetet under årets första period och genom arbetet med 
menyplanering och råvaruval beräknas nu måltidens klimatpåverkan. Uppsatt mål är att 
klimatpåverkan ska vara maximalt 0,9 kg CO2e/måltid i snitt under minst en månad, 
alternativt att nyckeltalet för samtliga inköpta livsmedel ska minska till 1,7 kg CO2e/kg 
inköpta livsmedel. Förvaltningen har valt att beräkna utifrån det sistnämnda och CO2 
mätningen per juli visar 1,79 kg CO2e/kg inköpta livsmedel. Förvaltningen fortsätter 
arbeta vidare för att sänka klimatpåverkan ytterligare för att nå målet i samverkan med 
Barn- och utbildning samt Socialtjänsten. 
 
Förvaltningens bedömning är att uppdraget är inarbetat i ordinarie verksamhet. I enligt 
med rutin lyftes uppdraget på höstens uppsiktspliktmöte med kommunstyrelsen som 
godkände avrapportering. 
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Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation 
Förvaltningen har startat upp ett arbete för att införa ett arbetssätt som en möjlighet till 
finansiering av nyproduktion genom "Grön obligation". Ett uppstarts möte med 
miljösamordnare har genomförts samt genomgång men ekonomichef. Kommunen 
arbetar i nuläget med "gröna obligationer" i projekten Rimnersvallen och Simhallen. En 
uppstart för övriga samt ett fördjupat arbete planeras under hösten. 
  
Kommunfullmäktige beslutade under hösten 2021 att genomföra klimatlöftet "vi 
finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation" Löftet innebär att 
kommunen gör minst en investering genom grön obligation som kommunen gett ut själv 
eller via gröna lån från Kommuninvest eller liknande. Gröna obligationer är ett sätt att 
låna pengar till egna klimat- och miljöprojekt och samtidigt erbjuda investerare 
attraktiva investeringsformer. 
 
Förvaltningens bedömning är att uppdraget är inarbetat i ordinarie verksamhet. I enligt 
med rutin lyftes uppdraget på höstens uppsiktspliktmöte med kommunstyrelsen som 
godkände avrapportering. 
 
 
Vi installerar solenergi 
Som huvudregel installeras alltid solenergi vid nybyggnad av kommunala byggnader 
och vid ombyggnation utvärderas möjligheten att installera solenergi. Förvaltningens 
VVS-ingenjörer arbetar med frågor gällande att öka andelen förnybar och återvunnen 
energi i kommunala byggnader. Dels vid ombyggnationer, dels som stöd till 
förvaltningens projektenhet vid nyproduktion. 
 
Nämnden och dess förvaltningens har fem större pågående projekt - Uddevallas nya 
simhall, Uddevallas nya brandstation, Ramnerödskolan, Bleket förskola samt 
Störtloppsgatan gruppboende. Tre av projekten färdigställs under 2022, brandstationen 
2023 och simhallen ska stå klara 2024. Insatser för att öka andelen förnybar och 
återvunnen energi i de kommunala byggnaderna görs framförallt vid större om- och 
nybyggnationer. Utvecklingen i måttet styrs av färdigställandet av byggprojekten. 
 
Förvaltningens bedömning är att uppdraget är inarbetat i ordinarie verksamhet. I enligt 
med rutin lyftes uppdraget på höstens uppsiktspliktmöte med kommunstyrelsen som 
godkände avrapportering. 
 
 
Vi bygger i trä 
Kommunfullmäktige beslutade under december 2021 att genomföra klimatlöftet "Vi 
bygger i trä" vilket innebär att kommunen ställer krav på minst 50 procent trästomme i 
ett byggnadsprojekt både i egen regi samt markanvisning. 
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Förvaltningens planeringsavdelning kommer under 2022 i samband med 
förstudien/projekteringen av Källdals förskola utreda förutsättningar och konsekvenser 
av att uppföra en förskola som "Träbyggnad". Utifrån resultatet kommer förvaltningen 
därefter arbeta vidare. 
 
Förvaltningens bedömning är att uppdraget är inarbetat i ordinarie verksamhet. I enligt 
med rutin lyftes uppdraget på höstens uppsiktspliktmöte med kommunstyrelsen som 
godkände avrapportering. 
 
 
Våra nya personbilar är klimatbonusbilar 
Kommunfullmäktige beslutade under december 2021 att genomföra klimatlöftet "Våra 
nya personbilar är klimatbonusbilar" 
Förvaltningen arbetar utifrån uppdraget och klimatbonusbilar köps in och i första hand 
El-bilar. Det har under en tid varit svårt att köpa in fossilfria fordon. Dels har det varit 
svårt på grund av den interna ladd infrastrukturen i kommunen som parallellt behöver 
utökas för att tillgodose elbilarna med el. Dels på grund av långa leveranstider. 
 
Förvaltningens bedömning är att uppdraget är inarbetat i ordinarie verksamhet. I enligt 
med rutin lyftes uppdraget på höstens uppsiktspliktmöte med kommunstyrelsen som 
godkände avrapportering. 
 
 
 
Energi- och klimatplan 

 

Uppdrag att minska och beräkna klimatpåverkan på kommunens måltider 
Förvaltningen påbörjade arbetet under årets första period och genom arbetet med 
menyplanering och råvaruval beräknas måltidens klimatpåverkan. Uppsatt mål är att 
klimatpåverkan ska vara maximalt 0,9 kg CO2e/måltid i snitt under minst en månad, 
alternativt att nyckeltalet för samtliga inköpta livsmedel ska minska till 1,7 kg CO2e/kg 
inköpta livsmedel. Förvaltningen har valt att beräkna utifrån det sistnämnda och CO2 
mätningen per juli visar 1,79 kg CO2e/kg inköpta livsmedel. Förvaltningen fortsätter 
arbeta vidare för att sänka klimatpåverkan ytterligare för att nå målet i samverkan med 
Barn- och utbildning samt Socialtjänsten. 
 
 
Uppdrag att minska byggnationers klimatpåverkan, inklusive byggmaterial och 
energianvändning vid drift 
Förvaltningen arbetar med uppdraget på flera sätt. Inom Fastighetsverksamheten är 
minskning av energianvändningen vid drift är ett löpande arbete som genomförs i allt 
som görs vid underhålls- eller reparationsåtgärder. Byte till energisnålare pumpar och 
fläktar samt att tilläggsisolera är exempel på åtgärder som görs. 



 
 

Yttrande 
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2022-10-25 Dnr SBN 2022/00503 

 

 

Förvaltningens planeringsverksamhet arbetar med frågorna vi vid nyproduktion samt 
kommer en utvärdering genomföras av träbyggnad kontra en mer traditionell byggnad. 
Det arbetet sker i samband med utvecklingen av byggnaden för Källdals Förskola och 
under hösten kommer en beräkning av klimatpåverkan utifrån träbyggnad respektive 
betongbyggnad att göras. 
 
Förvaltningens bedömning är att uppdraget är inarbetat i ordinarie verksamhet. I enligt 
med rutin lyftes uppdraget på höstens uppsiktspliktmöte med kommunstyrelsen som 
godkände avrapportering. 
 
 
Uppdrag att vid ny och ombyggnation av kommunala byggnader bör 
träkonstruktioner prioriteras 
Förvaltningens planeringsverksamhet och dess projektenhet kommer under 2022 arbeta 
med att utvärdera träbyggnad kontra en mer traditionell byggnad. Det arbetet sker i 
samband med utvecklingen av byggnaden för Källdals Förskola och under hösten 
kommer en beräkning av klimatpåverkan utifrån träbyggnad respektive betongbyggnad 
att göras. 
 
Förvaltningens bedömning är att uppdraget är inarbetat i ordinarie verksamhet. I enligt 
med rutin lyftes uppdraget på höstens uppsiktspliktmöte med kommunstyrelsen som 
godkände avrapportering. 
 
 
Uppdrag att solenergi installeras vid ny- och ombyggnation på kommunala 
byggnader 
Som huvudregel installeras alltid solenergi vid nybyggnad av kommunala byggnader 
och vid ombyggnation utvärderas möjligheten att installera solenergi. Förvaltningens 
VVS-ingenjörer arbetar med frågor gällande att öka andelen förnybar och återvunnen 
energi i kommunala byggnader. Dels vid ombyggnationer, dels som stöd till 
förvaltningens projektenhet vid nyproduktion. 
 
Nämnden och dess förvaltningens har fem större pågående projekt - Uddevallas nya 
simhall, Uddevallas nya brandstation, Ramnerödskolan, Bleket förskola samt 
Störtloppsgatan gruppboende. Tre av projekten färdigställs under 2022, brandstationen 
2023 och simhallen ska stå klara 2024. Insatser för att öka andelen förnybar och 
återvunnen energi i de kommunala byggnaderna görs framförallt vid större om- och 
nybyggnationer. Utvecklingen i måttet styrs av färdigställandet av byggprojekten. 
 
Förvaltningens bedömning är att uppdraget är inarbetat i ordinarie verksamhet. I enligt 
med rutin lyftes uppdraget på höstens uppsiktspliktmöte med kommunstyrelsen som 
godkände avrapportering. 
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Uppdrag att fordonsinköp/leasing ska följa upphandlingsmyndighetens kriterier för 
spjutspets eller avancerad. (Klimatbonusbilar 
Förvaltningen arbetar utifrån fattade beslut om att nya inköp av fordon ska vara 
klimatbonusbilar. Under de två första perioderna av året har inköp genomförts där valet 
varit möjligt. I några fall har förvaltningen fått avvakta fordonsinköp på grund av att 
ladd möjligheter inte funnits tillgängliga. I de fallen är det svårt att hitta rätt fordon. 
 
Kommundirektörens ledningsgrupp har gett Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag 
att ansluta till central samverkan kring fordonshantering som leds av Kungälvs 
kommun. Arbete med att teckna avtal pågår under hösten 2022. Förvaltningens 
bedömning är att uppdraget är inarbetat i ordinarie verksamhet och kommer vidare 
hanteras i den nya organisationen för fordonshantering där flera kommuner ingår. 
 
I enligt med rutin lyftes uppdraget på höstens uppsiktspliktmöte med kommunstyrelsen 
som godkände avrapportering. 
 
 
 
 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(2) 

2022-10-03 Dnr SBN 2022/00503 

  

 

Handläggare 

Nämndsekreterare Malin Witt 
Telefon 0522-69 58 26 
malin.witt@uddevalla.se 

 

Avrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag från 

flerårsplan 2020-2022, samt uppdrag ur fullmäktiges antagna 

planer 

Sammanfattning 

Enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från kommunfullmäktige, lyfte 
samhällsbyggnadsnämndens presidium 18 uppdrag på höstens uppsiktspliktsmöte 2022, 
för att stämma av önskan om att avsluta uppdragen med kommunstyrelsens presidium. 
Uppdragen kommer från flerårsplan 2020-2022, Plan integration 2030, Klimatlöften för 
2022 samt Energi- och klimatplanen.  
 
Uppdragen som föreslås avslutas bedöms vara slutförda och hanteras fortsatt inom det 
ordinarie arbetet. 
Följande uppdrag har diskuterats och godkänts att skriva fram för avslut. 
 

- Uppdrag att effektivisera myndighetsutövningen för att åstadkomma snabbare 
processer i dialog med de berörda 

- Uppdrag att effektivisera planprocessen samt förnyelsearbetet av föråldrade 
planer 

- Samtliga fem uppdrag från Plan integration 2030 
- Samtliga sex uppdrag inom Klimatlöften för 2022 
- Fem uppdrag från Energi- och klimatplanen 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-10-03 
Bilaga avrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag från flerårsplan 2020-2022, 
samt uppdrag ur fullmäktiges antagna planer, 2022-10-25 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige 
 
att godkänna avrapportering av ovan nämnda uppdrag 
 
 
 
 
 
 
 



 Tjänsteskrivelse  
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2022-10-03 Dnr SBN 2022/00503 

  

 

 

 

Maria Jacobsson Malin Witt 
Förvaltningschef Nämndsekreterare 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-11-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 381 Dnr SBN 2022/00503 

Avrapportering av uppdrag från flerårsplan 2020-2022, samt 
uppdrag ur fullmäktiges planer 

Sammanfattning 

Enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från kommunfullmäktige, lyfte 
samhällsbyggnadsnämndens presidium 18 uppdrag på höstens uppsiktspliktsmöte 2022, 
för att stämma av önskan om att avsluta uppdragen med kommunstyrelsens presidium. 
Uppdragen kommer från flerårsplan 2020-2022, Plan integration 2030, Klimatlöften för 
2022 samt Energi- och klimatplanen. 

Uppdragen som föreslås avslutas bedöms vara slutförda och hanteras fortsatt inom det 
ordinarie arbetet. 

Följande uppdrag har diskuterats och godkänts att skriva fram för avslut. 

1. Uppdrag att effektivisera myndighetsutövningen för att åstadkomma snabbare 
processer i dialog med de berörda 

2. Uppdrag att effektivisera planprocessen samt förnyelsearbetet av föråldrade 
planer 

3. Samtliga fem uppdrag från Plan integration 2030 
4. Samtliga sex uppdrag inom Klimatlöften för 2022 
5. Fem uppdrag från Energi- och klimatplanen 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-10-03 
Bilaga avrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag från flerårsplan 2020-2022, 
samt uppdrag ur fullmäktiges antagna planer, 2022-10-25 

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Mikael Staxäng (M), Kenneth Engelbrektsson (S) och Torun 
Elgebäck (C): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige 

att godkänna avrapportering av ovan nämnda uppdrag 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-11-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Vid protokollet  
Ola Löfgren 
 

Justerat 2022-11-21 
Mikael Staxäng 

Torun Elgebäck 
 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-11-21 intygar  
Ola Löfgren 
 
Skickat 2022-11-22 till 
Kommunfullmäktige 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2022-11-28 Dnr KS 2022/00120 

  

 

Handläggare 

Utredare Camilla Karlsson 
Telefon 0522-69 70 47 
camilla.a.karlsson@uddevalla.se 

 

Socialnämndens avrapportering 2022 av kommunfullmäktiges 

uppdrag 

Sammanfattning 

Enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från kommunfullmäktige, lyfte 
socialnämndens presidium uppdrag från flerårsplan 2020- 2022 på höstens 
uppsiktspliktsmöte. Uppdraget har rapporterats och kunnat följas i socialnämnden, 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i samband med delårsuppföljningar och 
verksamhetsberättelser. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-28 
Socialnämndens protokollsutdrag 2022-11-16 § 153 
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2022-11-09 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna socialnämndens slutrapportering av uppdraget utifrån flerårsplan  
2020-2022 om att utveckla digitala och automatiserade processer. 
 
 
 

Ärendebeskrivning 

Enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från kommunfullmäktige, lyfte 
socialnämndens presidium uppdrag från flerårsplan 2020- 2022 på höstens 
uppsiktspliktsmöte. Uppdraget har rapporterats och kunnat följas i socialnämnden, 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i samband med delårsuppföljningar och 
verksamhetsberättelser. 
 
Samtliga nämnden har utifrån flerårsplan 2020–2022 fått i uppdrag att utveckla 
digitala och automatiserade processer.  
Under året har uppdraget rapporterats vid delårsrapporteringarna.  
 
Från delårsrapport april:  
Under perioden januari-april har följande skett genom IT-utveckling och digitalisering:  
 Den egen framtagna förrådsappen finns nu att se och beräknas vara klar i början på 
juni.  



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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 Evondos gick under januari månad över till drift i ordinarie verksamhet  
 Ersättningsberäkningen och HSL-insatserna håller på att konfigureras för att anpassas 
till Lifecare HSL  
 CIB-appen togs i drift under början på februari månad.  
 Arbetat med att utveckla månadsmått  
 5 av 6 digitala nyckelskåp är i drift sedan årsskiftet. 
 Lifecare HSL är infört i hela socialtjänsten  
Utifrån befintligt verksamhetssystem kan medborgartjänster skapas. Först ut är 
medborgartjänst IFO och medborgartjänst VoO (vård och omsorg). Medborgartjänsten 
IFO innehåller möjlighet att ansökan om vissa insatser för barn och unga samt att göra 
orosanmälan om barn och unga. Medborgartjänst VoO innehåller möjlighet att ansöka 
om:  
 Bostad med särskild service för vuxna, enligt LSS  
 Vård och omsorgsboende, enligt SoL  
 Trygghetslarm för dig som har pågående insats inom socialpsykiatrin  
 Ansökan vid förändring i pågående beslut om boendestöd Enheten för IT-utveckling 
och IT-stöd har flyttat till nya lokaler på Junogatan 9. Arbete har genomförts för att få 
en fungerade struktur kring IT-rådets process.  
 
Från delårsrapport augusti  
Under perioden maj-augusti sker relativt lite på utvecklingsfronten på grund av 
sommaren. Under tertialen har följande skett genom IT-utveckling och digitalisering:  
 Alla digitala nyckelskåp är tagna i drift.  
 Införandet av Lifecare boende pågår. Planering har skett för att ta alla vård- och 
omsorgsboendena i drift i början av oktober. Parallellt med detta planeras att starta 
korttidsverksamheten för äldre också.  
 LOV-företagen har börjat skriva avvikelser i Lifecare Avvikelser En av enhetens 
utvecklare är utlånad till Sveriges kommuner och regioner resten av året.  
 
Inom förvaltningen finns en väl upparbetad struktur för hantering av utveckling kring 
digitalisering och automatisering. Inför 2023 finns planer för att utveckla innehållet för 
att få mer effekt av utvecklingsarbetet. Förvaltningen bedömer att uppdraget är slutfört 
och därför kan avslutas. 
 
 
 
Malin Krantz  Camilla Karlsson 
Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Socialtjänsten 

1(2) 

2022-11-09 Dnr SN 2022/00209 

  

 

Handläggare 

Strateg Åsa Jarhag Håkansson 
Telefon 0522-69 70 31 
asa.jarhaghakansson@uddevalla.se 

 

Avrapportering av uppdrag från kommunfullmäktiges styrkort 

2022 

Sammanfattning 

Socialnämnden är tilldelad uppdrag från kommunfullmäktiges flerårsplaner. Uppdragen 
rapporteras och följs i samband med delårsuppföljningarna och 
verksamhetsberättelserna. Ett av uppdragen bedöms som slutfört och föreslås 
avrapporteras. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2022-11-09 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna avrapporteringen av uppdraget utifrån flerårsplan 2020-2022 om att 
utveckla digitala och automatiserade processer, samt 
 
att överlämna ärendet till kommunfullmäktige för godkännande och avslut. 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden är tilldelad uppdrag från kommunfullmäktiges flerårsplaner. Ett av 
uppdragen är: 
 
Samtliga nämnden har utifrån flerårsplan 2020–2022 fått i uppdrag att utveckla 
digitala och automatiserade processer.  
Under året har uppdraget rapporterats vid delårsrapporteringarna. 
 
Från delårsrapport april: 
Under perioden januari-april har följande skett genom IT-utveckling och digitalisering: 

 Den egen framtagna förrådsappen finns nu att se och beräknas vara klar i början 
på juni. 

 Evondos gick under januari månad över till drift i ordinarie verksamhet 
 Ersättningsberäkningen och HSL-insatserna håller på att konfigureras för att 

anpassas till Lifecare HSL 
 CIB-appen togs i drift under början på februari månad. 
 Arbetat med att utveckla månadsmått 
 5 av 6 digitala nyckelskåp är i drift sedan årsskiftet. 
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Socialtjänsten 
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 Lifecare HSL är infört i hela socialtjänsten 
Utifrån befintligt verksamhetssystem kan medborgartjänster skapas. Först ut är 
medborgartjänst IFO och medborgartjänst VoO (vård och omsorg). Medborgartjänsten 
IFO innehåller möjlighet att ansökan om vissa insatser för barn och unga samt att göra 
orosanmälan om barn och unga. Medborgartjänst VoO innehåller möjlighet att ansöka 
om: 

 Bostad med särskild service för vuxna, enligt LSS 
 Vård och omsorgsboende, enligt SoL 
 Trygghetslarm för dig som har pågående insats inom socialpsykiatrin 
 Ansökan vid förändring i pågående beslut om boendestöd 

Enheten för IT-utveckling och IT-stöd har flyttat till nya lokaler på Junogatan 9. Arbete 
har genomförts för att få en fungerade struktur kring IT-rådets process.  
 
Från delårsrapport augusti 
Under perioden maj-augusti sker relativt lite på utvecklingsfronten på grund av 
sommaren. Under tertialen har följande skett genom IT-utveckling och digitalisering: 

 Alla digitala nyckelskåp är tagna i drift. 
 Införandet av Lifecare boende pågår. Planering har skett för att ta alla vård- och 

omsorgsboendena i drift i början av oktober.  Parallellt med detta planeras att 
starta korttidsverksamheten för äldre också. 

 LOV-företagen har börjat skriva avvikelser i Lifecare Avvikelser 
En av enhetens utvecklare är utlånad till Sveriges kommuner och regioner resten av året. 
 
Inom förvaltningen finns en väl upparbetad struktur för hantering av utveckling kring 
digitalisering och automatisering. Inför 2023 finns planer för att utveckla innehållet för 
att få mer effekt av utvecklingsarbetet. Förvaltningen bedömer att uppdraget är slutfört 
och därför kan avslutas. 
 
 
 
Roger Granat Åsa Jarhag Håkansson 
Socialchef Strateg 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Åsa Jarhag Håkansson 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Socialnämnden 

 

2022-11-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 153 Dnr SN 2022/00209 

Avrapportering av uppdrag från kommunfullmäktiges styrkort 
2022 

Sammanfattning 

Socialnämnden är tilldelad uppdrag från kommunfullmäktiges flerårsplaner. Uppdragen 
rapporteras och följs i samband med delårsuppföljningarna och 
verksamhetsberättelserna. Ett av uppdragen bedöms som slutfört och föreslås 
avrapporteras. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2022-11-09 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna avrapporteringen av uppdraget utifrån flerårsplan 2020-2022 om att 
utveckla digitala och automatiserade processer, samt 

att överlämna ärendet till kommunfullmäktige för godkännande och avslut. 

 

Vid protokollet 
Anna-Lena Lundin 
 
Justerat 2022-11-21 
Stefan Skoglund, Martin Pettersson 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-11-22 intygar 
Anna-Lena Lundin 
 
Skickat 2022-11-22 
Kommunstyrelsen 
Strateg, socialtjänsten 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2022-12-01 Dnr KS 2022/00117 

  

 

Handläggare 

Utredare Camilla Karlsson 
Telefon 0522-69 70 47 
camilla.a.karlsson@uddevalla.se 

 

Barn och utbildningsnämndens avrapportering 2022 av 

kommunfullmäktiges uppdrag 

Sammanfattning 

Enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från kommunfullmäktige, lyfte barn- och 
utbildningsnämndens presidium uppdrag från flerårsplan 2021- 2023 och uppdrag från 
Plan Integration 2030 på höstens uppsiktspliktsmöte. Uppdragen har rapporterats och 
kunnat följas i barn- och utbildningsnämnden, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige i samband med delårsuppföljningar och verksamhetsberättelser. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-28 
Barn- och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2022-11-24 § 234 
Barn- och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse 2022-11-08 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att  godkänna barn- och utbildningsnämndens slutrapportering av uppdrag från 
flerårsplan 2021–2023 om att vidareutveckla mobila team för att motverka psykosocial 
ohälsa och drogförebyggande åtgärder 
 
att  godkänna barn- och utbildningsnämndens slutrapportering av uppdrag från Plan 
Integration 2030, (Område: arbete och studier) om att utreda möjligheterna till ökad 
likvärdighet genom förändrad skolstruktur. 
 
att  godkänna barn- och utbildningsnämndens slutrapportering av uppdrag från Plan 
Integration 2030, (Område: arbete och studier) om att starta ett lärlingscentrum, som ett 
samarbete mellan Vuxenutbildningen, Uddevalla gymnasieskola och 
arbetsmarknadsutbildningen. 
 
 

Ärendebeskrivning 

Enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från kommunfullmäktige, lyfte barn- och 
utbildningsnämndens presidium uppdrag från flerårsplan 2021- 2023 och uppdrag från 
Plan Integration 2030 på höstens uppsiktspliktsmöte. Uppdragen har rapporterats och 
kunnat följas i barn- och utbildningsnämnden, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige i samband med delårsuppföljningar och verksamhetsberättelser. 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2022-12-01 Dnr KS 2022/00117 

  

 

 

 

Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att 
vidareutveckla mobila team för att motverka psykosocial ohälsa och drogförebyggande 
åtgärder. 
Arbetet med TSI magneten är startat och utökat till fler skolenheter. Uppdraget anses 
slutfört och implementerat. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har utifrån Plan Integration 2030, (Område: arbete och 
studier) 2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått i uppdrag att utreda möjligheterna till 
ökad likvärdighet genom förändrad skolstruktur. 
Utredningen om ökad likvärdighet för grundskolan resulterade under 2021 i ett 
nämndbeslut om förändrad skolstruktur. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har utifrån Plan Integration 2030, (Område: arbete och 
studier) 2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått i uppdrag att starta ett lärlingscentrum, 
som ett samarbete mellan Vuxenutbildningen, Uddevalla gymnasieskola och 
Arbetsmarknadsavdelningen. 
Uppdraget anses slutfört och implementerat. Lärlingscentrum är igång och 
verksamhetens mål att öka antalet lärlingar är uppnått. 
 
 
 
Malin Krantz  Camilla Karlsson 
Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-11-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 234 Dnr BUN 2022/01019 

Slutrapportering av uppdrag från kommunfullmäktiges Plan 
Integration 2030 och flerårsplan 2021-2023 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämndens uppdrag från kommunfullmäktiges Plan Integration 
2030 att starta ett lärlingscentrum, som ett samarbete mellan Vuxenutbildningen, 
Uddevalla gymnasieskola och arbetsmarknadsutbildningen föreslås slutrapporteras. 
Uppdraget anses slutfört och implementerat. Lärlingscentrum är igång och 
verksamhetens mål att öka antalet lärlingar är uppnått. 5 oktober 2022 togs uppdraget 
upp på uppsiktsplikten och Kommunstyrelsen har ingenting att erinra mot att uppdragen 
tillställs kommunfullmäktige för avslutande. 
 
Barn- och utbildningsnämndens uppdrag från kommunfullmäktiges Plan Integration 
2030 att utreda möjligheterna till ökad likvärdighet genom förändrad skolstruktur 
föreslås slutrapporteras.  
Uppdraget diskuterades för avslut på uppsiktsplikten i maj 2022. 5 oktober 2022 togs 
uppdraget åter upp på uppsiktsplikten och Kommunstyrelsen har ingenting att erinra 
mot att uppdragen tillställs kommunfullmäktige för avslutande. 
 
Barn- och utbildningsnämndens uppdrag utifrån flerårsplan 2021-2023 att 
vidareutveckla mobila team för att motverka psykosocial ohälsa och drogförebyggande 
åtgärder föreslås slutrapporteras. Arbetet med TSI magneten är startat och utökat till fler 
skolenheter. Uppdraget anses slutfört och implementerat. 5 oktober 2022 togs uppdraget 
upp på uppsiktsplikten och Kommunstyrelsen har ingenting att erinra mot att uppdragen 
tillställs kommunfullmäktige för avslutande. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-11-08 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna Barn- och utbildningsnämndens 
slutrapportering av följande uppdrag: 
 
”Barn- och utbildningsnämndens uppdrag från kommunfullmäktiges Plan Integration 
2030 att starta ett lärlingscentrum, som ett samarbete mellan Vuxenutbildningen, 
Uddevalla gymnasieskola och arbetsmarknadsutbildningen.” 
 
”Barn- och utbildningsnämndens uppdrag från kommunfullmäktiges Plan Integration 
2030 att utreda möjligheterna till ökad likvärdighet genom förändrad skolstruktur.” 
 
”Barn- och utbildningsnämndens uppdrag utifrån flerårsplan 2021-2023 att 
vidareutveckla mobila team för att motverka psykosocial ohälsa och drogförebyggande 
åtgärder.” 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-11-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 234 

Vid protokollet 
Pernilla Gustafsson 
 
Justerat 2022-11-30 
Roger Ekeroos (M), Anibal Rojas Jorquera (KD) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-11-30 intygar 
Pernilla Gustafsson 
 
Expedieras 2022-12-01 
Kommunfullmäktige  
Grundskolekontoret  
Gymnasiekontoret  
Vuxenutbildningen  
Verksamhetsstrateg   



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
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2022-11-08 Dnr BUN 2022/01019 

  

 

Handläggare 

Verksamhetsstrateg Anna Jonsson 
Telefon 0522-69 71 36 
anna.jonsson@uddevalla.se 

 

Slutrapportering av uppdrag från kommunfullmäktiges Plan 

Integration 2030 och flerårsplan 2021-2023 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämndens uppdrag från kommunfullmäktiges Plan Integration 
2030 att starta ett lärlingscentrum, som ett samarbete mellan Vuxenutbildningen, 
Uddevalla gymnasieskola och arbetsmarknadsutbildningen föreslås slutrapporteras. 
Uppdraget anses slutfört och implementerat. Lärlingscentrum är igång och 
verksamhetens mål att öka antalet lärlingar är uppnått. 5 oktober 2022 togs uppdraget 
upp på uppsiktsplikten och Kommunstyrelsen har ingenting att erinra mot att uppdragen 
tillställs kommunfullmäktige för avslutande. 
 
 
Barn- och utbildningsnämndens uppdrag från kommunfullmäktiges Plan Integration 
2030 att utreda möjligheterna till ökad likvärdighet genom förändrad skolstruktur 
föreslås slutrapporteras.  
Uppdraget diskuterades för avslut på uppsiktsplikten i maj 2022. 5 oktober 2022 togs 
uppdraget åter upp på uppsiktsplikten och Kommunstyrelsen har ingenting att erinra 
mot att uppdragen tillställs kommunfullmäktige för avslutande. 
 
Barn- och utbildningsnämndens uppdrag utifrån flerårsplan 2021-2023 att 
vidareutveckla mobila team för att motverka psykosocial ohälsa och drogförebyggande 
åtgärder föreslås slutrapporteras. Arbetet med TSI magneten är startat och utökat till fler 
skolenheter. Uppdraget anses slutfört och implementerat. 5 oktober 2022 togs uppdraget 
upp på uppsiktsplikten och Kommunstyrelsen har ingenting att erinra mot att uppdragen 
tillställs kommunfullmäktige för avslutande. 
 
 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-11-08 
 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna Barn- och utbildningsnämndens 
slutrapportering av följande uppdrag: 
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2(2) 

2022-11-08 Dnr BUN 2022/01019 

  

 

 

 

”Barn- och utbildningsnämndens uppdrag från kommunfullmäktiges Plan Integration 
2030 att starta ett lärlingscentrum, som ett samarbete mellan Vuxenutbildningen, 
Uddevalla gymnasieskola och arbetsmarknadsutbildningen.” 
 
”Barn- och utbildningsnämndens uppdrag från kommunfullmäktiges Plan Integration 
2030 att utreda möjligheterna till ökad likvärdighet genom förändrad skolstruktur.” 
 
”Barn- och utbildningsnämndens uppdrag utifrån flerårsplan 2021-2023 att 
vidareutveckla mobila team för att motverka psykosocial ohälsa och drogförebyggande 
åtgärder.” 
 
 
 
 
 
 
 
Staffan Lindroos Anna Jonsson 
Förvaltningschef Verksamhetsstrateg 

Skickas till 
Kommunfullmäktige  



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2022-11-11 Dnr KS 2022/00116 

  

 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 
Telefon 0522-69 60 75 
markus.hurtig@uddevalla.se 

 

Kommunstyrelsens avrapportering 2022 av 

kommunfullmäktiges uppdrag 

Sammanfattning 

Vid kommunstyrelsens uppsiktsmöte den 11 november företogs en genomgång av 
pågående uppdrag från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen. Vid mötet föreslogs 
att ett antal uppdrag ska slutrapporteras. Dessa är samtliga klimatlöften (gäller år 2022), 
översyn av bolagsdokumenten i UUAB-koncernen samt flerårsplansuppdraget  
2020-2022 att skapa bra företagsklimat med särskilt fokus på små företag med 2-9 
anställda.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-11. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att förklara följande uppdrag avslutade: 
 
Kommunstyrelsen har fått i uppdrag, av kommunfullmäktige, att göra en översyn av 
bolagsdokumenten i UUAB-koncernen, 
 
Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att skapa bra 
företagsklimat med särskilt fokus på små företag med 2-9 anställda, 
 
Klimatlöfte 1,4,7,8,19 och 20.  

Ärendebeskrivning 

Vid kommunstyrelsens uppsiktsmöte den 11 november företogs en genomgång av 
pågående uppdrag från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen. Vid mötet föreslogs 
att ett antal uppdrag ska slutrapporteras. Lista över uppdragen samt en sammanfattande 
rapport lämnas nedan.  

Kommunstyrelsen har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att göra en översyn 
av bolagsdokumenten i UUAB-koncernen 

Kommunfullmäktige fastställde 2022-10-12 § 233 ändringar i bolagsordningar för 
Uddevalla Energi AB, Uddevalla Energi Elnät AB, Uddevalla Energi Värme AB, 
Uddevalla Kraft AB och Bohusgas AB samt det specifika ägardirektiv för Uddevalla 
Energi och dotterbolag. Uppdraget är därmed slutfört. 
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Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att skapa bra 
företagsklimat med särskilt fokus på små företag med 2-9 anställda 

Kommunledningskontoret har under perioden arbetet med uppdraget genom bl.a. genom  
Arbetet med förbättringar kring myndighetsutövning gentemot företagare, 
samarbetsavtal om förbättringsarbete med Västsvenska handelskammaren och 
temadagar/öppet hus i industriområden. Arbetet med förbättrat företagsklimat är en del 
av den ordinarie verksamheten. 

Klimatlöften 2022 

Klimatlöftena drivs av VGR och länsstyrelsen och syftar till att stärka klimatarbetet i 
kommunerna. Uddevalla har antagit 11av 20 klimatlöften på listan. Kommunstyrelsen 
berörs av följande löften: 
 
1. Vi har en laddplan för kommunen 
En laddplan för publik laddinfrastruktur i Uddevalla kommun har tagits fram i 
samverkan med Fyrbodal kommunförbund, Uddevalla energi, Uddevalla hem och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärende tas upp i november på KS och till KF i 
december. 
Bedömning. Genomfört.  
 
4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal 
Verkställande av löftet att ställa krav i upphandling för transportdelen vid nya avtal 
pågår kontinuerligt vid aktuella upphandlingar. En lägstanivå för transportkrav är 
inskriven i flera mallar vid upphandling och vid mer transportintensiva upphandlingar 
görs en marknadsdialog för att veta rätt nivå på krav. 
Bedömning: Genomfört 
 
7. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade 
upphandlingar 
Löftet att analysera inköpens klimatpåverkan och ställa krav, finns med kontinuerligt 
vid prioriteringar i upphandlingsplanen utifrån prioriterade områden för klimatkrav. 
Bedömning: Genomfört 
 
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter 
Ett gemensamt arbete med detta löfte, att minska inköp av fossilbaserade 
engångsartiklar, pågår inom samarbetskommuner då aktuella avtal är gemensamma 
upphandlingar. På nuvarande avtal har arbetet lett till att flera plastmuggar ersatts med 
pappersbägare eller BIO-plast. Kunskapshöjande insatser med föredrag och dialog har 
inletts med socialtjänsten för att uppmärksamma plastfrågan och ge kunskap om vilka 
möjligheter som finns om man vill välja bort engångsplast mot flergångsmaterial. 
Bedömning: Genomfört 
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19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har under perioden startat upp ett arbete för att införa 
ett arbetssätt som en möjlighet till finansiering av nyproduktion genom "Grön 
obligation". Ett uppstarts möte med miljösamordnare har genomförts samt genomgång 
men ekonomichef. Kommunen arbetar i nuläget med "gröna obligationer" i projekten 
Rimnersvallen och Simhallen. Start för övriga samt ett fördjupat arbete planeras under 
hösten. 
 
Bedömningen är att uppdraget är inarbetat i ordinarie verksamhet  
Bedömning: Påbörjat 
 
20. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet 
Kommunen samverkar med bland annat Studiefrämjandet i forumet Café Planet, för att 
nå ut till invånarna kring engagemang för klimatet. Café Planet är ett forum där 
invånare kan ta del av föredrag som är gratis 2-3 gånger på våren respektive hösten. 
Under mobilitetsveckan i september genomförde kommunen ett större arrangemang 
med Uddevalla Energi och där företag och organisationer var välkomna att delta som 
utställare på torget. Arrangemanget var riktat till kommunens invånare och näringsliv. 
Dialog genomfördes kring cykelvägar och återkoppling har genomförts. Cykelprojektet 
”På egna ben” har genomförts med skolor i kommunen, med återkoppling om resultatet.  
Bedömning: Genomfört 
 
 
 
 
 
 
Malin Krantz  Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Ekonomiavdelningen 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Hälsopolitiska rådet 

 

2022-11-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 32 Dnr KS 2020/00285 

Välfärdsredovisning 2022 

Sammanfattning 

Folkhälsoarbetet i Uddevalla utgår från ett socialt hållbarhetsperspektiv, där skillnaden 
mellan olika grupper ska vara så liten som möjligt. Den förra välfärdsredovisningen i 
Uddevalla gjordes 2018. Därefter har beslut fattats av Hälsopolitiska rådet att ta fram en 
ny välfärdsredovisning vart fjärde år, i slutet av en mandatperiod som ett underlag för 
nästa, samt att redovisningen ska göras digitalt. Utifrån folkhälsoperspektiv, som är 
långsiktigt, sker inte så stora skillnader från år till år vad gäller folkhälsoutveckling och 
mönster i skillnader mellan grupper och områden. Dock finns anledning att öppna upp 
för möjlighet att göra uppdateringar under tidsperioden utifrån 
folkhälsoundersökningarnas olika frekvens för att redovisningen inte ska tappa alltför 
mycket aktualitet med åren. Det handlar om Folkhälsomyndighetens enkätundersökning 
Hälsa på lika villkor, CAN:s drogvaneundersökning och i samband med den senare, 
uppdatering utifrån statistik i Uddevallas elevhälsodatabas. Det är även möjligt att 
uppdatera statistik från SCB vid tillfällen under perioden. 
 
Den nu framtagna välfärdsredovisningen beskriver hälso- och livsvillkor för invånarna i 
Uddevalla kommun. Arbetet är omfattande och bygger på den nationella 
folkhälsopolitiken och Agenda 2030. Om möjligt redovisas statistik kring 
socioekonomiska förutsättningar och hälsa uppdelat på kommunens 13 välfärdsområden 
för att synliggöra skillnader i livsvillkor, levnadsvanor och hälsa inom kommunen. 
Syftet är att kunna planera och prioritera insatser utifrån behov för ökad jämlikhet i 
kommunen. Varje del i välfärdsredovisningen inleds med områdets relevans för 
folkhälsa med koppling till den nationella folkhälsopolitiken och Agenda 2030, följt av 
lokal statistik. Varje avsnitt avslutas med beskrivning av verktyg och metoder som 
skapar god och jämlik hälsa. Resultatet i välfärdsredovinsingen utgör ett 
kunskapsunderlag för vidare analys inför prioritering av beslut av främjande och 
förebyggande insatser. 
 
Helena Svernling föredrar ärendet på sammanträdet.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-03 
Hälsopolitiska rådets protokollsutdrag 2020-04-28 § 14 Välfärdsredovisning 2022 
Ett socialt hållbart Uddevalla, Välfärdsredovisning 2022 

Beslut 

Hälsopolitiska rådet föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna Välfärdsredovisning 2022, Ett socialt hållbart Uddevalla, med möjlighet 
till mindre uppdateringar utifrån nytt statistikunderlag efter beslut i hälsopolitiska rådet 
samt,  
   
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Hälsopolitiska rådet 

 

2022-11-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 32  

 
att använda välfärdsredovisningen som ett kunskapsunderlag i kommunens arbete för 
hållbar utveckling. 
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Handläggare 

Folkhälsostrateg Emelie Eék 
Telefon 0522-69 61 48 
emelie.eek@uddevalla.se 

 

Välfärdsredovisning 2022 

Sammanfattning 

Folkhälsoarbetet i Uddevalla utgår från ett socialt hållbarhetsperspektiv, där skillnaden 
mellan olika grupper ska vara så liten som möjligt. Den förra välfärdsredovisningen i 
Uddevalla gjordes 2018. Därefter har beslut fattats av Hälsopolitiska rådet att ta fram en 
ny välfärdsredovisning vart fjärde år, i slutet av en mandatperiod som ett underlag för 
nästa, samt att redovisningen ska göras digitalt. Utifrån folkhälsoperspektiv, som är 
långsiktigt, sker inte så stora skillnader från år till år vad gäller folkhälsoutveckling och 
mönster i skillnader mellan grupper och områden. Dock finns anledning att öppna upp 
för möjlighet att göra uppdateringar under tidsperioden utifrån 
folkhälsoundersökningarnas olika frekvens för att redovisningen inte ska tappa alltför 
mycket aktualitet med åren. Det handlar om Folkhälsomyndighetens enkätundersökning 
Hälsa på lika villkor, CAN:s drogvaneundersökning och i samband med den senare, 
uppdatering utifrån statistik i Uddevallas elevhälsodatabas. Det är även möjligt att 
uppdatera statistik från SCB vid tillfällen under perioden. 
 
Den nu framtagna välfärdsredovisningen beskriver hälso- och livsvillkor för invånarna i 
Uddevalla kommun. Arbetet är omfattande och bygger på den nationella 
folkhälsopolitiken och Agenda 2030. Om möjligt redovisas statistik kring 
socioekonomiska förutsättningar och hälsa uppdelat på kommunens 13 välfärdsområden 
för att synliggöra skillnader i livsvillkor, levnadsvanor och hälsa inom kommunen. 
Syftet är att kunna planera och prioritera insatser utifrån behov för ökad jämlikhet i 
kommunen. Varje del i välfärdsredovisningen inleds med områdets relevans för 
folkhälsa med koppling till den nationella folkhälsopolitiken och Agenda 2030, följt av 
lokal statistik. Varje avsnitt avslutas med beskrivning av verktyg och metoder som 
skapar god och jämlik hälsa. Resultatet i välfärdsredovinsingen utgör ett 
kunskapsunderlag för vidare analys inför prioritering av beslut av främjande och 
förebyggande insatser. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-03 
Hälsopolitiska rådets protokollsutdrag 2020-04-28 § 14 Välfärdsredovisning 2022 
Ett socialt hållbart Uddevalla, Välfärdsredovisning 2022 

Förslag till beslut  

Hälsopolitiska rådet föreslår kommunfullmäktige  
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att godkänna Välfärdsredovisning 2022, Ett socialt hållbart Uddevalla, med möjlighet 
till mindre uppdateringar utifrån nytt statistikunderlag efter beslut i hälsopolitiska rådet.  
att   
att använda välfärdsredovisningen som ett kunskapsunderlag i kommunens arbete för 
hållbar utveckling, 
 
 
 
 
Malin Krantz  Emelie Eék 
Kommundirektör Folkhälsostrateg 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Hälsopolitiska rådet 

 

2020-04-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 14 Dnr KS 2020/00285  

Välfärdsredovisning 2022 

Sammanfattning 

Under hösten 2018 tog Tillväxtavdelningen på kommunledningskontoret fram en 
välfärdsredovisning på uppdrag från Hälsopolitiska rådet. Välfärdsredovisningen 
fastställdes i Kommunfullmäktige 13 februari 2019 och Hälsopolitiska rådet fick då i 
uppdrag att utveckla arbetsformer för kontinuerligt framtagande och uppgraderingar av 
välfärdsredovisningen. Folkhälsoarbetet i Uddevalla utgår från ett socialt 
hållbarhetsperspektiv, där skillnaden i hälsa mellan olika grupper ska vara så liten som 
möjligt. Syftet med välfärdsredovisningen är att beskriva hälso- och livsvillkor för 
invånarna i kommunen och är tänkt att användas som underlag för beslut. Genom 
presentation av statistik lyfts en del av Uddevallas utmaningar kopplade till hälsa.  
 
Hälsopolitiska rådet föreslås att ge en arbetsgrupp, ledd av folkhälsostrategen, i uppdrag 
att revidera och digitalisera välfärdsredovisningen från 2018 och utveckla innehållet 
utifrån Sveriges åtta folkhälsopolitiska målområden. I samband med att 
Välfärdsredovissningen revideras ska en spridningsstrategi för produkten tas fram så att 
den kan komma till användning i kommunens förvaltningar. Arbetsgruppen ska bestå av 
tjänstepersoner med kompetens främst inom folkhälsa, statistik och hållbar utveckling. 
Gällande presentation, utformning och spridning behöver kompetens inom 
kommunikation kopplas till arbetsgruppen.   
 
Välfärdsredovisningen ska tas fram vart fjärde år inför en ny mandatperiod. Nästa 
Välfärdsredovisning ska då vara klar hösten 2022 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-04-17 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-02-13 §6 

Beslut 

Hälsopolitiska rådet beslutar 
 
att uppdra åt folkhälsostrateg att sammankalla en arbetsgrupp som får i uppdrag att 
revidera och digitalisera Välfärdsredovisningen till hösten 2022, därefter vart fjärde år 
inför varje ny mandatperiod, samt 
 
att i samband med att Välfärdsredovisningen färdigställs, ta fram en spridningsstrategi 
för produkten.  
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Ett socialt hållbart 
UDDEVALLA
Välfärdsredovisning 2022

Välkommen �ll Välfärdsredovisningen!
Det här är startsidan där du navigerar
mellan de olika kapitlen i rapporten.

Klicka på Arbete & Studier i menyn �ll
höger för a� få �ps om hur du navigerar i

varje kapitel.

Klicka på kysset för a� avsluta guiden
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Det här är kapitlet
"Arbete & Studier". Klicka

på frågetecknen för a�
lära dig hur man

navigerar!
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Du klickar på hussymbolen för
a� ta dig �llbaka �ll startsidan
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Du kan använda menyraden högst
upp för a� navigera mellan

undersidorna i kapitlet
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Använd pilarna längst ned för a�
bläddra sida för sida i kapitlet.
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Klicka mellan pilarna för a� se alla sidor. Du
kan klicka på en sida för a� navigera �ll den.
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Ju mörkare färg e� område har i en
karta, desto högre är värdet. I de�a

fall andelen med e�ergymnasial
utbildning.
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På flera sidor i rapporten kan du
ändra vad som visas i diagrammen

t.ex. genom a� filtrera på e� särskilt
välfärdsområde. De�a gör du genom

a� välja e� område i rullistan.
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Så här ser det ut när man filtrerat
på Bokenäs. Notera a� diagrammen

har förändats.
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Håll musen över info-knappen för
a� få informa�on om datan som
används i diagrammet. Här står
det t.ex. a� datakällan är SCB.
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Nu kan du navigera i
Välfärdsredovisningen! Tryck på

pilen för a� gå �llbaka �ll
startsidan.



Power BI Desktop

Innehåll
- Välkommen �ll Uddevalla kommuns 
Välfärdsredovisning 2022

Under Inledning & Innehåll presenteras vad en välfärds-
redovisning är och varför vi gör en sådan. Här får man reda på 
vad välfärdsredovisningen innehåller, vem som är målgrupp, 
hur den är tänkt a� användas, vilka källor som använts vid 
datainsamling och kontaktuppgi�er.

1. Innehåll

2. Inledning

3. Innehållsförteckning

4. Översikt - Innehåll

6. Källor
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Inledning
Välkommen �ll Uddevalla kommuns Välfärdsredovisning 2022
Välfärdsredovisningen är en kartläggning av folkhälsositua�onen i Uddevalla. Lokal 
sta�s�k ger en samlad bild av livsvillkor, levnadsvanor och hälsa i befolkningen. En god 
hälsa är i fokus men också hälsans fördelning mellan grupper och mellan geografiska 
områden i kommunen.

Genom a� skapa jämlika och rä�visa livsvillkor med möjlighet �ll inflytande för alla, 
ges barn och unga en bra start i livet, vuxna möjlighet �ll delak�ghet i samhället och 
äldre en meningsfull och trygg livssitua�on. Folkhälsoarbetet i Uddevalla utgår från e� 
socialt hållbarhetsperspek�v, där skillnaden mellan olika grupper ska vara så liten som 
möjligt. 

Välfärdsredovisningen tas fram vart �ärde år på uppdrag av Hälsopoli�ska rådet. Sy�et 
med Välfärdsredovisningen är a� beskriva kommuninvånarnas hälso- och livsvillkor. 
Redovisningen utgår från bestämningsfaktorerna för hälsa, den na�onella 
folkhälsopoli�ken och Agenda 2030. När det är möjligt bryts den lokala sta�s�ken ned 
på Uddevallas 13 geografiska välfärdsområden för a� synliggöra skillnader och behov 
inom kommunen. Sta�s�k och forskning medför all�d e� visst e�ersläp. 2022 års 
redovisning är präglad av år med pandemi. Vi lever i en ständigt föränderlig värld och 
det finns anledning a� tro a� också dagens utmaningar; krig i Europa, energikris, hög 
infla�on och lågkonjunktur kommer a� ha stor påverkan på folkhälsan under 
kommande år. Faktorer som kan bli vik�ga a� bära med sig i fortsa�a analyser av 
folkhälsositua�onen i kommunen. 

Målet är a� Välfärdsredovisningen ska utgöra e� analys- och beslutsunderlag för 
tjänstepersoner och poli�ker vid prioritering av främjande och förebyggande insatser, 
för ökad jämlikhet. 

Verktyg och metoder
De verktyg och metoder som tas upp utgår från de områden och faktorer som 
Folkhälsomyndigheten och Kommissionen för jämlik hälsa iden�fierat som särskilt 
vik�ga för a� uppnå en god och jämlik hälsa.
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Innehåll & Källor
Välkommen �ll Uddevallas  
Välvärdsredovisning 2022

Vad en välfärdsredovisning är och 
varför vi gör den.
… vad redovisningen innehåller, 

målgrupp, hur den är tänkt a� 

användas,  vilka källor som använts och 

kontaktuppgi�er.

Befolkning & Geografi
Ålder, bakgrund och förfly�ningar

Överblick befolkningens 
sammansä�ning och geografiska 
förutsä�ningar.
… åldersstruktur, förändringar och 

sammansä�ning i befolkningen, om 

kommunens 13 välfärdsområden.

Folkhälsa & Välfärd
Kunskapsdel om social hållbarhet 
och folkhälsa

Belyser folkhälsa, jämlikhet och 
Agenda 2030.
… förutsä�ningar för hälsa, globala 

hållbarhetsmål, folkhälsoarbetets 

koppling �ll dessa och kommunens 

strategier & planer. 

Arbete & Studier
Studera, arbeta och kunna arbeta 
e� helt arbetsliv

Förutsä�ningar för sysselsä�ning, 
skillnader mellan grupper. 
… förutsä�ningar för a� få och behålla 

arbete, hur vi har det på jobbet, är 

sjuka eller inte har e� arbete a� gå �ll. 

Inkomst & Försörjning
Olika sä� a� försörja sig själv och 
a� få �llfällig hjälp

Hushållens ekonomiska förhållanden.
…  om egen försörjning genom anställning 

eller företagande, inkomstskillnader, 

�llfälliga ekonomiska stöd från samhället 

när det behövs.

Barn & Unga
Livsförutsä�ningar för barn och 
ungdomar upp �ll 18, hur de mår

Hur barn och ungdomar har det 
hemma, i skolan och på fri�den.
… barns �diga livsvillkor, hemmiljö, 

skolmiljö, hur barn och unga i Uddevalla 

mår, deras levnadsvanor & 

fri�dsak�viteter.

Boende & Fritid
Hur vi bor och har det hemma 
och på fri�den

Boende, boendemiljö och en bild 
av befolkningens fri�d.   
… hur vi bor och har det hemma, om 

�llgänglighet, trygghet, fri�d, kultur och 

föreningsliv.

Hälsa & Levnadsvanor
Hur lever och mår vi i Uddevalla?

Hälsa och ohälsa, ensamhet, �llgång 
�ll olika typer av stöd och 
fram�dstro.
… befolkningens fysiska och psykiska 

mående, levnadsvanor, sjukdomar och 

ny�jande av vård.

Deltagande och �llit �ll samhället

Tillit och förutsä�ningar för 
delak�ghet och inflytande.
… socialt deltagande, valdeltagande 

och om utsa�het för diskriminering, 

bro� och våld.

Hur folkhälsan ser ut och 
varför den ser ut som den gör

Folkhälsositua�onen i Uddevalla 
och vik�ga resultat i redovisningen.
… vilka folkhälsoutmaningar som finns i 

vårt gemensamma arbete för e� socialt 

hållbart Uddevalla.

Sammanfattning & AnalysDelaktighet & Demokrati
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Arbetsgruppen kring Välfärdsredovisning 2022 
Övriga medverkande från Kommunledningskontoret i olika faser och 
delar av processen med a� planera och ta fram välfärdsredovisningen:

Avdelningen för hållbar �llväxt 
      Liselo� Schäfer, strateg 
IT-avdelningen
      Daniel Löfström och Jessica Bält, It-utvecklare
      Paulina Smedberg Johnsson, processledare

Kontakt
Har du några frågor eller vill ha mer informa�on, är du välkommen a� 
kontakta oss på Kommunledningskontoret. 

Om du vill veta mer om Uddevalla kommuns folkhälsoarbete:
Emelie Eék, folkhälsostrateg
Avdelningen för hållbar �llväxt 
E-post: emelie.eek@uddevalla.se  telefon: 0522-696148

Om du vill veta mer om sta�s�ken och Uddevallas befolkning:
Helena Svernling, utredare sta�s�k
Ekonomiavdelningen 
E-post: helena.svernling@uddevalla.se telefon: 0522-697948

Om du vill veta mer om välfärdsredovisningen i verktyget Power BI:
Isabella Ramare, It-utvecklare
IT-avdelningen
E-post: isabella.ramare@uddevalla.se telefon: 0522-695668
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Källor (1/4) – Databaser
I Välfärdsredovisning bygger det sta�s�ska innehållet på underlag från olika sta�s�kdatabaser, 
beskrivna nedan. Flera av databaserna används återkommande i flera av redovisningens kapitel. 

Sta�s�ska Centralbyrån (SCB) 
Enligt lag ska det finnas officiell sta�s�k för allmän informa�on, utredningsverksamhet och 
forskning. Sta�s�ken ska vara objek�v och allmänt �llgänglig. SCB ansvarar för a� samordna 
systemet för den officiella sta�s�ken. I välfärdsredovisningen används officiell sta�s�k från den 
öppna sta�s�kdatabasen, sta�s�k från mikrodatabasen (MONA), samt annan sta�s�k insamlad 
av SCB. 
Sta�s�kmyndigheten SCB 
 
Hälsa på lika villkor (HLV) 
Den na�onella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, är en na�onell undersökning om hälsa, 
levnadsvanor och livsvillkor. Sy�et med undersökningen är a� visa hur befolkningen mår och följa 
förändringar i hälsa över �d. Folkhälsomyndigheten står bakom undersökningen som genomförs 
vartannat år. Det är frivilligt för kommuner a� delta i undersökningen och därför kan det finnas 
kommuner som saknas i resultatet. Välfärdsredovisningen redovisar all �llgänglig data och 
saknade kommuner markeras med grå färg i de fall de förekommer. Hälsa på lika villkor 
 
CAN:s drogvaneundersökning 
CAN – Centralförbundet för alkohol- och narko�kaupplysning – är e� na�onellt 
kompetenscentrum inom ANDT-området. Västra Götalandsregionen har vart tredje år sedan 2013 
�llsammans med Centralförbundet för alkohol- och narko�kaupplysning (CAN) och kommunerna 
genomfört en totalundersökning av skolelevers drogvanor i årskurs 9 och årskurs 2 på 
gymnasiet. Det är frivilligt för kommuner a� delta i undersökningen och därför kan det finnas 
kommuner som saknas i resultatet. Välfärdsredovisningen redovisar all �llgänglig data och 
saknade kommuner markeras med grå färg i de fall de förekommer.
CAN-drogvaneundersökningen 
 

Regiongemensam elevhälsodatabas (EHD) 
Sy�et med projektet Elevens hälsa i fokus är a� på e� enhetligt sä� samla in och lagra data från de 
hälsosamtal som elevhälsan genomför i årskurs 4, 8 och 1a året i gymnasiet. Digitala elevhälsoenkäten 
har testats på skolor i Uddevalla kommun. Eleverna i årskurs 4, 8 samt 1a året på gymnasiet fyller i 
elevhälsoenkäten digitalt. Enkätsvaren går sedan in i elevhälsans journalsystem samt (om samtycke finns) 
över �ll den regionala elevhälsodatabasen. Resultatet komple�eras med 95-procen�ga konfidensintervall 
för a� kompensera för den osäkerhet som uppstår vid bor�all. Från och med läsåret 2022/2023 
implementeras enkäten även i Skövde kommun och i Göteborgs stad. Däre�er planeras e� 
breddinförande för samtliga intresserade kommuner och friskolor inom Västra Götaland.   
Regiongemensam elevhälsodatabas 
 
Valmyndigheten 
Valmyndigheten ansvarar centralt för genomförandet av val och landsomfa�ande folkomröstningar. I 
välfärdsredovisningen används Valmyndighetens sta�s�k över slutgil�ga resultat i valen 2022. 
Valresultat | Valmyndigheten 
 
Vårddatabasen (VEGA) 
Vega är Västra Götalandsregionens vårddatabas. Vega omfa�ar informa�on om vård för såväl offentlig 
som privat bedriven primärvård, sjukhusvård och specialistvård inom och utom regionen. 
 
Läkemedelsregistret i Västra Götaland (Digitalis) 
Regionens läkemedelsregister innehåller uppgi�er om läkemedel som hämtas ut av regionens invånare 
mot recept. Uppgi�erna används �ll undersökningar, forskning och framtagande av sta�s�k. 

Data från Barnhälsovården (BHV) 
Barnhälsovården i Västra Götaland redovisar hälsoindikatorer som speglar späd- och förskolebarns 
förutsä�ningar för en god hälsa. Sta�s�ken är baserad på manuellt inhämtad data från BHV-
sjuksköterskorna.  
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https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/folkhalsa/kraftsamling-fullfoljda-studier/utvecklingsarbeten/samverkan/regiongemensam-elevhalsodatabas-for-elevens-halsa-i-fokus/
https://www.val.se/valresultat.html
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Källor (2/4)
Folkhälsa & Välfärd, samt generellt i Välfärdsredovisningen 
Folkhälsomyndigheten. Folkhälsans utveckling. Årsrapport 2022 (internet) 2022. Hämtad från: 
folkhalsomyndigheten.se

Folkhälsomyndigheten. Hälsans bestämningsfaktorer (internet) 2022. Hämtad från: 
folkhalsomyndigheten.se

Folkhälsomyndigheten. På väg mot en god och jämlik hälsa – Stödstruktur för det statliga 
folkhälsoarbetet (internet) 2022. Hämtad från: folkhalsomyndighete.se

Globala målen, (u.å.) Hämtad från: globalamalen.se, 2022-10-31 

GR Analys. Hur pandemin påverkat invånarna i Västra Götaland – (internet) 2021:44. Hämtad 
från: vgregion.se

Karin C. Ringsberg, Ewy Olander, Per Tillgren (red.) (2020) Health literacy: teori och prak�k i 
hälsofrämjande arbete, Studentli�eratur.  

Kommissionen för jämlik hälsa. Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa - slutbetänkande av 
Kommissionen för jämlik hälsa SOU 2017:47 (internet) 2017. Hämtad från: regeringen.se

Befolkning & Geografi 
Delega�onen mot segrega�on (2021) Segrega�on i Sverige – Årsrapport 2021 om den 
socioekonomiska boendesegrega�onens utveckling. (Internet) Hämtad från: delmos.se

Sveriges kommuner och regioner (2018) Strategi för hälsa Tillsammans – varje dag lite bä�re (internet). 
Hämtad från: regeringen.se

Arbete & Studier 
Arbetsförmedlingen. Arbetsmarknadsutsikterna våren 2021, Utvecklingen på arbetsmarknaden 2021–
2022 (internet) 2021. Hämtad från: arbetsformedlingen.se 

Arbetsförmedlingen. Kunskapsöversikt: Nyanländas etablering på den svenska arbetsmarknaden 
(internet) 2021. Hämtad från: arbetsformedlingen.se

Arbetskra�sundersökningarna AKU (2022) (internet). Hämtad från: scb.se

Arbetskra�sundersökningarna AKU (internet) 2021 Hämtad från: scb.se 

Arbetslöshetsrapporten (internet) 2022 Hämtad från: arbetsloshetsrapporten.se

Folkhälsomyndigheten. Unga som varken arbetar eller studerar [Internet]. Stockholm: 2020. Hämtad 
från: folkhalsomyndigheten.se

Folkhälsomyndigheten. Utbildningsnivå och hälsa – hur hänger de ihop? Socioekonomiska skillnader i 
hälsa ur e� utbildningsperspek�v (internet) 2015. Hämtad från: folkhalsomyndigheten.se

Försäkringskassan. Hur används föräldrapenningdagarna? (internet) 2022. Hämtad från: 
forsakringskassan.se

Försäkringskassan. Hur många är sjukskrivna? (internet) 2022. Hämtad från: forsakringskassan.se

TCO Jämställdhetsindex (internet) 2021. Hämtad från: tco.se

Välfärdsredovisning 2022
2. Inledning 6. Källor3. Innehållsförteckning 4. Översikt - Innehåll 5. KontaktInnehåll &

Källor

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/c8374b60c7174b2592ba7f76f52c3165/folkhalsans-utveckling-arsrapport-2022.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/en-god-och-jamlik-halsa-pa-alla-nivaer/tema-folkhalsa/vad-ar-folkhalsa/sociala-bestamningsfaktorer/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/bd19f6bb308043ed9da8dfffcb3a5e67/stodstruktur-god-jamlik-halsa.pdf
https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/RS7897-268913469-426/SURROGATE/Hur%20pandemin%20p%c3%a5verkat%20inv%c3%a5narna%20Ex%20Summary%20VGR%20Analys%202021%2044%20-4.pdf
https://www.regeringen.se/49ba4e/contentassets/3917644bbd69413bbc0c017647e53528/nasta-steg-pa-vagen-mot-en-mer-jamlik-halsa-slutbetankande-av-kommissionen-for-jamlik-halsa_sou2017_47.pdf
https://delmos.se/wp-content/uploads/2021/07/Segregation-i-Sverige.pdf
https://www.regeringen.se/49ba4e/contentassets/3917644bbd69413bbc0c017647e53528/nasta-steg-pa-vagen-mot-en-mer-jamlik-halsa-slutbetankande-av-kommissionen-for-jamlik-halsa_sou2017_47.pdf
https://arbetsformedlingen.se/download/18.142311c317a09e842af5c5/1623767305521/arbetsmarknadsutsikterna-vt-2021.pdf
https://arbetsformedlingen.se/download/18.4fb667a1169bfd2c0a69635/1556023815234/nyanlandas+etablering+p%C3%A5+den+svenska+arbetsmarknaden.pdf
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/arbetskraftsundersokningar/arbetskraftsundersokningarna-aku/
https://arbetsformedlingen.se/download/18.142311c317a09e842af5c5/1623767305521/arbetsmarknadsutsikterna-vt-2021.pdf
https://arbetsloshetsrapporten.se/sysselsattningen/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/tolkad-rapportering/folkhalsans-utveckling/resultat/arbete-arbetsforhallande-och-arbetsmiljo/unga-som-varken-arbetar-eller-studerar/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/ca6067606d8847f7945e922642853caf/utbildning-halsa-faktablad.pdf
https://www.forsakringskassan.se/statistik/barn-familj/foraldrapenning/hur-anvands-foraldrapenningdagarna
https://www.forsakringskassan.se/statistik/sjuk/sjukpenning-rehabiliteringspenning/hur-manga-ar-sjukskrivna
https://tco.se/fakta-och-politik/jamstalldhet/jamstalldhetsindex
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Källor (3/4)
Inkomst & Försörjning  
Folkhälsomyndigheten. Låg ekonomisk standard, barn (internet) 2022. Hämtad från: 
folkhalsomyndigheten.se

Folkhälsomyndigheten. Låg ekonomisk standard, vuxna (internet) 2022. Hämtad från: 
folkhalsomyndigheten.se

SCB. Sverige e� av de länder i EU med störst skillnader mellan inrikes och utrikes födda som lever i 
materiell och social fa�gdom (internet) 2022. Hämtad från: scb.se

Barn & Unga 
Folkhälsomyndigheten. Förekomsten av övervikt och fetma hos barn är hög och ökar med åldern 
(internet) 2018. Hämtad från: folkhalsomyndigheten.se

Folkhälsomyndigheten. Utveckling av barns och ungas hälsa (internet) 2020. Hämtad från: 
folkhalsomyndigheten.se

Folkhälsomyndigheten. Varför har den psykiska ohälsan ökat bland barn och unga i Sverige? 
Utvecklingen under perioden 1985−2014 (internet) 2018. Hämtad från: folkhalsomyndigheten.se

Livsmedelsverket. Fysisk ak�vitet (internet) 2020. Hämtad från: livsmedelsverket.se 
 
Rikshandbokoken. Barnhälsovård. Språkundersökning och screening (internet) 2022. Hämtad från: 
rikshandboken-bhv.se

Rädda Barnen. Barnfa�gdom i Sverige (internet) 2021. Hämtad från: raddabarnen.se

Statens medieråd. Ungar & medier 2021 − En sta�s�sk undersökning av ungas medievanor och 
a�tyder �ll medieanvändning (internet) 2021. Hämtad från: statensmedierad.se

Sveriges kommuner och regioner. Barn som upplever våld (internet) 2020. Hämtad från: skr.se

Ungdomsbarometern. Genera�on Z 2022 (internet) 2022. Hämtad från: ungdomsbarometern.se 

Västra Götalandsregionen Miljömedicinskt centrum. Barns miljö och hälsa i Västra Götaland 2021 

Boende & Fri�d 
Delega�onen mot segrega�on. Platsens betydelse. Årsrapport om den socioekonomiska 
boendesegrega�onens utveckling i Sverige (internet) 2022. Hämtad från: delmos.se

Finansdepartementet. Den hala tvålen − Verktyg och metoder för social hållbarhet i fysisk planering 
och stadsutveckling (internet) 2021. Hämtad från: regeringen.se

Folkhälsomyndigheten. Frilu�sliv för bä�re folkhälsa (internet) 2022. Hämtad från: 
folkhalsomyndigheten.se

Folkhälsomyndigheten. Hälsans bestämningsfaktorer (internet) 2022. Hämtad från: 
folkhalsomyndigheten.se

Folkhälsomyndigheten. Vår livsmiljös betydelse för en god och jämlik hälsa (internet) 2021. Hämtad 
från: folkhalsomyndigheten.se 

Myndigheten för delak�ghet. Ak�v fri�d − varför och hur? (internet) 2021. Hämtad från: mfd.se

SCB. Medborgarundersökningen 2021 (internet). Hämtad från: scb.se
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https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/tolkad-rapportering/folkhalsans-utveckling/resultat/inkomster-och-forsorjningsmojligheter/lag-ekonomisk-standard-barn/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/tolkad-rapportering/folkhalsans-utveckling/resultat/inkomster-och-forsorjningsmojligheter/lag-ekonomisk-standard-vuxna/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/levnadsforhallanden/levnadsforhallanden/undersokningarna-av-levnadsforhallanden-ulf-silc/pong/statistiknyhet/undersokningarna-av-levnadsforhallanden-ulf-2021
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/01154fca1a2444ff9ba22c97b625374e/forekomsten-overvikt-fetma-barn-hog-okar-alder.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/halsa-i-olika-grupper/barn-och-unga/utveckling-av-barns-och-ungas-halsa/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/628f1bfc932b474f9503cc6f8e29fd45/varfor-psykiska-ohalsan-okat-barn-unga-18023-2-webb-rapport.pdf
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/matvanor---undersokningar/riksmaten-ungdom/fysisk-aktivitet
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/matvanor---undersokningar/riksmaten-ungdom/fysisk-aktivitet
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/matvanor---undersokningar/riksmaten-ungdom/fysisk-aktivitet
https://www.rikshandboken-bhv.se/metoder--riktlinjer/sprakundersokning-och-screening/
https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/arbetar-med-barn/barnfattigdom/
https://www.statensmedierad.se/download/18.57e3b0a17a75fbf0654916e/1632377641632/Ungar%20och%20medier%202021_anpassad.pdf
https://rapporter.skr.se/barn-som-upplever-vald.html
https://www.ungdomsbarometern.se/download/2221/
https://delmos.se/wp-content/uploads/2022/06/Platsens-betydelse-Delmos-arsrapport-2022-om-den-socioekonomiska-boendesegregationens-utveckling-i-Sverige.pdf
https://regeringen.se/496991/contentassets/3d6ae840c00f4b159294c8e986b56a04/den-hala-tvalen--verktyg-och-metoder-for-social-hallbar-i-fysisk-planering.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/friluftsliv/friluftsliv-for-battre-folkhalsa/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/en-god-och-jamlik-halsa-pa-alla-nivaer/tema-folkhalsa/vad-ar-folkhalsa/sociala-bestamningsfaktorer/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publikationer-och-material/publikationsarkiv/v/var-livsmiljos-betydelse-for-en-god-och-jamlik-halsa2/?pub=93308
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publikationer-och-material/publikationsarkiv/v/var-livsmiljos-betydelse-for-en-god-och-jamlik-halsa2/?pub=93308
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publikationer-och-material/publikationsarkiv/v/var-livsmiljos-betydelse-for-en-god-och-jamlik-halsa2/?pub=93308
https://www.mfd.se/verktyg/stod-for-att-framja-en-aktiv-fritid/aktiv-fritid--varfor-och-hur/
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__ME__ME0003/
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Källor (4/4)
Hälsa och levnadsvanor 
Biswas, A., et al., Sedentary �me and its associa�on with risk for disease incidence, mortality, and 
hospitaliza�on in adults: a systema�c review and meta-analysis. Ann Intern Med, 2015.  

Folkhälsomyndigheten. Mat och fysisk ak�vitet (internet) 2022. Hämtad från: 
folkhalsomyndigheten.se

Folkhälsomyndigheten. Samhälle, nära omgivning och individ (internet) 2022. Hämtad från:
folkhalsomyndigheten.se

Folkhälsomyndigheten. Suicidförebyggande insatser (internet) 2022. Hämtad från: 
folkhalsomyndigheten.se

Folkhälsomyndigheten. Vad är psykisk hälsa? (internet) 2022. Hämtad från: folkhalsomyndigheten.se

Folkhälsomyndigheten. Vår livsmiljös betydelse för en god och jämlik hälsa (internet) 2021. Hämtad 
från: folkhalsomyndigheten.se

Folkhälsomyndigheten. Övervikt och fetma (internet) 2022. Hämtad från: folkhalsomyndigheten.se

Karin C. Ringsberg, Ewy Olander, Per Tillgren (red.) (2020) Health literacy: teori och prak�k i 
hälsofrämjande arbete, Studentli�eratur. 

Livsmedelsverket. Socioekonomiska skillnader i matvanor i Sverige (internet) 2016. Hämtad från: 
livsmedelsverket.se

Västra Götalandsregionen. Hälsa och livsvillkor i Västra Götaland VGR – Analys 2021:52 (internet). 
Hämtad från: vgregion.se

Delak�ghet & Demokra� 
Folkhälsomyndigheten. Psykisk ohälsa vanligt bland personer 65 år eller äldre – men det går a� 
förebygga (internet) 2021. Hämtad från: folkhalsomyndigheten.se

Folkhälsomyndigheten. Samhälle, nära omgivning och individ (internet) 2022. Hämtad 
från: folkhalsomyndigheten.se

Johan von Essen och Lars Svedberg. Medborgerligt engagemang i Sverige 1992–2019. 2020, Ersta 
Sköndal Bräcke Högskola. Länk: Medborgerligt engagemang i Sverige 1992-2020

SCB. Analys av valdeltagande vid de allmänna valen 2018 (internet) 2019. Hämtad från: scb.se

SCB. Medborgarundersökningen 2021 (internet). Hämtad från: scb.se

SCB. Tre av �o är ak�va i förening (internet) 2020. Hämtad från: scb.se 

Volontärbarometern. Rapport om ideellt engagemang 2022 (internet) 2022. Hämtad från: 
volontarbyran.se

Sammanfa�ning & Analys 
Folkhälsomyndigheten. Folkhälsans utveckling Årsrapport 2022. Hämtad från: 
folkhalsomyndigheten.se

Folkhälsomyndigheten. Ojämlikhet i psykisk hälsa i Sverige – Hur är den psykiska hälsan fördelad och 
vad beror det på? (internet) 2019. Hämtad från: folkhalsomyndigheten.se 

Folkhälsomyndigheten. Utbildningsnivå och hälsa – hur hänger de ihop? Socioekonomiska skillnader i 
hälsa ur e� utbildningsperspek�v (internet) 2015. Hämtad från: folkhalsomyndigheten.se
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https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/fysisk-aktivitet-och-matvanor/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/vad-ar-psykisk-halsa/vad-paverkar-var-psykiska-halsa/samhalle-nara-omgivning-och-individ/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/att-forebygga-suicid/suicidforebyggande-insatser/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/vad-ar-psykisk-halsa/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/pubreader/pdfview/display/93308?browserprint=1
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/fysisk-aktivitet-och-matvanor/overvikt-och-fetma/
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/rapporter/2016/rapport-nr-9-2016-socioekonomiska-skillnader-i-matvanor-i-sverige.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/RS7897-268913469-424/SURROGATE/h%c3%a4lsa_livsvillkor_211227_format-2.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/d19b3cbf5a2441e5bc01d4f657f5ff40/psykisk-ohalsa-vanligt-personer-65-ar-aldre.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/vad-ar-psykisk-halsa/vad-paverkar-var-psykiska-halsa/samhalle-nara-omgivning-och-individ/
https://esh.diva-portal.org/smash/get/diva2:1470097/FULLTEXT01.pdf
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/demokrati/allmanna-val/allmanna-val-valdeltagandeundersokningen/pong/statistiknyhet/allmanna-val-valdeltagandeundersokningen-2018/
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__ME__ME0003/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/levnadsforhallanden/levnadsforhallanden/undersokningarna-av-levnadsforhallanden-ulf-silc/pong/statistiknyhet/undersokningarna-av-levnadsforhallanden-2018-2019/
https://volontarbyran-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/pbcukqx2g6t9tl94u9b403fje1jo?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22Volontarbarometern%202022.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27Volont%25C3%25A4rbarometern%25202022.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIASEGHI6QTVL7EWDXX%2F20221101%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221101T195518Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=7159281313fe3f30f62a02f65ab4543781b56c241073c4fa61065bab6bf5ae66
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/tolkad-rapportering/folkhalsans-utveckling/hur-hanger-livsvillkor-och-halsa-ihop/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/6db68e38e372406aab877b4669736eec/ojamlikhet-psykisk-halsa-sverige-kortversion.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/6db68e38e372406aab877b4669736eec/ojamlikhet-psykisk-halsa-sverige-kortversion.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/ca6067606d8847f7945e922642853caf/utbildning-halsa-faktablad.pdf
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Innehåll
– Kunskapsdel om social hållbarhet och folkhälsa

Under Folkhälsa & Välfärd vill vi belysa folkhälsa, jämlikhet och 
Agenda 2030. Här får du reda på mer om förutsä�ningar för 
hälsa, de globala hållbarhetsmålen och hur folkhälsoarbetet i 
Uddevalla kan kopplas �ll dessa och andra övergripande 
strategier och planer i kommunen. 
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Folkhälsa
Hälsan i en befolkning kan ses som resultatet av e� samspel mellan individ och samhälle. 
Folkhälsa omfa�ar både befolkningens hälsa och ohälsa samt hur hälsan är fördelad inom 
befolkningen. Folkhälsan påverkas av poli�ska beslut, samhällets organisa�on och resurser samt 
av befolkningens sammansä�ning. Folkhälsoarbete sy�ar �ll a� förbä�ra hälsoläget i en 
befolkning, men också �ll a� förutsä�ningarna för hälsa ska vara så lika som möjligt mellan 
grupper i befolkningen. 
 

Välfärd
I bred mening avser välfärd det mesta som styr befolkningens levnadsförhållanden. Här ingår 
privatekonomi, bostadsförhållanden, livslängd och mycket annat. I Sverige är välfärd e� 
samlingsbegrepp för socialförsäkringssystemet och välfärdstjänsterna vård, skola och omsorg. 

Socialförsäkringar och välfärdstjänster samsas under beteckningen välfärd, trots a� det finns 
stora skillnader mellan dessa. Enligt lag ska vård, skola och omsorg �llhandahållas e�er behov 
och på lika villkor för alla medborgare, medan socialförsäkringar, exempelvis föräldrapenning 
och sjukersä�ning, prövas mot anställning och varierar med inkomst. Välfärdstjänster som 
vård, skola och omsorg kan drivas i offentlig eller privat regi.

 Med jämlik hälsa menas a� det inte ska finnas systema�ska skillnader i hälsa mellan olika grupper 
i samhället u�från exempelvis socioekonomisk status, kön eller ålder. Socioekonomisk status 
baseras på utbildningsnivå, inkomst eller yrke. Ojämlikhet i hälsa skapas genom a� grupper har 
olika livsvillkor, levnadsförhållanden och levnadsvanor och därmed olika �llgång �ll resurser som 
har betydelse för hälsan. 

Socioekonomisk status i kombina�on med faktorer som exkludering, marginalisering och 
diskriminering påverkar den sociala posi�onen i samhället. Forskningen visar a� en grupps sociala 
posi�on i rela�on �ll alla andra grupper i samhället har stor betydelse för bland annat hälsa och 
förväntad livslängd. Mönstret är a� hälsan förbä�ras gradvis med s�gande social posi�on, oavse� 
vilken socioekonomisk grupp i samhället vi �llhör. De�a kallas för den sociala gradienten i hälsa 
och gäller på befolkningsnivå, men mönster kan också ses u�från geografiska områden �ll följd av 
segrega�on.
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Hälsa
Hälsobegreppet har två dimensioner. Dels som e� �llstånd av fysiskt, psykiskt och socialt 
välbefinnande. Dels som frånvaro av sjukdom och funk�onsnedsä�ning. Hälsan påverkas av 
många faktorer, de främsta brukar kallas för hälsans bestämningsfaktorer. Dessa illustreras i 
Regnbågsmodellen över hälsans bestämningsfaktorer (Dahlgren & Whitehead 2007/1991). 
Bestämningsfaktorerna kan grupperas u�från faktorer som individen själv bär på, det vill säga 
ålder, kön och arv, �ll samhälleliga faktorer som socioekonomiska, kulturella och miljömässiga 
förhållanden. Bestämningsfaktorer kan både öka och minska risken för ohälsa.

A� kunna påverka �llvaron, a� ha makt i vardagen, har visat sig vara en betydelsefull faktor för 
hälsan. De som själva kan planera och styra sina liv har i större utsträckning en bä�re hälsa än 
de som inte kan göra de�a. 

Corona 
De senaste två-tre åren har covid-19-pandemin påverkat folkhälsan på olika sä�. Under 2020 var 
Covid-19 den tredje vanligaste dödsorsaken. Pandemin har inte drabbat alla på samma sä�. Äldre, 
män och personer födda utanför Europa är överrepresenterade i allvarlig sjukdom och död. De 
grupper som redan före pandemin hade förhöjd risk för ohälsa inom skolan, på arbetsmarknaden 
och i samhället, drabbades hårdare av pandemin än de med lägre risk. Pandemin har le� �ll vissa 
förändringar i livsvillkor och levnadsvanor. Exempelvis ökade arbetslösheten i början av pandemin, 
särskilt i vissa grupper. Barn och vuxna som lever med låg ekonomisk standard ökade. Pandemin har 
även le� �ll mer s�llasi�ande och en förändring i befolkningens psykiska hälsa, inte minst �ll följd av 
social isolering under lång �d.
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Sveriges folkhälsopolitik
En god och jämlik hälsa
Folkhälsopoli�ken sy�ar �ll a� åstad komma mer jämlika 
livsvillkor och därmed möjligheter för en jämlik hälsa. Målen 
gäller för statliga, regionala och kommunala aktörer i Sverige.
Det övergripande målet för folkhälsopoli�ken är "a� skapa 
samhälleliga förutsä�ningar för en god och jämlik hälsa i hela 
befolkningen och sluta de påverkbara hälsokly�orna inom en
genera�on". 

Folkhälsopoli�kens målområden
Målområdena återspeglar de faktorer som påverkar 
hälso�llståndet såsom uppväxtvillkor, boende, utbildning, arbete 
och den miljö vi växer upp i. 

1. Det �diga livets villkor
A� skapa, stö�a och stärka en god start i livet och jämlika 
uppväxtvillkor, så a� alla barn får grundläggande förutsä�ningar 
a� u�från sina villkor utveckla kogni�va, emo�onella, sociala 
och fysiska förmågor. 

2. Kunskaper, kompetenser och utbildning
A� alla får möjlighet a� utveckla sina kompetenser och 
kunskaper samt �llgodogöra sig en god utbildning. 
 
3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
A� stärka människors egna möjligheter �ll sysselsä�ning. Det är 
centralt a� skapa förutsä�ningar för alla a� ha e� arbete, 
särskilt för grupper som annars har svårt a� komma in på 
arbetsmarknaden.

4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
A� stärka människors egna möjligheter �ll sysselsä�ning och 
därmed möjligheter a� agera och generera ekonomiska 
resurser, men också a� stödja människor när deras egna 
ekonomiska resurser inte räcker �ll.

5. Boende och närmiljö
Med �llgång �ll en god och ekonomiskt överkomlig bostad i e� 
område som ger samhälleliga förutsä�ningar för social 
gemenskap bidrar �ll trygghet, �llit och en god och jämlik hälsa. 

6. Levnadsvanor
A� stärka människors handlingsutrymme och möjligheter �ll 
hälsosamma levnadsvanor och så långt som möjligt ta hänsyn �ll 
hur olika sociala grupper påverkas. 

7. Kontroll, inflytande och delak�ghet
A� främja alla individers möjligheter �ll kontroll, inflytande och 
delak�ghet i samhället och i det dagliga livet. Det gäller oavse� 
socioekonomisk bakgrund, kön, könsöverskridande iden�tet 
eller u�ryck, etnisk �llhörighet, religion eller annan 
trosuppfa�ning, funk�onsförmåga, sexuell läggning, ålder eller 
geografisk hemvist. 

8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård.
A� vården arbetar förebyggande och hälsofrämjande och a� 
behandling utgår från pa�entens behov och möjligheter. 
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Hållbart samhälle - Agenda 2030
En hållbar utveckling �llfredsställer dagens behov utan a� äventyra 
kommande genera�oners möjligheter a� �llfredsställa sina behov. En 
hållbar utveckling behöver vara socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar. 

Agenda 2030 
Genom Agenda 2030 har världens länder åtagit sig a� �ll år 2030 
avskaffa extrem fa�gdom, a� minska ojämlikheter och orä�visor i 
världen, a� främja fred och rä�visa och a� lösa klimatkrisen. Agenda 
2030 vill särskilt stärka utsa�a grupper och genomsyras av principen 
a� ingen ska lämnas utanför. 

Agenda 2030 innehåller 17 globala mål och 169 
delmål. Målen inriktar sig på den hållbara 
utvecklingens tre centrala perspek�v: 
ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. 

 Åtgärder för a� minska ojämlikheter inom 
folkhälsopoli�kens målområden bidrar också �ll 
a� uppfylla delmål inom Agenda 2030.E� socialt hållbart samhälle beskrivs av Sveriges kommuner och regioner 

(SKR) och Folkhälsomyndigheten så här:

E� socialt hållbart samhälle är e� jämställt och jämlikt samhälle 
där människor lever e� go� liv med god hälsa, utan orä�ärdiga skillnader. 

E� samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum, 
vilket kräver a� människor känner �llit och förtroende �ll varandra 

och är delak�ga i samhällsutvecklingen. 

Folkhälsoläget kan ses som e� u�ryck för socialt hållbar samhällsutveckling. 
Genom a� arbeta för en god och jämlik hälsa och förbä�ra människors 
livsvillkor och livsmiljö bidrar vi �ll en socialt hållbar utveckling.

Läs mer om de globala målen >>
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Utvecklingsmedel
Inom ramen för samverkan om folkhälsoinsatser utlyser Hälsopoli�ska rådet årliga 
utvecklingsmedel. Dessa kan sökas av kommunens förvaltningar och ska ha e� hälsofrämjande 
och/eller förebyggande fokus på grupp- eller befolkningsnivå. Insatsen ska bidra �ll ökad 
jämlikhet när det gäller hälsa. Bidrag delas ut �ll nya insatser och utvecklingsområden, 
men inte �ll ordinarie verksamhet.

Sociala investeringsmedel 
Kommunens arbete med sociala investeringsmedel sy�ar �ll a� iden�fiera �diga insatser och 
effek�va metoder för a� bryta nega�va händelseförlopp och undvika en fram�da utsa�het och 
samhällsekonomiska kostnader. Målet är a� de insatser och metoder som bedöms generera 
mänskliga och ekonomiska vinster för samhället, ska implementeras i ordinarie verksamhet. 

Samverkan med idéburen sektor
ÖK Idé är en överenskommelse om samverkan mellan Uddevalla kommun och idéburen 
sektor i Uddevalla. Sy�et är a� mötas och �llsammans framgångsrikt arbeta för stärkt 
demokra�, rikare fri�d, minskat utanförskap och bä�re välfärd i Uddevalla. Arbetet bygger på 
en gemensam  samverkansstruktur. Tillsammans prioriteras samhällsutmaningar a� samverka 
kring.

Uddevallas folkhälsoarbete
Många insatser som påverkar befolkningens hälsa ingår i kommunernas grundansvar. Hur 
kommunen arbetar med miljö och natur, bostadsområden, vägar och kollek�vtrafik har stor 
betydelse för folkhälsan i Uddevalla. Detsamma gäller möjligheter �ll bra utbildning, fri�d, arbete 
och umgänge med nära och kära. Folkhälsoarbetet i Uddevalla utgår från verksamheternas 
grunduppdrag och hur de�a skapar förutsä�ningar för en god hälsa hos befolkningen. 
Verksamheternas ordinarie arbete ska bidra �ll a� långsik�gt skapa förutsä�ningar för alla i 
Uddevalla a� uppleva livskvalitet och göra hälsosamma val i livet. Det finns också e� 
samverkansavtal om folkhälsoinsatser i kommunen. Avtalet är en överenskommelse mellan 
Uddevalla kommun och Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsnämnd. Det beskriver 
förutsä�ningar för y�erligare folkhälsoinsatser u�från lokala förutsä�ningar och behov.

Hälsopoli�skt råd och folkhälsostrateg 
U�från samverkansavtalet om folkhälsoinsatser har Uddevalla e� hälsopoli�skt råd. Där ingår 
förtroendevalda från Uddevalla kommun och Västra Götalandsregionens hälso- och 
sjukvårdsnämnd samt tjänstepersoner från kommunen och från regionen. En folkhälsostrateg 
arbetar med folkhälsoarbetet i kommunen u�från samverkansavtalet.

Välfärdsredovisning som beslutsunderlag
Folkhälsoarbetet i Uddevalla utgår från e� socialt hållbarhetsperspek�v, där skillnaden mellan olika 
grupper ska vara så liten som möjligt. Sy�et med välfärdsredovisningen är a� beskriva hälso- och 
livsvillkor för invånarna i kommunen. Den är tänkt a� användas som underlag för beslut för såväl 
poli�ker som tjänstepersoner. Genom presenta�on av sta�s�k ly�s en del av Uddevallas 
utmaningar kopplade �ll hälsa.

Årlig utdelning av folkhälsopris
Varje år utser Hälsopoli�ska rådet en pristagare av Uddevalla kommuns folkhälsopris. Priset sy�ar 
�ll a� uppmuntra goda exempel på insatser inom folkhälsoområdet och s�mulera �ll fortsa� arbete 
för a� främja befolkningens hälsa. 
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Folkhälsa i kommunens strategier och planer
Kommunens ställningstagande för social hållbarhet och folkhälsa
Utöver samverkansavtalet om folkhälsoinsatser mellan Uddevalla kommun och Västra 
Götalands hälso- och sjukvårdsnämnd, är folkhälsoarbetet en del av andra planer och 
strategier i kommunen. På övergripande nivå har kommunen gjort strategiska 
ställningstaganden kring social hållbarhet och folkhälsa som en del av översiktsplanen. 

All verksamhet i Uddevalla kommun ska verka för e� jämlikt samhälle där både 
nuvarande och kommande genera�oner lever e� go� liv med god hälsa och utan 
orä�ärdiga skillnader. I kommunens översiktsplan (KF juni 2022) står bland annat a� 
Uddevalla kommun ska:

• Säkerställa a� de mänskliga rä�gheterna e�erlevs.
• Motverka diskriminering och främja lika rä�gheter och möjligheter.
• Arbeta för a� öka möjligheten �ll inkludering och påverkan för personer med 

funk�onsvaria�oner. 
• Fördela resurser och välfärdstjänster u�från människors behov och förutsä�ningar.
• Som en del av det ordinarie arbetet genomföra insatser för a� öka delak�ghet och inflytande 

hos alla invånare.
• Ge barn och unga likvärdiga möjligheter �ll en god start i livet genom en trygg och utvecklande 

uppväxt samt �ll fullföljda studier. 
• Ge alla människor möjligheten a� leva i trygga, hälsofrämjande och hållbara miljöer med 

�llgång �ll e� go� vardagsliv. 
• Utveckla, skapa och stö�a en varia�on av mötesplatser och �llgängliga offentliga miljöer.
• Öka den externa samverkan med offentliga aktörer, civilsamhälle, akademi och näringsliv vars 

verksamhet har betydelse för människors hälsa och livsvillkor.
• Se social hållbarhet och utjämnade skillnader i hälsa och livsvillkor som en indikator på 

kvaliteten i den kommunala verksamheten där all planering, uppföljning och 
konsekvensbedömning av beslut ska göras u�från e� socialt hållbarhetsperspek�v.

Andra styrande dokument med bäring på folkhälsa
Utöver översiktsplanen finns exempel på andra styrande dokument i kommunen 
med bäring på folkhälsan:

• Plan Välfärd 2030
• Plan Integra�on 2030
• Frilu�plan 2030
• Ök Idé 
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Läs mer i översiktsplanen >>

https://www.uddevalla.se/planvalfard2030
https://www.uddevalla.se/download/18.6d7d57f11781f53795aff9/1617277481249/Plan%20Integration%20antagen%202020-12-09.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.1ca997ca179f3bcf2a0f2f/1625644075097/H%C3%A5llbart%20friluftsliv_Uddevalla%20kommuns%20friluftsplan%202030%20(1).pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.2d752ea81803f9dbec6b17/1650886822761/%C3%96verenskommelse%20om%20samverkan%20mellan%20den%20id%C3%A9burna%20sektorn%20i%20Uddevalla%20och%20Uddevalla%20kommun.pdf
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Verktyg & Metoder
De verktyg och metoder som tas upp utgår från faktorer som folkhälsomyndigheten och 
Kommissionen för jämlik hälsa iden�fierat som särskilt vik�ga för a� uppnå en god och 
jämlik hälsa. 

Prioritera insatser e�er behov 
För a� kompensera för a� vi människor har olika förutsä�ningar för hälsa och för a� 
�llgodogöra oss hälsoinforma�on och fa�a hälsosamma beslut, behöver insatser ske på 
samhällsnivå. U�från iden�fierade behov bör mer insatser göras och resurser investeras 
där behoven är som störst. Det brukar kallas för propor�onell universalism. En strategi för 
de�a kan vara posi�v särbehandling, där exempelvis icke språkkunniga kan få ta del av 
extra läsfrämjande insatser och uppsökande verksamheter som används för a� nå vissa 
målgrupper som annars är svåra a� nå. 

Preven�onspyramiden 
För a� bidra �ll en god och jämlik hälsa behöver insatserna vara både främjande och 
förebyggande. Genom a� stärka det friska och förebygga sjukdom och riskbeteenden 
innan ohälsa hunnit utvecklas, kan stora personliga och samhälleliga vinster göras. 
Strategier för ökad folkhälsa behöver bygga på det generella främjande och förebyggande 
arbetet som når alla, eller de flesta, med målsä�ning a� insatsen ska vara �llräcklig för de 
flesta. Det behöver också finnas riktade insatser, där det främjande och förebyggande 
arbetet riktar sig �ll grupper med iden�fierad ökad risk a� utveckla olika former av ohälsa 
eller utanförskap. Åtgärdande och behandlande insatser ska ges �ll personer med en redan 
utvecklad problema�k, vilket o�a kräver individuella lösningar. De�a sä� a� beskriva 
förebyggande folkhälsoarbete kan illustreras av en pyramid, där de generella insatserna 
utgör bo�en, de riktade mellanskiktet och de åtgärdande toppen. 

Samverkan för folkhälsa
Beslut och åtgärder inom en sektor eller verksamhet kan få stora konsekvenser för hälsan hos 
grupper eller befolkning i en annan sektor eller verksamhet. Samverkan är kärnan i lokalt 
folkhälsoarbete, då det bygger på insatser och ansvar från många aktörer. Det långsik�ga 
arbetet för en god och jämlik hälsa bygger o�a på e� sektorsövergripande arbetssä�. Det 
tvärsektoriella arbetssä�et behöver möjliggöras av mål- och styrdokument för a� ge mandat 
för lokalt folkhälsoarbete. Det bör samordnas med andra tvärsektoriella processer, �ll exempel 
Agenda 2030, för a� minska risken för målkonflikter och perspek�vträngsel.  Organisering av 
folkhälsoarbetet kan ske i olika former, �ll exempel i nätverk, tvärprofessionella arbetsgrupper 
eller genom partnerskap.

Till Befolkning & Geografi >>
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Innehåll
– Ålder, bakgrund och förfly�ningar 

Under Befolkning & Geografi ges en överblick över 
befolkningens sammansä�ning och kommunens geografiska 
förutsä�ningar. Här får du reda på åldersstruktur, förändringar 
och sammansä�ning i befolkningen samt får informa�on om 
kommunens 13 välfärdsområden. 
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Befolkning & Geografi
Kunskap om Uddevallas befolkningsstruktur ger ökad förståelse för kommunens förutsä�ningar för 
folkhälsa och för den sta�s�k som presenteras i välfärdsredovisningen. Bakgrundsfakta kring 
demografi tydliggör också skillnader och ojämlikhet mellan olika grupper i befolkningen och kan 
bidra �ll arbetet med social hållbarhet.

Folkhälsan påverkas av befolkningens åldersstruktur, som i sin tur beror på hur länge vi lever, hur 
många barn som föds och invandring. 
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Sammanfattning
I Uddevalla bor det drygt 57 120 invånare. Barn och unga samt äldre har procentuellt ökat mer 
än de i arbetsför ålder de senaste åren. Medellivslängden i Uddevalla ökar och framåt förväntas 
andelen äldre öka mer än övriga åldersgrupper. Denna utveckling innebär a� andelen av 
befolkningen som är i behov av kommunal verksamhet och resurser ökar mer än den andel som 
genererar ska�eintäkter.

Det är stora skillnader i medellivslängd kopplat �ll utbildningsnivå, där det kan skilja flera år 
mellan de med förgymnasial utbildning jämfört med de med e�ergymnasial.

År 2021 hade Uddevalla e� posi�vt fly�ne�o om drygt 230 personer. Andelen med utländsk 
bakgrund i Uddevalla har ökat under de senaste åren. Av alla utrikesfödda i Uddevalla kommer 
flest från Syrien, Irak, Somalia, Norge och Finland. 

I Välfärdsredovisningen delas Uddevalla in i 13 välfärdsområden baserat på utbildningsnivå, 
sysselsä�ning, inkomst och boendeformer, för a� kunna visa på eventuella skillnader i hälsa 
inom kommunen.

Uddevalla har liksom riket en åldrande befolkning. Ökad medellivslängd och minskat barnafödande 
är faktorer som leder �ll a� den genomsni�liga åldern i befolkningen ökar. A� antalet och andelen 
äldre i befolkningen ökar får effekter på folkhälsan i stort. Åldersrelaterad sårbarhet vid hälsokriser, 
ohälsa och sjukdom blir vanligare. 

Migra�on bidrar �ll a� motverka en åldrande befolkning då majoriteten som migrerar är rela�vt 
unga. Orsaken �ll migra�on kan medföra hälsokonsekvenser vilket kan påverka folkhälsan liksom 
utrikesföddas livsvillkor, vilka generellt se� är sämre än hos personer födda i Sverige. 
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År 2021 hade Uddevalla totalt drygt 57 120 invånare. Flest 
invånare bor det i välfärdsområdet Uddevalla Norra. De 
demografiska förutsä�ningarna skiljer sig åt mellan kommunens 
geografiska områden. Medelåldern är högst i Uddevalla Östra 
Centrum och andelen som är 65 år och äldre är högst i 
Ljungskile Tätort och Bokenäs. Uddevalla Västra är det 
välfärdsområde som har den största andelen barn och unga.

Uddevalla följer samma utveckling som riket. Barn och unga 
samt äldre har procentuellt ökat mer än de i arbetsför ålder de 
senaste åren. Allt fler lever längre och framåt spås framförallt 
äldre öka mest procentuellt. Andelen av befolkningen som är i 
behov av kommunal verksamhet och resurser ökar mer än den 
andel som genererar ska�eintäkter.

Demografi, Uddevalla 2021
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57 122

42,1

Folkmängd, Uddevalla 2021
Åldersgrupp
 

Antal Andel

0 - 17 år 12 381 21,7 %

18 - 64 år 32 399 56,7 %

65 - 79 år 8 810 15,4 %

80 år+ 3 532 6,2 %

Total 57 122 100,0 %
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Medelålder, Västra Götaland 2021
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1 744 859

41,3

I Västra Götaland bodde det knappt 1 745 000 år 2021. Med cirka 
57 120 invånare utgör Uddevalla knappt 3,3 % av den totala 
befolkningen i regionen. Jämfört med Västra Götaland totalt har 
Uddevalla en högre andel barn och unga samt äldre.
 
Medelåldern i Uddevalla är högre än i Västra Götaland och riket. 
Den har dessutom ökat stadigt under en lång period och samma 
utveckling syns för Västra Götaland och riket. Ökad 
medellivslängd och minskat barnafödande är faktorer som leder 
�ll a� den genomsni�liga åldern i befolkningen ökar.

Folkmängd, Västra Götaland 2021
Åldersgrupp
 

Antal Andel

0 - 17 år 364 600 20,9 %

18 - 64 år 1 035 328 59,3 %

65 - 79 år 253 547 14,5 %

80 år+ 91 384 5,2 %

Total 1 744 859 100,0 %
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Befolkningsförändring
Uddevallas befolkning ökar
I Uddevalla har det under en längre �d fö�s fler än vad som 
avlider. Sedan 2018 har befolkningen ökat med drygt 800 
personer. Uddevalla Kust är det område som ökat mest jämfört 
med 2018. Flera områden i de centrala delarna av Uddevalla har 
under samma period ha� en nega�v befolkningsutveckling. 

Antal barn, unga och äldre har ökat sedan 2018 medan antal 
18–64 år har minskat något. Åldersgruppernas utveckling 
varierar mellan välfärdsområdena.

Ökad medellivslängd
Medellivslängden i Uddevalla ökar, en utveckling som ligger i 
linje med utvecklingen i riket och regionen. Kvinnor har en högre 
medellivslängd än män. Det är stora skillnader i medellivslängd 
kopplat �ll utbildningsnivå, där det kan skilja flera år mellan de 
med förgymnasial utbildningsnivå jämfört med de med 
e�ergymnasial. Kvinnor med förgymnasial utbildning och män 
födda utanför Europa avviker från den posi�va utvecklingen och 
dessa gruppers medellivslängd tycks sjunka något. 

Återstående medellivslängd, Uddevalla
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Förändring i folkmängd, Uddevalla 2018 -
2021
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Flyttnetto, Uddevalla 2021
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Flyttnetto, Västra Götaland 2021
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Antal flyttningar till/från Uddevalla 2021

1,710

698

209

1,871

661

319

Annan kommun

Annat län

Annat land

Från Till

Flyttningar
År 2021 hade Uddevalla e� posi�vt fly�ne�o om drygt 230 
personer. Uddevalla har under en längre �d ha� e� stadigt 
posi�vt fly�ne�o som bröts år 2020 kopplat �ll pandemin, då 
fler unga vuxna än vanligt lämnade kommunen. 

De största fly�strömmarna är �ll och från andra kommuner i 
Västra Götaland. Uddevalla har e� posi�vt fly�ne�o jämfört 
med andra kommuner i Västra Götaland samt mot utlandet. 
Jämfört med andra kommuner i riket syns istället e� nega�vt 
fly�ne�o.

Störst posi�vt fly�ne�o under 2021 hade Uddevalla Kust, e� 
område med mycket nybyggna�on. För samtliga 
välfärdsområden sker de största fly�strömmarna inom 
kommunen. Det varierar dock mellan områdena om infly�ning 
eller u�ly�ning är störst, det vill säga om fly�ne�ot är posi�vt 
eller nega�vt.

Flyttnetto över tid, Uddevalla
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Utländsk bakgrund
Utländsk bakgrund har de som är födda i utlandet eller de som 
är födda i Sverige med två föräldrar som är födda i utlandet. 

Andelen med utländsk bakgrund i Uddevalla har ökat under de 
senaste åren. De�a gäller för samtliga välfärdsområden även om 
omfa�ningen varierar. Det skiljer cirka 50 procentenheter mellan 
det område som har störst respek�ve lägst andel med utländsk 
bakgrund. Störst andel med utländsk bakgrund finns i Uddevalla 
Norra.

Välj ett välfärdsområde

All





Utländsk bakgrund, Uddevalla 2021
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Na�onella minoriteter och utrikesfödda
Sverige har fem na�onella minoriteter med sina respek�ve 
minoritetsspråk:

• samer och samiska
• sverigefinnar och finska
• tornedalingar och meänkieli
• romer och romani chib
• judar och jiddisch

A� �llhöra en na�onell minoritet innebär vissa rä�gheter, enligt 
lagen om na�onella minoriteter och minoritetsspråk.

Målet för den svenska minoritetspoli�ken är a� ge skydd åt de 
na�onella minoriteterna och stödja de historiska 
minoritetsspråken så a� de kan hållas levande. Barns utveckling 
av en kulturell iden�tet och användning av det egna 
minoritetsspråket ska särskilt främjas, och de har särskilda 
rä�gheter vad gäller modersmålsundervisning.

Uddevalla �llhör förvaltningsområde för finska språket sedan 
2013. Det betyder a� de som har finsk anknytning har flera 
särskilda rä�gheter.

Av alla utlandsfödda i Uddevalla kommer flest från Syrien, Irak, 
Somalia, Norge och Finland. I kartan ser vi a� Uddevallas 
befolkning har ursprung från hela världen. 

Fördelning av utrikesfödda i Uddevalla per födelseland, totalt 2021
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Geografiska välfärdsområden
I Välfärdsredovisningen delas Uddevalla in i 13 välfärdsområden som illustreras på kartan. 
Sy�et med de�a är a� kunna visa på eventuella skillnader i hälsa inom kommunen för a� 
bidra �ll social hållbarhet i Uddevalla.

Förutsä�ningar när indelningen togs fram var a� området skulle si�a ihop och a� det 
skulle finnas tydliga mönster som påminner om varandra och som är talande för varje 
område. Utgångspunkter för de�a var utbildningsnivå, sysselsä�ning, inkomst och 
boendeformer.

I menyn �ll vänster ser du Uddevallas olika välfärdsområden. 
Klicka på e� område för a� läsa mer.

Till kommunkartan >>

Bokenäs

Hogstorp

Lane Ryr

Ljungskile Tätort

Uddevalla Kust

Uddevalla Nordöstra

Uddevalla Norra

Uddevalla Södra

Uddevalla Västra

Forshälla

Uddevalla Västra
Centrum

Uddevalla Östra

Uddevalla Östra
Centrum

Kommunkartan
Mer detaljer om t.ex. infrastruktur och samhällsservice i Uddevallas 
välfärdsområden finner du i kommunkartan genom a� använda de 
filtreringsmöjligheter som finns där.
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Bokenäs
Välfärdsområdet Bokenäs är en landsbygd i västra delen av Uddevalla kommun längs kusten vid 
Gullmarn, Koljö �ord, Borgile�orden och Havstens�orden. Det gränsar �ll välfärdsområdena 
Hogstorp och Uddevalla Kust samt kommunerna Orust och Lysekil.

I Bokenäs bor cirka 4 100 personer vilket motsvarar cirka 7 % av kommunens invånare. Här är det 
vanligast a� bo i e� småhus och äganderä� är den vanligaste upplåtelseformen. Den genomsni�liga
bostadsarean är större än i kommunen. Andel med e�ergymnasial utbildningsnivå ligger på samma 
nivå som genomsni�et i kommunen. I Bokenäs är kvinnor mer välutbildade än män. Andel 
förvärvsarbetande är högre än genomsni�et i kommunen. Männen förvärvsarbetar i något större 
utsträckning än kvinnorna. Den ekonomiska standarden bland befolkningen i arbetsför ålder i 
Bokenäs är högre än i kommunen totalt. Männen har en högre ekonomisk standard än kvinnorna.

Bokenäs
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Uddevalla Kust

Uddevalla Nordöstra

Uddevalla Norra
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Centrum
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Uddevalla Östra
Centrum
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2.
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Uddevalla Östra
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Forshälla
Välfärdsområdet Forshälla är en landsbygd som ligger längst söderut i Uddevalla kommun där det 
gränsar �ll välfärdsområdena Ljungskile Tätort, Uddevalla Kust och Lane Ryr. Det gränsar också �ll 
kommunerna Orust, Stenungsund och Lilla Edet.

I Forshälla bor cirka 2 500 personer, vilket motsvarar cirka 4 % av kommunens invånare. Här är det 
vanligast a� bo i e� småhus och äganderä� är den vanligaste upplåtelseformen. Den genomsni�liga 
bostadsarean är större än i kommunen totalt. Andel med e�ergymnasial utbildningsnivå är något 
lägre än genomsni�et i kommunen. I Forshälla är kvinnor mer välutbildade än män. Andel 
förvärvsarbetande är högre än genomsni�et i kommunen. Männen förvärvsarbetar i större 
utsträckning än kvinnorna. Den ekonomiska standarden bland befolkningen i arbetsför ålder i 
Forshälla är högre än i kommunen totalt. Männen har en högre ekonomisk standard än kvinnorna. Välfärdsredovisning 2022
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Bokenäs
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Uddevalla Kust

Uddevalla Nordöstra
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Uddevalla Västra

Forshälla

Uddevalla Västra
Centrum

Uddevalla Östra

Uddevalla Östra
Centrum

Hogstorp
Välfärdsområdet Hogstorp är en landsbygd som ligger längst norrut i Uddevalla kommun, 
delvis längs kusten vid Saltkälle�orden och Gullmarn. Det gränsar �ll välfärdsområdena 
Bokenäs, Uddevalla Kust, Uddevalla Västra, Uddevalla Norra, Uddevalla Nordöstra, Uddevalla 
Östra och Lane Ryr. Det gränsar också �ll kommunerna Lysekil, Munkedal och Färgelanda.

I Hogstorp bor cirka 2 500 personer, vilket motsvarar cirka 4 % av kommunens invånare. Här är 
det vanligast a� bo i e� småhus och äganderä� är den vanligaste upplåtelseformen. Den 
genomsni�liga bostadsarean är större än i kommunen totalt. Andel med e�ergymnasial 
utbildningsnivå är lägre än genomsni�et i kommunen. I Hogstorp är kvinnor mer välutbildade 
än män. Andel förvärvsarbetande är högre än genomsni�et i kommunen. Männen 
förvärvsarbetar i större utsträckning än kvinnorna och skillnaden mellan könen är större än i 
kommunen totalt. Den ekonomiska standarden bland befolkningen i arbetsför ålder i Hogstorp 
är högre än i kommunen totalt. Kvinnorna har en högre ekonomisk standard än männen.
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Lane Ryr
Välfärdsområdet Lane Ryr är en landsbygd som ligger på östra sidan av Uddevalla kommun där det 
gränsar �ll kommunerna Trollhä�an, Vänersborg och Färgelanda. Det gränsar �ll 
välfärdsområdena Forshälla, Uddevalla Södra, Uddevalla Östra och Hogstorp.

I Lane Ryr bor cirka 2 700 personer, vilket motsvarar cirka 5 % av kommunens invånare. Här är det 
vanligast a� bo i e� småhus och äganderä� är den vanligaste upplåtelseformen. Den 
genomsni�liga bostadsarean är större än i kommunen totalt. Andel med e�ergymnasial 
utbildningsnivå är lägre än genomsni�et i kommunen. I Lane Ryr är kvinnor mer välutbildade än 
män och skillnaden mellan könen är större än i kommunen totalt. Andel förvärvsarbetande är 
högre än genomsni�et i kommunen. Männen förvärvsarbetar i större utsträckning än kvinnorna 
och skillnaden mellan könen är större än i kommunen totalt. Den ekonomiska standarden bland 
befolkningen i arbetsför ålder i Lane Ryr är högre än i kommunen totalt. Skillnaden mellan könen 
är mycket liten.
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Ljungskile Tätort
Välfärdsområdet Ljungskile Tätort är e� samhälle i södra delen av Uddevalla kommun i 
Ljungskileviken. Det är omgärdat av välfärdsområdena Forshälla och Uddevalla Kust.

I Ljungskile Tätort bor cirka 4 100 personer, vilket motsvarar cirka 7 % av kommunens invånare. Här 
är det vanligast a� bo i e� småhus och äganderä� är den vanligaste upplåtelseformen. Den 
genomsni�liga bostadsarean är större än i kommunen totalt. Andel med e�ergymnasial
utbildningsnivå är högre än genomsni�et i kommunen. I Ljungskile Tätort är kvinnor mer 
välutbildade än män. Andel förvärvsarbetande är högre än genomsni�et i kommunen. Männen 
förvärvsarbetar i större utsträckning än kvinnorna. Den ekonomiska standarden bland befolkningen 
i arbetsför ålder i Ljungskile Tätort är högre än i kommunen totalt. Männen har en högre ekonomisk 
standard än kvinnorna. Välfärdsredovisning 2022
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Uddevalla Kust
Välfärdsområdet Uddevalla Kust är en landsbygd i västra delen av Uddevalla kommun längs 
kusten vid Brunne�älls kile och Havstens�orden. Det gränsar �ll välfärdsområdena 
Forshälla och Ljungskile Tätort samt �ll Orust kommun.

I området Uddevalla Kust bor cirka 4600 personer, vilket motsvarar 8 % av kommunens 
invånare. Området är expansivt och har vuxit mycket de senaste åren. Här bor de allra 
flesta i småhus och äganderä� är den vanligaste upplåtelseformen. Den genomsni�liga 
bostadsarean är större än i kommunen totalt. Andel med e�ergymnasial utbildningsnivå är 
högre än genomsni�et för kommunen. I Uddevalla Kust är kvinnor mer välutbildade än 
män. Andel förvärvsarbetande är högre än genomsni�et för kommunen. Männen 
förvärvsarbetar i större utsträckning än kvinnorna. Den ekonomiska standarden bland 
befolkningen i arbetsför ålder i Uddevalla Kust är högre än i kommunen totalt. Männen har 
en högre ekonomisk standard än kvinnorna.
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Uddevalla Nordöstra
Välfärdsområdet Uddevalla Nordöstra ligger inne i staden och gränsar �ll välfärdsområdena 
Hogstorp, Uddevalla Norra, Uddevalla Västra, Uddevalla Västra Centrum, Uddevalla Östra Centrum 
och Uddevalla Östra.

I området Uddevalla Nordöstra bor cirka 4 200 personer, vilket motsvarar cirka 7 % av kommunens 
invånare. Här är det vanligast a� bo i e� småhus och äganderä� är den vanligaste 
upplåtelseformen. Den genomsni�liga bostadsarean är mindre än i kommunen totalt. Andel med 
e�ergymnasial utbildningsnivå ligger på samma nivå som genomsni�et i kommunen. I Uddevalla 
Nordöstra är kvinnor mer välutbildade än män. Andel förvärvsarbetande är högre än genomsni�et i 
kommunen. Skillnaderna mellan könen är mycket liten. Den ekonomiska standarden bland
befolkningen i arbetsför ålder i Uddevalla Nordöstra är lägre än i kommunen totalt. Männen har en 
högre ekonomisk standard än kvinnorna. Välfärdsredovisning 2022
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Uddevalla Norra
Välfärdsområdet Uddevalla Norra ligger inne i staden och gränsar �ll välfärdsområdena Hogstorp, 
Uddevalla Västra och Uddevalla Nordöstra.

I området Uddevalla Norra bor cirka 6 400 personer, vilket motsvarar cirka 11 % av kommunens 
invånare. Här är det vanligast a� bo i e� flerbostadshus och hyresrä� är den vanligaste 
upplåtelseformen. Den genomsni�liga bostadsarean är mindre än i kommunen totalt. Andel med
e�ergymnasial utbildningsnivå är lägre än genomsni�et i kommunen. I Uddevalla Norra är kvinnor 
mer välutbildade än män, men skillnaden mellan könen är mindre än i kommunen totalt. Andel
förvärvsarbetande är lägre än genomsni�et i kommunen. Männen förvärvsarbetar i större 
utsträckning än kvinnorna och skillnaden mellan könen är större än i kommunen totalt. Den 
ekonomiska standarden bland befolkningen i arbetsför ålder i Uddevalla Norra är lägre än i 
kommunen totalt. Männen har en högre ekonomisk standard än kvinnorna. Välfärdsredovisning 2022
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Uddevalla Södra
Välfärdsområdet Uddevalla Södra ligger både inne i staden och strax utanför längs By�ordens inre 
kust. Det gränsar �ll välfärdsområdena Lane Ryr, Uddevalla Kust, Uddevalla Västra, Uddevalla Västra 
Centrum, Uddevalla Östra Centrum och Uddevalla Östra.

I området Uddevalla Södra bor cirka 5 400 personer, vilket motsvarar cirka 9 % av kommunens 
invånare. Här är det vanligast a� bo i e� flerbostadshus och hyresrä� är den vanligaste 
upplåtelseformen. Den genomsni�liga bostadsarean är större än i kommunen totalt. Andel med
e�ergymnasial utbildningsnivå är något lägre än genomsni�et i kommunen. I Uddevalla Södra är 
kvinnor mer välutbildade än män. Andel förvärvsarbetande är högre än genomsni�et i kommunen. 
Männen förvärvsarbetar i större utsträckning än kvinnorna. Den ekonomiska standarden bland 
befolkningen i arbetsför ålder i Uddevalla Södra är högre än i kommunen totalt. Männen har en 
högre ekonomisk standard än kvinnorna. Välfärdsredovisning 2022
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Uddevalla Västra
Välfärdsområdet Uddevalla Västra ligger i stadens y�erområden delvis längs By�ordens inre kust. 
Det gränsar �ll välfärdsområdena Uddevalla Kust, Hogstorp, Uddevalla Norra, Uddevalla Västra 
Centrum, Uddevalla Södra och Uddevalla Nordöstra.

I området Uddevalla Västra bor cirka 6 100 personer, vilket motsvarar cirka 11 % av kommunens 
invånare. Här bor de allra flesta i småhus och äganderä� är den vanligaste upplåtelseformen. Den 
genomsni�liga bostadsarean är större än i kommunen totalt. Andel med e�ergymnasial 
utbildningsnivå är högre än genomsni�et för kommunen. I Uddevalla Västra är kvinnor mer 
välutbildade än män. Andel förvärvsarbetande är högre än genomsni�et för kommunen. Männen 
förvärvsarbetar i större utsträckning än kvinnorna. Den ekonomiska standarden bland befolkningen 
i arbetsför ålder i Uddevalla Västra är högre än i kommunen totalt. Männen har en högre 
ekonomisk standard än kvinnorna. Välfärdsredovisning 2022
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Uddevalla Västra Centrum
Välfärdsområdet Uddevalla Västra Centrum ligger inne i staden och gränsar �ll välfärdsområdena 
Uddevalla Södra, Uddevalla Västra, Uddevalla Norra, Uddevalla Nordöstra och Uddevalla Östra 
Centrum.

I området Uddevalla Västra Centrum bor cirka 4 300 personer, vilket motsvarar cirka 8 % av 
kommunens invånare. Här är det vanligast a� bo i e� flerbostadshus och hyresrä� är den 
vanligaste upplåtelseformen. Den genomsni�liga bostadsarean är mindre än i kommunen totalt. 
Andel med e�ergymnasial utbildningsnivå är lägre än genomsni�et i kommunen. I Uddevalla Västra
Centrum är kvinnor mer välutbildade än män. Andel förvärvsarbetande är lägre än genomsni�et i 
kommunen. Männen förvärvsarbetar i större utsträckning än kvinnorna. Den ekonomiska 
standarden bland befolkningen i arbetsför ålder i Uddevalla Västra centrum är lägre än i 
kommunen totalt. Männen har en högre ekonomisk standard än kvinnorna. Välfärdsredovisning 2022
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Uddevalla Östra
Välfärdsområdet Uddevalla Östra ligger inne i staden och gränsar �ll välfärdsområdena Uddevalla 
Södra, Hogstorp, Lane Ryr, Uddevalla Östra Centrum och Uddevalla Nordöstra.

I området Uddevalla Östra bor cirka 4 600 personer, vilket motsvarar cirka 8 % av kommunens 
invånare. Här är det vanligast a� bo i e� flerbostadshus och hyresrä� är den vanligaste 
upplåtelseformen. Den genomsni�liga bostadsarean är mindre än i kommunen totalt. Andel med
e�ergymnasial utbildningsnivå är lägre än genomsni�et i kommunen. I Uddevalla Östra är kvinnor 
mer välutbildade än män. Andel förvärvsarbetande är lägre än genomsni�et i kommunen. Männen 
förvärvsarbetar i större utsträckning än kvinnorna och skillnaden mellan könen är större än i 
kommunen totalt. Den ekonomiska standarden bland befolkningen i arbetsför ålder i Uddevalla 
Östra är lägre än i kommunen totalt. Männen har en högre ekonomisk standard än kvinnorna. Välfärdsredovisning 2022
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Uddevalla Östra Centrum
Välfärdsområdet Uddevalla Östra Centrum ligger inne i staden och gränsar �ll välfärdsområdena 
Uddevalla Östra, Uddevalla Södra och Uddevalla Nordöstra.

I området Uddevalla Östra Centrum bor cirka 5 600 personer, vilket motsvarar cirka 10 % av 
kommunens invånare. Här är det vanligast a� bo i e� flerbostadshus och hyresrä� är den vanligaste 
upplåtelseformen. Den genomsni�liga bostadsarean är större än i kommunen totalt. Andel med 
e�ergymnasial utbildningsnivå är lägre än genomsni�et i kommunen. I Uddevalla Östra Centrum är 
kvinnor mer välutbildade. Andel förvärvsarbetande är lägre än genomsni�et i kommunen. 
Kvinnorna förvärvsarbetar i större utsträckning än männen, i alla andra av Uddevallas 
välfärdsområden är förhållandet det omvända. Den ekonomiska standarden bland befolkningen i 
arbetsför ålder i Uddevalla Östra Centrum är lägre än i kommunen totalt. Männen har en högre
ekonomisk standard än kvinnorna. Välfärdsredovisning 2022
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Verktyg & Metoder
Befolkning och geografi utgör bakgrundsvariabler �ll 
kartläggningen av folkhälsan i Välfärdsredovisningen.  
Uddevalla har liksom övriga Sverige en åldrande befolkning. 
A� antalet och andelen äldre i befolkningen ökar får effekter 
på folkhälsan i stort. Även om vi håller oss friska allt högre 
upp i åldrarna, är det fler som lever med sjukdom och 
funk�onsnedsä�ningar om det finns många äldre i 
befolkningen. 
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Bä�re hälsa för a� klara välfärden
För a� möta fram�dens hälsoutmaningar och vårdbehov behöver fokus ski�a �ll e� 
mer hälsofrämjande och förebyggande perspek�v snarare än endast e� åtgärdande, 
behandlande perspek�v. A� fler behöver välfärdstjänster sam�digt som den 
arbetsföra befolkningen och därmed ska�eintäkterna minskar, ställer krav på en 
förbä�rad folkhälsa. 

I SKR:s Strategi för hälsa betonas vikten av e� systema�skt förebyggande och 
hälsofrämjande samverkansarbete för a� klara de demografiska utmaningar vi har 
framför oss. Läs mer om folkhälsoarbete i kapitlet Folkhälsa & Välfärd.

Till Folkhälsa & Välfärd >>

Till Arbete & Studier >>
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Innehåll
– Studera, arbeta och kunna arbeta e� helt arbetsliv 
 
Under Arbete & Studier beskrivs förutsä�ningar för syssel-
sä�ning och skillnader mellan grupper i befolkningen. Här får du 
reda på förutsä�ningar för a� få och behålla e� arbete, hur 
människor har det på jobbet, om de inte kan vara på jobbet på 
grund av sjukdom eller för a� de inte har e� arbete a� gå �ll.
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Arbete ger goda förutsä�ningar för delak�ghet och hälsa
Arbetslivet som helhet, sysselsä�ning och förvärvsarbete, är av stor betydelse för livsvillkoren. 
E� arbete är vik�gt för individens och familjens ekonomiska resurser och skapar förutsä�ningar 
för delak�ghet i samhällslivet. Goda arbetsförhållanden kan stärka individens ekonomi, sociala 
status, personliga utveckling och självförtroende. Sam�digt har arbetslöshet en stark koppling 
�ll ohälsa. När det uppstår stora skillnader i befolkningen, kring hur etablerade och inkluderade 
olika grupper är på arbetsmarknaden, försvagas jämlikhet och sammanhållning. Frågor som rör 
arbetslivet är centrala för a� utjämna skillnader i livsvillkor och förbä�ra förutsä�ningarna för 
hälsa och �llit i samhället. 

Koppling �ll na�onella folkhälsomål 
I den na�onella folkhälsopoli�ken ly�s Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö som 
målområde 3. För a� uppnå en god och jämlik hälsa är det vik�gt a� stärka människors egna 
möjligheter �ll sysselsä�ning. Det är centralt a� skapa förutsä�ningar för alla a� ha e� 
arbete, särskilt för grupper som har svårt a� komma in på arbetsmarknaden. E� bra arbetsliv 
förutsä�er en god arbetsmiljö som är både fysiskt och psykosocialt hållbar. 

Koppling �ll Agenda 2030 
Det globala målet 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk �llväxt handlar om a� verka för 
varak�g, inkluderande och hållbar ekonomisk �llväxt, full och produk�v sysselsä�ning med 
anständiga arbetsvillkor samt en hållbar arbetsmiljö för alla. Det finns dessutom starka kopplingar 
mellan arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö och mål 4 God utbildning för alla, mål 5 
Jämställdhet och mål 10 Minskad ojämlikhet. 

Koppling �ll Agenda 2030 
Det globala målet 4 God utbildning för alla går ut på a� säkerställa en inkluderande och likvärdig 
utbildning av god kvalitet och a� främja livslångt lärande för alla. Kvinnor och män ska ha lika 
�llgång �ll yrkesutbildning och e�ergymnasial utbildning. Agenda 2030 understryker vikten av a� 
ungdomar och vuxna har relevanta kunskaper, färdigheter och kompetenser för sysselsä�ning. 
Det ska också finnas lika �llgång �ll utbildning och yrkesutbildning på alla nivåer för personer 
med olika former av utsa�het.

Koppling �ll na�onella folkhälsomål  
I den na�onella folkhälsopoli�ken ly�s Kunskaper, kompetenser och utbildning som målområde 
2. Alla ska ha möjlighet a� �llgodogöra sig en utbildning. Skolan, med ansvar för utbildning, har 
en grundläggande roll i arbetet för en god och jämlik hälsa. Det är vik�gt a� det finns 
förutsä�ningar för a� utveckla kunskaper och färdigheter i livets olika faser, för a� uppnå och 
bibehålla kompetens som e�erfrågas i arbetslivet.

Utbildning påverkar hälsan posi�vt 
Vår hälsa förbä�ras i takt med s�gande utbildningsnivå. Fullföljda studier ger e� starkt skydd 
mot utanförskap och ohälsa, oavse� elevens bakgrund. Sambandet mellan hälsa och utbildning 
är både direkt och indirekt. Högre utbildning rustar människor för a� �llgodogöra sig 
informa�on och göra hälsosamma val. Sam�digt finns det i högre utsträckning e� ekonomiskt 
utrymme a� upprä�hålla goda vanor. Högre utbildning ger färre hälsorisker i arbetslivet, ökade 
möjligheter på arbetsmarknaden, högre inkomster och mindre ekonomisk utsa�het och stress. 
Längre utbildning innebär högre medellivslängd.  

Välfärdsredovisning 2022
2. Inledning &
Sammanfa�ning

7. Verktyg &
Metoder

3. Utbildningsnivå 4. Arbetsmarknad & Kompetens 5. Sysselsä�ning & Arbetslöshet 6. Arbetsförhållanden
& Sjukfrånvaro

Arbete &
Studier

Inledning (1/2)



Power BI Desktop

Sammanfattning (2/2)
Stora skillnader i utbildningsnivå
Utbildningsnivån i Uddevalla ligger under genomsni�et i Västra Götalandsregionen. Skillnaden 
i utbildningsnivå mellan kvinnor och män är större i kommunen än i regionen. I Uddevalla är 
det dessutom stor skillnad i utbildningsnivå mellan olika geografiska områden i kommunen. 
Andel unga med gymnasiebehörighet ligger på samma nivå som genomsni�et i regionen. 80 % 
av elever som påbörjat gymnasieutbildning har fullföljt sina studier inom fyra år, men bara 
45 % av dem fortsä�er vidare �ll högskolestudier inom tre år. 
 
Risk för utanförskap för unga som varken arbetar eller studerar 
Parallellt med a� betydelsen av utbildningsnivån ökar, lämnar 20 % av ungdomarna i 
Uddevalla gymnasieskolan utan slutbetyg. Det innebär a� de inte uppfyller minimikraven på 
utbildningsnivå för en stor del av jobben på arbetsmarknaden där det o�ast krävs minst 
gymnasieutbildning. 8 % av 17–24 åringarna i kommunen varken studerar eller arbetar. Det 
försvårar deras möjligheter �ll etablering på arbetsmarknaden och ökar risken för 
lång�dsarbetslöshet med ohälsa som följd.

Stora skillnader i förvärvsarbetande mellan områden och grupper
Andelen förvärvsarbetande i Uddevalla ligger på 79 %, i likhet med genomsni�et i regionen. 
Andelen arbetslösa ligger på något högre nivåer i Uddevalla än i regionen och det finns stora 
skillnader i arbetslöshet mellan välfärdsområdena i kommunen.  
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Arbetsmarknaden ställer allt högre krav på utbildning 
Kraven på högre utbildning har ökat i takt med a� arbetsmarknaden blivit mer tjänste- och 
kunskapsbaserad och antalet okvalificerade arbets�llfällen minskat. Denna utveckling har drabbat 
bland annat invandrargrupper hårt. Totalt se� är ungefär häl�en av de vuxna som är arbetslösa i 
Västra Götaland födda i andra länder. Vissa av dessa skillnader kan bero på diskriminering. Män är 
arbetslösa i högre utsträckning medan kvinnor o�are har mer otrygga arbetsförhållanden. För 
utrikes födda har vistelse�den i Sverige e� posi�vt samband med sysselsä�ning. 
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Utbildningsnivå (1/2)
Utbildningsnivån i Uddevalla kommun ökar
I Uddevalla kommun har de flesta i åldern 20–64 år gymnasial 
utbildning eller högre. 11 % har förgymnasial utbildning, 47 % 
har gymnasieutbildning och 40 % har e�ergymnasial 
utbildning. Utbildningsnivån i Uddevalla har ökat något sedan 
2018. Kvinnor har i högre grad än män en e�ergymnasial 
utbildning. 

Det finns stora skillnader i utbildningsnivå mellan kommunens 
olika välfärdsområden. Andelen med e�ergymnasial utbildning 
är exempelvis dubbelt så stor i Ljungskile Tätort som i Uddevalla 
Norra. Den högsta utbildningsnivån har kvinnor i Ljungskile 
Tätort, den lägsta har män i Lane Ryr. 

Utbildningsnivån i Västra Götaland ökar 
Utbildningsnivån i Västra Götalandsregionen s�ger stadigt, men  
skillnaden mellan kommunerna är stor. Uddevalla ligger under 
genomsni�et i regionen, där utbildningsnivån är markant högre i 
storstadskommunerna. Även skillnaden i utbildningsnivå mellan 
könen är större i Uddevalla än i regionen om helhet. 
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Utbildningsnivå (1/2)
Utbildningsnivån i Uddevalla kommun ökar
I Uddevalla kommun har de flesta i åldersgruppen 20–64 år 
gymnasial utbildning eller högre. 11 % har förgymnasial 
utbildning , 47 % har gymnasieutbildning och 40 % har 
e�ergymnasial utbildning. Utbildningsnivån i Uddevalla har ökat 
något sedan 2018. Kvinnor har i högre grad än män en 
e�ergymnasial utbildning. 

Det finns stora skillnader i utbildningsnivå mellan kommunens 
olika välfärdsområden. Andelen med e�ergymnasial utbildning 
är exempelvis dubbelt så stor i Ljungskile Tätort som i Uddevalla 
Norra. Den högsta utbildningsnivån har kvinnor i Ljungskile 
Tätort, den lägsta har män i Lane Ryr. 

Utbildningsnivån i Västra Götaland ökar 
Utbildningsnivån i Västra Götalandsregionen s�ger stadigt, men  
skillnaden mellan kommunerna är stor. Uddevalla ligger under 
genomsni�et i regionen, där utbildningsnivån är markant högre i 
storstadskommunerna. Även skillnaden i utbildningsnivå mellan 
könen är större i Uddevalla än i regionen om helhet. 
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Utbildningsnivå (2/2) – Fullföljda
studier

En fullständig skolgång ger e� starkt skydd mot utanförskap och 
ohälsa, oavse� elevens bakgrund. Unga som saknar slutbetyg 
från gymnasieskolan har sämre möjligheter a� etablera sig på 
arbetsmarknaden, vilket kan minska deras möjligheter �ll god 
hälsa genom livet. Det finns stora skillnader i gymnasie-
behörighet mellan olika områden i kommunen. I Uddevalla 
Norra var endast 60 % av eleverna i årskurs 9 behöriga �ll 
gymnasiets yrkesprogram, jämfört med 91 % i Hogstorp. Enligt 
skollagen och läroplanerna ska utbildningen ta hänsyn �ll barns 
och elevers olika behov. Skolans kompensatoriska uppdrag 
innebär a� alla elever, oavse� utgångspunkt, ska ges goda 
förutsä�ningar a� nå målen med utbildningen. Trots de�a finns 
e� starkt samband mellan socioekonomisk bakgrund, 
föräldrarnas utbildningsbakgrund och elever i årskurs 9 med 
gymnasiebehörighet. 

Andelen elever med gymnasieexamen inom fyra år e�er 
påbörjad utbildning är cirka 70 % i Uddevalla. 

Övergång �ll högskola
Drygt 45 % av gymnasieeleverna i Uddevalla påbörjar 
högskolestudier inom tre år e�er gymnasieexamen. I hem där 
vårdnadshavare saknar högskoleutbildning är övergången från 
gymnasieskola �ll högskola rela�vt låg, oavse� studentens 
studiepresta�oner från gymnasieskolan. 

Behöriga till yrkesprogram per förälders
högsta utbildningsnivå, Västra Götaland
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Andelen barn och äldre i kommunen ökar och därmed behovet 
av välfärdstjänster. Försörjningskvoten (hur många som 100 
personer i åldern 20–66 år ska försörja utöver sig själva) är 
beräknad �ll drygt 80 i lågpendlingskommuner nära en större 
stad, dit Uddevalla räknas. Försörjningskvoten är högre i 
Uddevalla än i större städer och pendlingskommuner, och 
förväntas öka.

Tillgång �ll relevant och uppdaterad kompetens är en av de 
vik�gaste förutsä�ningarna för hållbar �llväxt och utveckling av 
en väl fungerande arbetsmarknad. En väl fungerande 
kompetensförsörjning är nödvändig för a� klara rekryterings-
utmaningen, inte minst �ll välfärdsyrkena. I takt med a� 
digitaliseringen och automa�seringen ökar, ställs nya och högre 
krav på arbetskra�ens kompetenser. Det är redan idag svårt a� 
rekrytera utbildad personal �ll flera välfärdsyrken.

Pendling 
Arbetsmarknaden är större än den egna kommungränsen. 
Pendling har blivit allt vanligare och andelen som pendlar har 
ökat betydligt de senaste 20 åren. 

I Uddevalla pendlar 34 % av de förvärvsarbetande �ll en annan 
kommun för a� arbeta. Pendling anses ge ekonomiska fördelar 
men kan sam�digt öka skillnader mellan kvinnor och män när 
det gäller obetalt arbete, e�ersom det o�are är män som 
pendlar. Det finns forskning som visar a� pendling kan ha 
nega�va konsekvenser för människors hälsa. 
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– Könssegregerad arbetsmarknad
Könsskillnader på arbetsmarknaden visar sig både för yrke och 
posi�on på arbetsplatsen. I de yrken där män är 
överrepresenterade är lönerna generellt se� högre. Den 
vik�gaste orsaken �ll löneskillnaden mellan könen är a� kvinnor 
och män i stor utsträckning arbetar inom olika yrkesområden med 
olika lönelägen. 

Föräldraledighet 
Sta�s�k från Försäkringskassan visar a� det for�arande är 
kvinnor som tar ut den största andelen av föräldrapenning, vård 
av sjukt barn (VAB) och barnbidrag för sina barn. Den skeva 
fördelningen av föräldraledigheten är nega�v för kvinnors 
lönesä�ning i e� långsik�gt perspek�v. Det finns en koppling 
mellan u�ag av föräldraledighet och andel obetalt arbete, vilket 
innebär a� kvinnor tenderar a� u�öra en större andel obetalt 
arbete än män. I föräldrapar där föräldrarna har hög utbildning 
eller hög inkomst är det vanligare a� dela jämställt på 
föräldraledigheten.

Jämställdhetsindex, Västra Götaland 2021

68,9 %

Välj en kommun

All





Välfärdsredovisning 2022
2. Inledning &
Sammanfa�ning

7. Verktyg &
Metoder

3. Utbildningsnivå 4. Arbetsmarknad & Kompetens 5. Sysselsä�ning & Arbetslöshet 6. Arbetsförhållanden
& Sjukfrånvaro

Arbete &
Studier

Jämställdhetsindex
Fackförbundet TCO har tagit fram e� jämställdhetsindex som 
visar kvinnors u�ag av föräldrapenningdagarna (föräldrapenning 
samt �llfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn). Ju närmare 
e� värde ligger 100, desto vanligare är det a� kvinnor tar ut all 
ledighet för omvårdnad av barn. E� index på 50 visar på e� helt 
jämställt u�ag. Ti�ar man på sta�s�ken för u�ag av �llfällig 
föräldrapenning för VAB kan man se en mer jämställd fördelning. 

I Uddevalla ligger jämställdhetsindex på 69,7 vilket visar a� 
kvinnor tar ut större delen av föräldrapenningdagarna. 
Kommunens jämställdhetsindex är något högre än genomsni�et 
för regionen och för riket. 

Del�d 
Del�dsarbete är tre gånger vanligare bland kvinnor än bland män 
i Sverige. Tre av �o kvinnor och en av �o män arbetar max 34 
�mmar i veckan. Den vanligaste orsaken �ll del�dsarbete är a� 
man inte får e� hel�dsarbete. Bland kvinnor är den näst 
vanligaste orsaken vård av barn och bland männen är det studier. 
Skillnaden  beror bland annat på a� kvinnor for�arande tar större 
ansvar för det obetalda hemarbetet. Enligt SCB:s �dsanvändnings-
undersökning lägger kvinnor cirka 5 �mmar mer på hem och barn 
per vecka än vad män gör. Bland män och kvinnor som arbetar 
del�d är det dubbelt så vanligt a� kvinnor uppger en fysiskt 
och/eller psykiskt krävande arbetssitua�on som skäl �ll det, 
jämfört med män. 

Kvinnor med längre utbildning arbetar i lägre utsträckning del�d. 
Det kan bero på möjlighet a� anpassa sin arbets�d och u�öra 
arbetsuppgi�er på distans. Del�dsarbete får konsekvenser på 
privatekonomin och inte minst på pensionen. 

Arbetsmarknad & Kompetens (2/2)
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Sysselsättning & Arbetslöshet (1/3)
– Förvärvsarbetande
Förvärvsarbetande är e� begrepp som används för a� beskriva 
sysselsä�ningen. I Uddevalla är 78 % av befolkningen 20–64 år 
förvärvsarbetande och i de flesta områden ökar den andelen. 
Även om kommunens mest utsa�a områden visar en förbä�ring 
totalt, finns det for�arande stora skillnader mellan områden i 
kommunen. Störst könsskillnad i förvärvsarbetande finns i 
Tureborg, Dalaberg och Hovhult där andelen män som 
förvärvsarbetar är 10–11 % högre än andelen kvinnor.

Nyanländas etablering på arbetsmarknaden
E�erfrågan på arbetsmarknaden och konjunkturläge får 
konsekvenser för hur snabbt nyanlända kan etablera sig och 
komma i arbete. Etableringen påverkas också av vilka kunskaper 
och färdigheter de har med sig liksom av mo�agningssystemet 
och effek�viteten i insatserna de får ta del av. Nyanländas brist 
på �llgång �ll informella nätverk och deras utsa�het för 
diskriminering påverkar också möjligheterna �ll arbete. 

Sysselsä�ningsgrad e�er vistelse�d i Sverige  
Sannolikheten a� vara sysselsa� ökar ju längre vistelse�den är i 
Sverige. Sambandet verkar vara starkare för kvinnor än för män, 
vilket innebär a� könsskillnaden i sysselsä�ning minskar vid 
längre vistelse�der. Skillnaden i sysselsä�ning mellan 
utlandsfödda kvinnor och män är mindre bland högutbildade än 
bland lågutbildade.
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Förvärvsarbetande, Västra Götaland 2020
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Sysselsättning & Arbetslöshet (1/3)
– Förvärvsarbetande
Förvärvsarbetande är e� begrepp som används för a� beskriva 
sysselsä�ningen. I Uddevalla är 78 % av befolkningen 20–64 år 
förvärvsarbetande och i de flesta områden ökar den andelen. 
Även om kommunens mest utsa�a områden visar en förbä�ring 
totalt, finns det for�arande stora skillnader mellan områden i 
kommunen. Störst könsskillnad i förvärvsarbetande finns i 
Tureborg, Dalaberg och Hovhult där andelen män som 
förvärvsarbetar är 10–11 % högre än andelen kvinnor.

Nyanländas etablering på arbetsmarknaden
E�erfrågan på arbetsmarknaden och konjunkturläge får 
konsekvenser för hur snabbt nyanlända kan etablera sig och 
komma i arbete. Etableringen påverkas också av vilka kunskaper 
och färdigheter de har med sig liksom av mo�agningssystemet 
och effek�viteten i insatserna de får ta del av. Nyanländas brist 
på �llgång �ll informella nätverk och deras utsa�het för 
diskriminering påverkar också möjligheterna �ll arbete. 

Sysselsä�ningsgrad e�er vistelse�d i Sverige  
Sannolikheten a� vara sysselsa� ökar ju längre vistelse�den är i 
Sverige. Sambandet verkar vara starkare för kvinnor än för män, 
vilket innebär a� könsskillnaden i sysselsä�ning minskar vid 
längre vistelse�der. Skillnaden i sysselsä�ning mellan 
utlandsfödda kvinnor och män är mindre bland högutbildade än 
bland lågutbildade.
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Sysselsättning & Arbetslöshet (2/3)
– Arbetslöshet
Arbetslöshet är betydligt vanligare hos dem som inte har en 
fullgjord gymnasieutbildning än hos dem som har det. 
Arbetslöshet är därför en vik�g bestämningsfaktor för hälsa. 
Exempelvis ökar arbetslöshet risken för a� insjukna i hjärt- och  
kärlsjukdomar och a� dö i för�d. Arbetsförmedlingen har 
iden�fierat fyra grupper som särskilt utsa�a för arbetslöshet: 
personer som saknar gymnasieutbildning, personer som är 
födda utanför Europa, personer med funk�onsnedsä�ning som 
innebär nedsa� arbetsförmåga och äldre (55–64 år).

 
Stora skillnader i arbetslöshet inom kommunen
Under år 2020 var 8 % av arbetskra�en i åldrarna 18–64 år 
öppet arbetslösa i Uddevalla kommun, vilket är högre än 
genomsni�et för regionen. Andelen arbetslösa varierar kra�igt 
mellan olika områden i kommunen. Arbetslösheten är högre 
bland utrikesfödda, 24 %, jämfört med personer födda i Sverige 
där den är 4,2 %. Under 2020 ökade arbetslösheten �ll följd av 
coronapandemin, men sjönk återigen under 2021 �llbaka �ll 
samma nivåer som före pandemin.
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Sysselsättning & Arbetslöshet (3/3)
– UVAS
En särskilt utsa� grupp när det gäller försörjningsmöjligheter 
och utanförskap är unga som varken arbetar eller studerar 
(UVAS). Arbetslöshet ökar risken för nega�va hälsou�all, �ll 
exempel nedsa� psykisk hälsa. Unga som varken arbetar eller 
studerar är en heterogen grupp, med en särskilt hög andel unga 
utrikes födda kvinnor. Här finns även en överrepresenta�on av 
unga med funk�onsnedsä�ning. Risken för långvarigt 
utanförskap ökar med �den som en ung person varken arbetar 
eller studerar. 

UVAS, Uddevalla 2020
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I Uddevalla kommun är det drygt 8 % av unga vuxna 17–24 år 
som riskerar a� få det svårt a� ta sig in på arbetsmarknaden och 
gå miste om kunskaper och erfarenheter som krävs för a� få e� 
arbete i fram�den. Andelen unga som varken arbetar eller 
studerar är högre i Uddevalla än i regionen som helhet men 
varierar mellan kommunens olika områden. 
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Arbetsförhållanden & Sjukfrånvaro

Goda arbetsförhållanden kan bidra �ll personlig utveckling, hälsa 
och välbefinnande, medan ogynnsamma arbetsförhållanden ökar 
risken för ohälsa. Personer med hög inkomst och med 
e�ergymnasial utbildning drabbas i mindre utsträckning av 
arbetsorsakade besvär än personer med låg inkomst och kortare 
utbildning. Drygt var �ärde kvinna har besvär �ll följd av arbetet 
jämfört med var femte man. De vanligaste orsakerna �ll 
sjukskrivning är psykiatriska diagnoser, stressrelaterad psykisk 
ohälsa och sjukdom i rörelseorganen, såsom ryggbesvär. Andelen 
sjukskrivningar i psykiatriska diagnoser är högre bland kvinnor. I 
allmänhet ökar sjukfrånvaron med åldern, men sjukfrånvaron i 
psykiatriska diagnoser är som högst i åldersgruppen 30–39 år.

Ohälsa och sjukfrånvaro vanligare bland kvinnor
Ohälsotalet mäter e� antal olika hälsofaktorer och lägger ihop 
dessa �ll e� tal som ska belysa graden av ohälsa. De olika faktorer 
som mäts är mängden utbetalda dagar med sjukpenning, 
arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt ak�vitets- 
och sjukersä�ning. Antalet dagar delas sedan med antal personer 
i befolkningen som är 16–64 år. 

I Uddevalla är ohälsotalet högre än genomsni�et för regionen och 
det finns stora skillnader mellan områden inom kommunen.  
Ohälsotalet ökar med s�gande ålder och sta�s�ken visar tydliga 
skillnader mellan kvinnor och män, då kvinnor har betydligt högre 
värden. 

Medelvärde ohälsotal, Uddevalla 2020 Medelvärde ohälsotal, Västra Götaland 2020
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Till Inkomst & Försörjning >>

Verktyg & Metoder
De verktyg och metoder som tas upp utgår från de områden och faktorer som Folkhälsomyndigheten 
och Kommissionen för jämlik hälsa iden�fierat som särskilt vik�ga för a� uppnå en god och jämlik 
hälsa.

Trygghet och studiero 
Skolan når alla barn och unga och spelar därmed en grundläggande roll i arbetet för en god och jämlik 
hälsa. Dels genom si� utbildningsansvar, dels som arena för hälsofrämjande arbete. Lärmiljön är vik�g 
för elevernas utveckling och hälsa, en god lärmiljö ska vara präglad av trygghet och studiero. 
Personalens utbildningsnivå har betydelse för lärandemiljön. Det finns e� samband mellan e� antal 
självrapporterade skolfaktorer (�ll exempel rela�oner och skolklimat) och barns psykosoma�ska 
hälsa. 

Vuxenutbildning och livslångt lärande
Vuxenutbildning ger en andra chans a� gå vidare i utbildningssystemet, trots e� �digare 
skolmisslyckande, eller av andra skäl. Arbetsmarknaden är föränderlig och människor kan behöva 
ges möjligheter a� ställa om under si� arbetsliv. Tillgång �ll yrkesutbildning och andra former av 
fortbildning är vik�gt för a� bä�re kunna möta e�erfrågad kompetens på arbetsmarknaden. Det kan 
underlä�a för �ll exempel utlandsfödda med högskoleutbildning som idag har okvalificerade 
arbeten. Tillgänglig och �dig språkinlärning bland vuxna nyanlända gynnar möjligheten �ll fortsa� 
utbildning och för a� få e� arbete.

Främja möjligheter �ll arbete
För a� åstadkomma en god och jämlik hälsa är det vik�gt a� stärka människors egna möjligheter �ll 
sysselsä�ning. Det är centralt a� skapa förutsä�ningar för alla a� ha e� arbete, särskilt för grupper 
som annars har svårt a� komma in på arbetsmarknaden; personer utan gymnasieutbildning, 
personer som är födda utanför Europa, personer med funk�onsnedsä�ning som innebär nedsa� 
arbetsförmåga, äldre och unga som varken arbetar eller studerar. 
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En god arbetsmiljö
För en god psykosocial arbetsmiljö krävs 
balans mellan de krav som ställs i arbetet och 
den kontroll och det inflytande över 
arbetsuppgi�er som den anställde har. Krav 
och kontroll i arbetet skiljer sig mellan kvinnor 
och män och mellan olika yrken. 
Arbetstagarnas egen bedömning av sin 
arbetsförmåga kan ge en indika�on på hur 
hållbar arbetsmiljön är. Arbetstagarna behöver 
ha �llgång �ll den företagshälsovård som 
arbetsförhållandena kräver.

Fullföljda studier 
Trots a� utbildningen i skolan ska ta hänsyn �ll varje barns och elevs behov, oavse� utgångsposi�on, 
visar sta�s�ken a� föräldrarnas utbildningsbakgrund har stor betydelse för elevers skolresultat. Det är 
vik�gt a� skolsvårigheter upptäcks �digt och a� eleven får adekvat stöd. Det förebygger 
skolmisslyckanden på längre sikt. De som saknar �llräckliga förkunskaper från grundskolan får svårare 
a� klara gymnasiestudier. Om skolan inte lyckas stödja eleven kan konsekvensen �ll slut bli en 
avbruten skolgång.

Rekrytering �ll högskolestudier
Studenter vars föräldrar saknar högskoleutbildning har i dag en rela�vt låg övergång från 
gymnasieskolan �ll högskola, oavse� sina egna studiepresta�oner. Om rekryteringen �ll högskolan 
från den här gruppen lyckades i högre grad skulle den sociala snedrekryteringen minska, vilket skulle 
främja en god och jämlik hälsa. 
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Innehåll
– Olika sä� a� försörja sig själv och a� få �llfällig 
ekonomisk hjälp från samhället 

Under Inkomst & Försörjning beskrivs hushållens ekonomiska 
förhållanden. Här får du reda på mer om egen försörjning 
genom anställning eller företagande, inkomstskillnader och de 
vik�gaste �llfälliga ekonomiska stöden från samhället när det 
behövs.
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Inledning
Inkomster och försörjningsmöjligheter
Ekonomisk och social trygghet är vik�gt för hälsan. Inkomster och ekonomiska resurser skapar 
ramarna för människors materiella standard och deras handlingsutrymme. Bristande ekonomiska 
resurser ger sämre förutsä�ningar för hälsosamma levnadsvanor. Oro för ekonomin kan påverka 
hälsan nega�vt. A� växa upp med bristande ekonomiska resurser kan påverka barns och ungas liv 
nega�vt på flera sä�, exempelvis genom mindre hälsosamma levnadsvanor, sämre skolresultat 
och trångboddhet. Ekonomisk utsa�het kan vara förknippat med svårigheter a� delta i samhället 
på samma sä� som andra.

Koppling �ll na�onella folkhälsomål
I den na�onella folkhälsopoli�ken ly�s Inkomster och försörjningsmöjligheter som målområde 4. 
För a� åstadkomma en god och jämlik hälsa är det vik�gt a� stärka människors egna möjligheter 
�ll sysselsä�ning och därmed möjligheter a� agera och generera ekonomiska resurser. Det är 
också vik�gt a� stödja människor när deras egna ekonomiska resurser inte räcker �ll. 

Koppling �ll Agenda 2030
Inkomster och försörjningsmöjligheter har kopplingar �ll flera globala mål i Agenda 2030. Det 
gäller mål 1 Ingen fa�gdom, mål 5 Jämställdhet, med rä�vis fördelning av makt, inflytande och 
resurser, mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk �llväxt samt mål 10 Minskad ojämlikhet, 
inom och mellan länder.

Sammanfattning
Det finns tydliga inkomstskillnader baserat på utbildningsnivå men också baserat på kön. De med 
förgymnasial utbildning tjänar betydligt mindre och lever i större utsträckning på ekonomiskt bidrag, 
jämfört med grupper med högre utbildningsnivå. Män har generellt se� en högre disponibel inkomst än 
kvinnor. Trots rela�vt små inkomstskillnader är Sverige e� av de länder i EU med störst skillnader i 
materiell och social fa�gdom mellan inrikes- och utlandsfödda. Bland Uddevallabor med utländsk 
bakgrund lever drygt 13 % på ekonomiskt bistånd, jämfört med 2 % bland kommuninvånare födda i 
Sverige. Denna skillnad beror i stor utsträckning på möjligheter �ll etablering.
 
Stora skillnader mellan områden 
Sam�digt som den ekonomiska standarden har ökat för så go� som samtliga grupper i Uddevallas 
befolkning, ökar också inkomstskillnaderna. Det beror på a� ökningen är mindre bland dem med låg 
ekonomisk standard än bland dem med hög. Den ekonomiska standarden skiljer sig mycket åt mellan 
olika välfärdsområden i kommunen.  
 
Låg ekonomisk standard och ekonomisk utsa�het
Drygt vart femte barn i åldern 0–19 år lever i hushåll med låg ekonomisk standard vilket kan påverka 
bland annat barns och ungas fysiska och psykiska hälsa, hälsobeteenden, skolresultat och sociala
rela�oner. Av dem som arbetar lever cirka 15 % med låg ekonomisk standard. Bland dem som arbetar är 
ekonomisk utsa�het vanligast bland ensamstående föräldrar, yngre, de med låg utbildningsnivå och 
utlandsfödda.
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Inkomster
Den ekonomiska standarden ökar
Ekonomisk standard beskriver medianen av hushållens 
disponibla inkomst där hänsyn tas �ll den samlade inkomsten 
och hushållets sammansä�ning. Den ekonomiska standarden har
ökat i Sverige under den senaste 10-årsperioden för alla 
utbildningsgrupper och oavse� födelseregion utom för kvinnor 
med högst förgymnasial utbildning, vars ekonomiska standard 
inte ökar. Bland dem med låg ekonomisk standard är ökningen 
mindre än bland dem med hög, vilket ökar inkomstskillnaderna. 

Stora skillnader mellan områden 
Trots en posi�v utveckling finns det stora skillnader mellan 
områden och det finns stora varia�oner mellan grupper. I 
området Uddevalla Norra lever drygt en tredjedel av 
befolkningen med låg ekonomisk standard, a� jämföra med lite 
drygt 5 % i områdena Hogstorp och Uddevalla Kust. 

Ak�vitetsersä�ning och sjukersä�ning är två ersä�ningar �ll 
dem som har nedsa� arbetsförmåga på grund av sjukdom. Också 
andelen med ak�vitets- och sjukersä�ning skiljer sig åt mellan 
välfärdsområdena där andelen i Uddevalla Västra Centrum ligger 
på 6,5 %, jämfört med 1,8 % i Lane Ryr. Andelen med ak�vitets- 
och sjukersä�ning i Uddevalla ligger lite under genomsni�et för 
regionen. 

Aktivitets- och sjukersättning, Uddevalla 2020
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Aktivitets- och sjukersättning, Västra
Götaland 2020
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Ekonomisk standard, Västra Götaland 2020
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Inkomster
Den ekonomiska standarden ökar
Ekonomisk standard beskriver medianen av hushållens 
disponibla inkomst där hänsyn tas �ll den samlade inkomsten 
och hushållets sammansä�ning. Den ekonomiska standarden har
ökat i Sverige under den senaste 10-årsperioden för alla 
utbildningsgrupper och oavse� födelseregion utom för kvinnor 
med högst förgymnasial utbildning, vars ekonomiska standard 
inte ökar. Bland dem med låg ekonomisk standard är ökningen 
mindre än bland dem med hög, vilket ökar inkomstskillnaderna. 

Stora skillnader mellan områden 
Trots en posi�v utveckling finns det stora skillnader mellan 
områden och det finns stora varia�oner mellan grupper. I 
området Uddevalla Norra lever drygt en tredjedel av 
befolkningen med låg ekonomisk standard, a� jämföra med lite 
drygt 5 % i områdena Hogstorp och Uddevalla Kust. 

Ak�vitetsersä�ning och sjukersä�ning är två ersä�ningar �ll 
dem som har nedsa� arbetsförmåga på grund av sjukdom. Också 
andelen med ak�vitets- och sjukersä�ning skiljer sig åt mellan 
välfärdsområdena där andelen i Uddevalla Västra Centrum ligger 
på 6,5 %, jämfört med 1,8 % i Lane Ryr. Andelen med ak�vitets- 
och sjukersä�ning i Uddevalla  ligger lite under genomsni�et för 
regionen. 
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Inkomstskillnader
Sam�digt som den ekonomiska standarden har ökat och de
flesta har få� det bä�re, ökar också inkomstskillnaderna. 
Generellt se� har män högre disponibel inkomst än kvinnor. 
Högst ekonomiskt standard återfinns i åldersgrupperna 50–59 år 
och 60–69 år, framförallt bland sammanboende par utan 
hemmaboende barn. Lägst ekonomisk standard har grupperna 
utrikes födda med kort vistelse�d i Sverige, ensamstående 
kvinnor och ensamstående pensionärer, särskilt bland kvinnor 
över 75 år.  

Ginikoefficienten är e� må� för a� jämföra inkomstspridningen 
mellan geografiska områden. E� lågt värde innebär mindre 
skillnader och e� högt värde större. I Sverige finns rela�vt liten 
inkomstspridning i jämförelse med andra länder. Sverige är dock 
e� av de länder i EU med störst skillnader i materiell och social 
fa�gdom mellan inrikes- och utlandsfödda. De största 
skillnaderna mellan grupperna utgörs av förmågan a� kunna 
betala en större oförutsedd utgi�, ha råd a� delta i en 
regelbunden fri�dsak�vitet och om man har råd med en veckas 
semester varje år.

I Uddevalla ligger genomsni�et för disponibel inkomst på drygt 
280 500 kr. Det finns tydliga nivåskillnader mellan grupper med 
olika utbildningsnivå, där de med förgymnasial utbildning tjänar 
betydligt mindre än de med gymnasial och e�ergymnasial. Män 
har generellt se� en högre disponibel inkomst än kvinnor, 
könsskillnaden är mindre bland dem med e�ergymnasial 
utbildning än de med lägre utbildningsnivå.

Ekonomisk standard per utbildningsnivå,
Uddevalla 2020
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Ekonomisk utsatthet
Låg ekonomisk standard är vanligast bland barn och 
kvinnliga pensionärer 
Drygt vart femte barn i åldern 0–19 år lever i hushåll med låg 
ekonomisk standard (när hushållets ekonomiska standard är 
lägre än 60 % av medianvärdet för riket). A� leva med låg 
ekonomisk standard och ekonomiska problem kan påverka bland 
annat barns och ungas fysiska och psykiska hälsa, hälso-
beteenden, skolresultat och sociala rela�oner. Av dem som 
arbetar är ekonomisk utsa�het vanligast bland ensamstående 
föräldrar, yngre, de med låg utbildningsnivå och utlandsfödda. 

I Uddevalla lever cirka 18 % av kvinnorna och 15 % av männen, 
samtliga åldrar, med låg ekonomisk standard. I folkhälsoenkäten 
uppger 13 % av de svarande a� de upplever ekonomisk stress,  
a� de under de senaste 12 månaderna ha� svårt a� betala 
löpande utgi�er. 18 % uppger a� de saknar kontantmarginal. I 
åldersgruppen 65 år och äldre är det dubbelt så hög andel 
kvinnor som män som lever med låg ekonomisk standard. 

Andel med ekonomiskt bistånd skiljer sig mellan 
grupper
A� vara i behov av ekonomiskt bistånd under lång �d ökar risken 
för utanförskap sam�digt som möjligheten a� vara en del av 
arbetsmarknaden minskar, vilket i sin tur ökar risken för ohälsa. 
A� leva med ekonomiskt bistånd skiljer sig mycket åt mellan 
kommunens områden. Bland kommuninvånare med 
förgymnasial utbildning är det knappt 15 % som lever på 
ekonomiskt bistånd, a� jämföra med 2–4 % bland dem med 
högre utbildningsnivå. Bland Uddevallabor med utländsk 
bakgrund lever drygt 13 % på ekonomiskt bistånd, jämfört med 
2 % bland kommuninvånare födda i Sverige. Denna skillnad 
beror i stor utsträckning på möjligheter �ll etablering. 

Ekonomiskt bistånd, Uddevalla 2020
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Verktyg & Metoder
De verktyg och metoder som tas upp utgår från de områden som Folkhälsomyndigheten och 
Kommissionen för jämlik hälsa iden�fierat som särskilt vik�ga för a� uppnå en god och jämlik 
hälsa.

Arbete och självförsörjning 
A� kunna försörja sig och sin familj är vik�ga faktorer för a� utjämna skillnader i livsvillkor och 
för folkhälsan. Arbete och försörjning är inte bara vik�gt för de yrkesverksamma utan också av 
största betydelse för barnen i de berörda hushållen. Andra vik�ga faktorer för e� hållbart 
arbetsliv och försörjning är möjlighet �ll rehabilitering samt kompetensutveckling och 
vuxenutbildning vid behov. 

Ekonomiskt stöd när det behövs 
Under perioder av livet kan vi sakna förutsä�ningar a� arbeta eller 
studera. Arbetslöshet, sociala skäl och hälsoproblem är de vanligaste 
orsakerna �ll ekonomiskt bistånd. Vid dessa �llfällen är det vik�gt a� ha 
möjlighet a� få ekonomiskt stöd. Insatser för ingång/�llbakagång på 
arbetsmarknaden eller på rehabilitering bör ske parallellt. 

Verka för jämställdhet
I arbetet för jämlika livsvillkor behöver förutsä�ningar för jämställdhet 
stärkas. Orä�ärdiga löneskillnader mellan kvinnor och män behöver ly�as 
fram för a� kunna minskas. Arbetsvillkor behöver anpassas för kvinnor och 
män och möjliggöra en fungerande familjesitua�on vid sidan om arbetet.

Läs mer i kapitlet Arbete & Studier >>
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Innehåll
– Livsförutsä�ningar för barn och ungdomar upp �ll 
18 år och hur de mår

Under Barn & Unga beskrivs hur barn och ungdomar har det 
hemma, i skolan och på fri�den. Här får du reda på barns 
�diga livsvillkor, hemmiljö, skolmiljö och hur barn och unga i 
Uddevalla mår och om deras levnadsvanor och 
fri�dsak�viteter.
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10. Verktyg & Metoder
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Inledning
Förhållanden under barn- och ungdomsåren har stor betydelse för hälsan under hela 
livet. En god hemmiljö, goda socioekonomiska förutsä�ningar, fungerande föräldraskap,  
meningsfull fri�d och �llgång �ll fysisk ak�vitet kan främja hälsa och förebygga ohälsa. 
Sam�dig kan grunden för en god hälsa skadas om barn och unga exempelvis upplever 
bristande omsorg, otrygga rela�oner �ll föräldrar eller utsä�s för våld.

Koppling �ll na�onella folkhälsomål 
I den na�onella folkhälsopoli�ken ly�s Det �diga livets villkor som målområde 1. 
Ojämlikhet i livsvillkor mellan familjer påverkar barns möjligheter �ll utveckling och 
hälsa under det �diga livet. För a� åstadkomma en god och jämlik hälsa är det vik�gt a� 
skapa förutsä�ningar för en god start i livet och jämlika uppväxtvillkor, så a� alla barn 
får grundläggande förutsä�ningar a� utveckla kogni�va, emo�onella, sociala och fysiska 
förmågor u�från sina villkor. 
 
Koppling �ll Agenda 2030
Målområde 1 har flera kopplingar �ll de globala målen i Agenda 2030, framför allt �ll 
mål 3 Hälsa och välbefinnande. Mål 3 handlar om a� säkerställa hälsosamma liv och 
främja välbefinnande för alla i alla åldrar, vilket berör både mödrahälsovården och 
barnhälsovården. Förskolans betydelse för barns välbefinnande och utveckling framgår 
av mål 4 God utbildning som handlar om a� säkerställa en inkluderande och likvärdig 
utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. 

Sammanfattning
Det är särskilt under de första levnadsåren som förutsä�ningar för hälsa skapas. Barns livsvillkor i 
Uddevalla skiljer sig åt mellan områden, vilket redan från början lägger grunden för en ojämlik 
hälsoutveckling genom livet. Både övervikt och karies är växande problem bland barn och unga, särskilt 
bland barn �ll föräldrar med låg utbildningsnivå och låg inkomst.  

Majoriteten av ungdomar i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet rapporterar a� de är nöjda med 
förhållandet �ll sin familj och de allra flesta trivs hemma. Grunden för en god hälsa kan skadas om barn 
och unga upplever bristande omsorg, otrygghet och våld. Vart �onde barn lever i ekonomiskt utsa�a 
hushåll och nästan 8 % uppger a� de upplevt våld i sin familj eller i sin närhet.

Majoriteten av de svarande i CAN:s enkätundersökning uppger a� de trivs och nästan alla som svarat på 
Uddevallas elevhälsoenkät rapporterar a� de känner sig trygga. Sam�digt visar sta�s�ken a� andelen 
som upplevt oroande bråk och kränkningar är hög samt a� mobbning är rela�vt vanligt. 

Levnadsvanorna både förbä�ras och försämras bland unga. 
Ungdomar äter för lite frukt och grönt, sover mindre än de 
borde, och mo�onerar för lite. Posi�vt är a� konsum�on av 
tobak, alkohol och narko�ka minskar. Ungefär vart �ärde 
barn och ungdom i Uddevalla har övervikt. Pojkar ska�ar si� 
mående högre än flickor. Det är mycket stora skillnader i 
upplevelse av stress och rapporterad  psykisk ohälsa mellan 
flickor och pojkar, särskilt i de äldre årskurserna. Nästan var 
tredje flicka i årskurs 1 på gymnasiet rapporterar psykisk 
ohälsa i Uddevallas elevhälsoenkät.

Fram�dstron verkar ha kommit �llbaka e�er a� pandemin 
har klingat av. De allra flesta av eleverna i årskurs 8 och 
årskurs 1 på gymnasiet uppger i Uddevallas elevhälsoenkät 
a� de har e� meningsfullt liv, andelen pojkar är högre än 
andelen flickor. På na�onell nivå utrycker majoriteten a� de 
känner kontroll över vart livet är på väg. Sam�digt uppger 
nästan varannan ungdom a� de anser a� samhället är på 
väg åt fel håll. 
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Det tidiga livet
A� ge varje barn en bra start i livet är av stor betydelse för a� 
minska ojämlikhet i hälsa under hela livet. Det är särskilt under 
de första levnadsåren som förutsä�ningar för hälsa skapas. 
Därför är främjande och förebyggande insatser under denna 
period särskilt stor. God omvårdnad kan leda �ll livslånga 
posi�va effekter. Små barn �llbringar den största delen av sin �d 
hemma och i förskolan. Förskolan når de flesta barn, där finns 
goda möjligheter a� bedriva hälsofrämjande arbete. Barn som 
gå� i förskola har en lägre förekomst av psykiska problem och 
bä�re skolresultat i språk och matema�k. 

I Uddevalla är 86 % av alla barn i åldrarna 1–5 år inskrivna i 
förskolan. Olika faktorer har betydelse för kvaliteten i förskolan, 
exempelvis hög andel personal med pedagogisk utbildning, och 
låg personalomsä�ning. 
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Språkutveckling 
Barn med litet ordförråd och som pratar i korta meningar kan 
förutspå den kommande språkutvecklingen. Språkliga 
svårigheter kan vara e� bekymmer i sig men  kan också vara e� 
tecken på andra problem, som neuropsykiatriska eller 
utvecklingsneurologiska diagnoser. Om stöd, som föräldrariktade 
interven�oner och stöd i förskolan, sä�s in i �d kan problem 
förebyggas eller mildras och en jämlik utveckling främjas. 

I Uddevalla får 13 % av 2,5-åringarna remiss �ll logoped e�er 
hälsobesök på BVC. 
 
Övervikt och fetma hos barn och unga ökar 
Övervikt och fetma innebär en ökad risk a� drabbas av ohälsa 
och är en av de främsta orsakerna �ll sjukdomsbördan och för 
�dig död i Sverige. Cirka 18 % av barn 6–9 år har övervikt eller 
fetma, det är vanligare hos flickor än hos pojkar. Förekomsten av 
övervikt och fetma ökar signifikant med åldern och är dubbelt så 
stor för 9-åringar jämfört med 6-åringar.

I Uddevalla har 14  % av 4-åriga flickor övervikt och 8 % av 
pojkarna. Cirka 3 % av 4 åringarna har fetma. 

Karies ökar i vissa grupper
Karies hos barn har under flera år ökat. De barn som redan är 
sjuka har blivit sjukare och skillnaderna mellan friska och sjuka 
barn har ökat. Barn som har karies när de är 3 år har o�a karies 
när de är 15 år och under denna period har alla mjölktänder 
ersa�s av permanenta tänder. Det finns stora socioekonomiska 
skillnader i tandhälsa bland barn och unga. Familjens 
levnadsvanor är av stor betydelse för tandhälsan. Familjer med 
sämre socioekonomiska förutsä�ningar har i högre utsträckning 
sämre levnadsvanor och därmed sämre tandhälsa.
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Hemmiljön (1/2)
En trygg hemmiljö främjar hälsa
Miljön i hemmet är en vik�g faktor som påverkar barns och 
ungas hälsa, både under uppväxten och senare i livet. En god 
rela�on mellan barn och föräldrar minskar risken för en rad olika 
hälsoproblem och riskbeteenden hos barnen. Rela�onen mellan 
föräldrar och barn är därför central för a� följa utvecklingen av 
miljön i hemmet.

I Uddevalla uppger 86 % av de som besvarat CAN:s 
enkätundersökning i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet, a� de 
är nöjda med rela�onen �ll sin familj. 

Trivsel och trygghet i bostadsområdet
I Uddevalla uppger 98 % av de svarande på elevhälsoenkäten a� 
de trivs hemma. Sam�digt uppger mer än var femte svarande a� 
de upplever otrygghet i si� bostadsområde. Upplevelsen av 
otrygghet är mycket högre bland flickor än bland pojkar. 

Är nöjda med relationen till sin familj, 2022
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Återhämtning och stöd med skolarbetet
Kopplat �ll olikheter i barn och ungas hemmiljö varierar 
förutsä�ningarna för trivsel, möjlighet �ll lugn och ro samt 
möjlighet a� få hjälp hemifrån med sina läxor. Det finns, trots 
skolans kompensatoriska uppdrag, e� starkt samband mellan 
föräldrarnas utbildningsnivå och barns skolresultat. 

I Uddevalla uppger 95 % av eleverna som svarat på Uddevallas 
elevhälsoenkät a� de har förutsä�ningar �ll lugn och ro hemma. 
91 % svarar a� de har möjlighet a� få hjälp med sina läxor 
hemma. Möjligheten �ll läxhjälp sjunker i de högre årskurserna.
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Grunden för en god hälsa kan skadas om barn och unga upplever 
bristande omsorg, otrygghet och våld. A� växa upp i fa�gdom har 
också en nega�v inverkan på barns möjligheter a� �llgodogöra sig 
sina rä�gheter och �ll goda livschanser. I Uddevalla har 11 % av 
de svarande i CAN:s enkätundersökning någon gång  önskat a� 
någon av föräldrarna ska sluta dricka. 

Barnfa�gdom 
A� oroa sig för boende eller ekonomi är skadligt för den psykiska 
hälsan, och hushållets ekonomi påverkar också barnets 
möjligheter och val. Ensamstående föräldrar med barn har större 
risk för långvarig och upprepad fa�gdom, vilket medför ökad risk 
för ohälsa. Barnfa�gdomen minskar i Sverige sam�digt som 
skillnaderna i ekonomiska förutsä�ningar ökar. I Uddevalla uppger 
4 % av de svarande ungdomarna a� de är missnöjda med familjens 
ekonomi. Sam�digt lever 10,5 % av alla barn 0-19 år i Uddevalla, i 
hushåll med låg inkomst eller med ekonomiskt bistånd. 
 
Våld i hemmet 
Barn som upplever våld i familjen löper ökad risk för a� utveckla 
egna problem och a� bli trauma�serade. När en förälder utövar 
våld mot barnets andra förälder eller annan person i hemmet, 
utsä�s också barnet för våld i form av psykisk misshandel. Våld 
direkt mot barn kan innebära akuta risker för skador och i värsta 
fall död. Misshandel och hot om våld mot en förälder eller mot 
barnet självt är en stark stressfaktor som ökar risken för sämre 
skolresultat, lägre livskvalitet, psykisk sjukdom och självskade-
beteende. I Uddevalla rapporterar nästan 8 % av de som svarat på 
elevhälsoenkäten a� de upplevt våld i hemmet, en eller flera 
gånger. Motsvarande siffra bekrä�as i CAN:s enkätundersökning. I 
den senare uppger 4 % av de svarande a� de upplevt våld 
upprepade gånger. 

Önskar att förälder slutar dricka, 2022

Välj en 
kommun

Barn har rä� �ll skydd mot alla former av
fysiskt eller psykiskt våld, skada eller

övergrepp, vanvård eller försumlig behandling,
misshandel eller utny�jande (inklusive sexuella

övergrepp) medan barnet är i föräldrarnas
eller den ena förälderns, vårdnadshavares eller

annan persons vård.

Barnkonven�onens ar�kel 19

Missnöjd med familjens ekonomi, 2022

Välj en 
kommun

Har upplevt våld i sin familj eller närhet,
Uddevalla HT2021-VT2022

0 %

10 %

Åk 4 Åk 8 Gymnasiet
år 1

Alla

Flickor Pojkar Totalt

Hemmiljön (2/2) – När hemmiljön brister
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Skolan
Elever som känner sig trygga i skolan rapporterar bä�re hälsa än 
elever som inte gör det.  Det finns e� nega�vt samband mellan 
upplevd stress i skolan och barns lärande och hälsa. Barn som 
uppger a� skolarbetet är s�mulerande har en bä�re hälsa. 

I Uddevalla rapporterar 76 % av de som besvarat CAN:s 
enkätundersökning a� de trivs ganska eller mycket bra i skolan. 
Skoltrivsel är vanligare bland pojkar än bland flickor. En högre 
andel i årskurs 2 på gymnasiet rapporterar skoltrivsel än i 
årskurs 9.

Trygghet i skolan, men vanligt med bråk 
Studiero och trygghet är vik�gt för a� barn och ungdomar ska 
kunna inhämta och utveckla kunskaper. Barns hälsa påverkas av 
upplevelse av trygghet i skolan, de sociala rela�onerna i skolan 
och av utsa�het för mobbning. Det finns e� nega�vt samband 
mellan upplevelse av stress i skolan och lärande och hälsa. 

I Uddevalla känner sig 97 % av eleverna som svarat på 
elevhälsoenkäten trygga i skolan. Upplevelsen av trygghet 
verkar vara lägre bland de yngre eleverna. 30 % svarar a� de 
upplevt oroande bråk i skolan och 18 % a� de själva utsa�s för 
kränkningar i skolan. I CAN:s enkätundersökning svarar 13 % a� 
de blivit mobbade under de senaste 12 månaderna.

Frånvaro
Skolmiljö och hälsa är vik�ga faktorer för lärande. Skolk kan vara 
e� u�ryck för a� någon av dessa faktorer inte fungerar, men 
beror också på andra faktorer som hemförhållanden, 
studiemo�va�on och mobbning. 

I Uddevalla uppger 16 % av de som svarat på CAN:s enkät-
undersökning a� de skolkar en gång i månaden eller o�are.
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Levnadsvanor (1/2) – Motion,
matvanor och sömn
Levnadsvanor som mat och fysisk ak�vitet har stor påverkan
på barn och ungas hälsa. Hälsosam mat, fysisk ak�vitet och goda 
sömnvanor främjar hälsa och välbefinnande. Goda levnadsvanor 
har dessutom en sjukdomsförebyggande effekt. 

Matvanor
Ungdomar äter för lite frukt och grönsaker och för mycket
rö� kö� och chark. Ungdomar vars föräldrar har låg utbildning 
och/eller låg inkomst har sämre matvanor. Ojämnt energiintag 
och bristande näring kan bidra �ll koncentra�onssvårigheter, 
hyperak�vitet och trö�het. A� börja dagen med frukost har en 
posi�v effekt på barn och ungas minne och inlärning. 

I Uddevalla uppger 71 % av de svarande på elevhälsoenkäten a� 
de äter frukost. Vanan a� äta frukost verkar minska med 
s�gande ålder. 89 % av de svarande uppger a� de äter middag. 
När det kommer �ll lunch, som fem dagar i veckan serveras i 
skolan, är det skillnad mellan andelen pojkar och flickor. 86 % av 
pojkarna äter lunch jämfört med 74 % av flickorna. 

Enligt svaren i elevhälsoenkäten sjunker intaget av frukt och 
grönt med åldern. I årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet är det 
mindre än 50 % som brukar äta frukt och grönt.

Sömn
Liksom kost och fysisk ak�vitet har sömn stor betydelse för
koncentra�onsförmåga, inlärningskapacitet och hälsan i stort.

I Uddevalla rapporterar 63 % av de svarande på 
elevhälsoenkäten a� de sover mindre än rekommenderat.

Fysisk ak�vitet 
Hälsan, både den fysiska och psykiska, främjas av fysisk 
ak�vitet. Enligt en undersökning från Folkhälsomyndigheten 
finns en koppling mellan a� röra på sig och a� sam�digt uppge 
a� man mår bra och inte känner sig stressad över skolarbetet. 

Graden av fysisk ak�vitet är för låg bland dagens barn och unga. 
Stor del av den vakna �den �llbringas si�ande, liggande eller 
s�llastående och den inak�va �den ökar med åldern. I en 
undersökning från Folkhälsomyndigheten kunde man se a�
35 % av veckans totala fysiska ak�vitet sker under skol�d. 

I Uddevalla rör 64 % av elever som svarat på elevhälsoenkäten 
på sig minst 60 minuter per dag, det tycks vara högre andel 
pojkar än flickor som gör det. 
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Tobakskonsumtion, Uddevalla 2022
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Levnadsvanor (2/2) – Tobak,
alkohol och droger
I CAN:s undersökning riktad �ll elever i årskurs 9 och årskurs 2 på 
gymnasiet syns en posi�v utveckling där bruk av tobak, alkohol 
och narko�ka bland unga i Uddevalla har minskat över �d. 

Andelen rökare minskar och snusare ökar
Andelen rökare i årskurs 9 och gymnasieskolans årskurs 2 har 
minskat under det senaste decenniet, medan snusanvändningen 
har ökat. Snus är vanligare bland pojkar, men en ökning sker bland 
flickor. For�arande rapporterar ungdomar a� de kan köpa 
tobaksprodukter själva trots a� de inte fyllt 18 år. Det har ske� en 
a�tydförändring då andelen som tror a� tobaksbruk är utan risk 
ökar.

Alkoholkonsum�onen har minskat bland unga 
Andelen elever som svarat a� de druckit alkohol någon gång de 
senaste 12 månaderna är högre bland ungdomar i årskurs 2 på 
gymnasiet än i årskurs 9, men har minskat kra�igt i båda 
åldersgrupperna. Flickor har något högre alkoholkonsum�on än 
pojkar. Pojkar har högre intensivkonsum�on, men även denna har 
minskat över �d. Det vanligaste sä�et för ungdomar a� få tag i 
alkohol är genom en äldre vän, syskon eller partner. Föräldrars 
bjudvanor har minskat för båda åldersgrupperna. Utöver 
alkoholskador kan drickande leda �ll andra konsekvenser. 
Ungdomar rapporterar a� de under berusning få� saker förstörda, 
hamnat i gräl, blivit fotade/filmade i kränkande situa�oner, ha� 
oönskat sex och gjort saker som de ångrar. 

Mindre vanligt a� prova narko�ka
Andelen elever som uppger a� de någon gång provat narko�ka 
har sjunkit i de båda undersökta årskurserna. Marijuana och 
Hasch är de vanligaste drogerna. I Uddevalla uppger 7 % av de 
svarande ungdomarna a� de någon gång provat narko�ka och 
16 % a� de skulle kunna få tag i Hasch/Marijuana inom e� dygn.
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Fritidsaktiviteter
Fri�dsak�viteter kan främja barn och ungas utveckling.  
Strukturerade fri�dsak�viteter (organiserade, regelbundna och 
ledarledda) har särskilt posi�va effekter på barns hälsa. Barn �ll 
föräldrar med låg inkomst har mindre strukturerad fri�d än andra. 

I Uddevalla uppger 40 % av de som svarat på CAN:s enkät a� de 
regelbundet deltar i fri�dsak�viteter som leds av vuxna. 

Idro� och kultur
Andelen unga som ägnar sig åt fysisk ak�vitet på fri�den är hög. På 
na�onell nivå är det dubbelt så stor andel unga som idro�ar 
utanför en förening än som idro�ar inom en förening. Unga tjejer 
med utländsk bakgrund idro�ar i mindre utsträckning på fri�den 
jämfört med andra unga. Andelen unga som konsumerar eller 
utövar kultur på fri�den ökar svagt. Kulturutövande är vanligare 
bland flickor och bland utrikesfödda.

I Uddevalla deltar 13 % av barn och unga 6–19 år, i musik- eller 
kulturskola. Andelen flickor är större än andelen pojkar.

Föreningsliv
I Uddevalla är totalt 52 % av kommunens barn och unga (7–25 år) 
medlem i en idro�sförening. Dessa barn och unga är ojämnt 
fördelade över kommunen.

Skärm�d
Barn och ungas skärm�d ökar. Bland tonåringar använder 95 % 
sociala medier och 90 % är dagliga användare. I Västra Götaland 
använder 78 % av de som svarat på CAN:s enkätundersökning 
sociala medier minst tre �mmar per dag, andelen är högre bland 
flickor. 30 % av de svarande uppger a� de spelar mer än 3 �mmar 
per dag, denna andel är högre bland pojkar. 
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Barn & Ungas hälsa (1/2)
Självska�ad hälsa har visat sig vara vik�g för fram�da
hälsoutveckling. Generellt se� rapporterar pojkar högre 
självska�ad hälsa än flickor. 

I Uddevalla rapporterar 73 % av de som besvarat CAN:s 
enkätundersökning a� de är nöjda med sin hälsa, 9 % 
rapporterar a� de är missnöjda. Cirka var femte elev som svarat 
uppger a� de ha� huvudvärk och magont flera gånger i veckan. 
I elevhälsoenkäten får eleverna ska�a si� hälso�llstånd 1–10. 
Resultaten visar a� eleverna i årskurs 4 rapporterar e� bä�re 
mående än de äldre klasserna samt a� det finns en könsskillnad 
i mående i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet där flickor 
rapporterar sämre mående än pojkar. 

Övervikt och fetma
Övervikt och fetma är starkt förknippat med fram�da ohälsa och 
sjukdom. Övervikt och fetma ökar bland barn och unga. Det 
beror troligtvis på förändrade levnadsvanor med e� ökat 
s�llasi�ande och en kosthållning med högt energiinnehåll. Det 
finns stora skillnader mellan socioekonomiska grupper, där barn 
och unga i familjer med låg utbildningsnivå och/eller inkomst i 
högre grad har övervikt eller fetma. Skillnaden kan delvis 
förklaras av olikheter i levnadsvanor, men också av olikheter i 
stressnivå. Kronisk lågintensiv stress, som är vanligare i familjer 
med låg socioekonomisk status, påverkar kroppens 
ämnesomsä�ning. 

I Uddevalla har 24–28 % av barn och unga som deltagit i 
elevhälsoenkäten övervikt eller fetma. 

Utsa�a grupper
Kartläggningar och forskning visar a� personer med 
funk�onshinder samt a� homosexuella, bisexuella, queera och 
transpersoner har sämre hälsa än övriga befolkningen. 
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Barn & Ungas hälsa (2/2) –
Psykisk hälsa
Den psykiska hälsan påverkas av är�lig sårbarhet, vad vi gör, 
hur vi lever och vad vi är med om, men också av de rä�gheter, 
möjligheter eller begränsningar som samhället och vår 
omgivning ger oss.

I Uddevalla rapporterar 64 % av de som svarat på CAN:s 
enkätundersökning a� de är nöjda med sig själva. 

Psykisk ohälsa
Den psykosoma�ska ohälsan bland barn och unga ökar. 
Folkhälsomyndigheten beskriver brister i skolans funk�on och 
en ökad medvetenhet bland unga om kraven på arbets-
marknaden som bidragande orsaker �ll ökningen av psyko-
soma�ska symtom bland barn och unga. Det finns risk a� 
rela�onen mellan psykisk ohälsa och dåliga skolpresta�oner 
leder �ll en ond cirkel där psykisk ohälsa påverkar  
skolpresta�onerna nega�vt, och försämrade skolpresta�oner 
påverkar den psykiska hälsan nega�vt. 

I Uddevalla uppger 29 % av de som svarat på CAN:s 
enkätundersökning a� de är nedstämda. I Uddevalla mäts 
elevers psykiska ohälsa i elevhälsoenkäten. Andelen som 
upplevt mycket stress de senaste tre månaderna ligger på cirka 
9 %. Det är betydligt vanligare bland flickor a� uppleva stress 
än bland pojkar. Andelen som rapporterar psykisk ohälsa ökar 
med s�gande ålder. Det är mycket stora skillnader i psykisk 
ohälsa mellan flickor och pojkar, särskilt i de äldre årskurserna. 

Välj en kommun
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Framtiden
Förmågan a� ha �llit �ll sig själv och en posi�v fram�dstro 
påverkar hälsoutvecklingen. 

Konsekvenser av pandemin 
Pandemin drabbade unga hårt. Vid Folkhälsomyndighetens
mätning 2021 visade det sig a� hälsan och välbefinnandet 
försämrats och fram�dstron minskat bland unga vuxna. Denna 
nega�va hälsoutveckling var större i åldersgruppen 16–29 år  
jämfört med övriga åldersgrupper. För många unga slogs 
arbetsmarknaden ut helt på några månader.

När ungas, 15–24 år, fram�dstro och syn på samhället
undersöktes under slutet av 2021 i den na�onella enkät-
undersökningen ungdomsbarometern visar svaren a� unga är 
mer op�mis�ska igen jämfört med vid pandemins början.
De svarande u�rycker i stor omfa�ning a� de har möjlighet a� 
påverka sina liv. Sam�digt är det fler som tycker a� samhälls-
utvecklingen går åt fel håll och a� de har mindre möjlighet a� 
påverka samhället i stort. Trots restrik�oner och distansstudier 
visar undersökningen a� ungas upplevda stress över sin 
närmaste fram�d minskat med 15 procentenheter under 2021, 
jämfört med 2020. Också stressen över utbildning och jobb hade 
minskat.

Mening med livet
I Uddevallas elevhälsoenkät svarar 92 % av de svarande i årskurs 
8 och årskurs 1 på gymnasiet a� de har e� meningsfullt liv. 
Andelen pojkar är högre än flickor. 

När det kommer �ll vad som känns vik�gast i livet just nu
hamnar kompisar, skaffa sig en bra utbildning och göra bra ifrån 
sig i skolan i topp enligt Ungdomsbarometerns undersökning.   

Möjlighet a� fly�a hemifrån
Ungdomar har generellt svårare a� hävda sig i konkurrensen på 
bostadsmarknaden på grund av långa kö�der och krav på trygg 
inkomst. Det gör det svårt för unga a� etablera sig på 
bostadsmarknaden.
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Verktyg & Metoder
De verktyg och metoder som tas upp utgår från faktorer som Folkhälsomyndigheten och 
Kommissionen för jämlik hälsa iden�fierat som särskilt vik�ga för a� uppnå en god och jämlik hälsa. 

De första 1000 dagarna 
Barnets första 1000 dagar, räknat från fosterlivet fram �ll tvåårsdagen är av särskild betydelse för 
förutsä�ningar för hälsa genom livet. Mödra- och barnhälsovården har en vik�g roll a� främja hälsa i 
småbarnsfamiljer. Det kan handla om a� uppmärksamma och stödja föräldrar och barn som behöver 
extra stöd och kompenserande insatser. De kan �digt iden�fiera problem i barnens utveckling, hälsa 
och uppväxtmiljö. Generella och riktade insatser kan förbä�ra hälsoutvecklingen och utjämna 
hälsoskillnader. Investeringar under dessa dagar har visat sig vara de mest kostnadseffek�va. Dels då 
e� �digt posi�vt hälsou�all eller förebyggande av ohälsa hinner generera stora "besparingar " under 
livet. Dels då barnet under denna �d i livet är som allra mest påverkbart.

Föräldraskapsstöd
Generellt och riktat föräldraskapsstöd stö�ar och stärker föräldrar i sin roll som de vik�gaste 
personerna i si� barns liv. A� stö�a föräldrarna kan främja rela�onen mellan förälder och barn och 
kan ge föräldrar verktyg a� hantera svårare situa�oner eller leda �ll a� större behov av stöd och hjälp 
upptäcks i �d. Olika program för föräldraskapsstöd har visat på god kostnadseffek�vitet.

Tidiga och samordnade insatser
Det är vik�gt a� barn och unga får stöd och hjälp i rä� �d om det finns risk för en nega�v utveckling. I 
dessa fall kan barnet behöva stöd från flera aktörer. Samverkan och samordning dem emellan är av 
största vikt för a� möta barnets och familjens behov. Aktörerna behöver därmed såväl kunskap och 
kompetens om långsik�g samverkan och samordning, som strukturer och pla�ormar för gemensamt 
genomförande.

Hälsofrämjande skolutveckling
Förskolan och skolan når alla barn och är därmed vik�ga arenor för en god och jämlik hälsa för barn 
och unga. Genom en hälsofrämjande och förebyggande förskola och skola skapas förutsä�ningar för 
lärande som i sin tur skapar förutsä�ningar för hälsa. E� lyckat hälsofrämjande arbete är integrerat i 
det ordinarie arbetet och är en del av en långsik�g process. Det handlar om a� skapa en miljö där 
både personal och elever trivs, känner trygghet, utvecklas och mår bra. Tillgång �ll elevhälsan kan 
främja en god lärandemiljö i skolan. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande 
men även stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. 

E� likvärdigt och evidensbaserat ANDTS-arbete
En lokal drogvaneundersökning är e� vik�gt verktyg för a� iden�fiera och rikta insatser rä� på elev-, 
vårdnadshavare-, pedagog-, vik�gvuxen- och rektorsnivå. Kunskap om hur man upptäcker ANDTS-
användning bland barn och unga och vad som ska göras vid upptäckt samt en evidensbaserad och 
likvärdig ANDTS-undervisning, kan förebygga droganvändande bland barn och unga.
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Till Boende & Fri�d >>

Kostnadsfri skola och möjlighet �ll ak�vitet 
En kostnadsfri skola ska garantera a� barn, oavse� sin familjs ekonomi, ska kunna delta i skolans alla 
ak�viteter på lika villkor. Det är angeläget a� barn i familjer med låg ekonomisk standard och som 
lever i ekonomisk utsa�het, ska ha möjlighet a� delta i regelbunden fri�dsverksamhet. 
Konsekvenserna av a� inte kunna delta i ak�viteter �llsammans med sina kompisar kan bland annat 
leda �ll e� socialt utanförskap, minskad fysisk ak�vitet, ekonomisk stress och sjunkande �llit. 

Fysisk ak�vitet 
Det är vik�gt a� främja fysisk ak�vitet genom insatser som ger barn och unga möjligheter �ll mer 
rörelse i vardagen. En liten ökning kan ge stora hälsovinster på både kort och lång sikt, både för 
individen och för samhället som helhet. Insatser som når alla kan  bidra �ll a� utjämna skillnader i 
hälsa som finns mellan olika grupper.
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Innehåll
– Hur vi bor och har det hemma och på fri�den 

Under Boende & Fri�d beskrivs boende, boendemiljö och en bild 
av befolkningens fri�d. Här får du reda hur befolkningen bor och 
har det hemma och om �llgänglighet, trygghet, fri�d, kultur och 
föreningsliv. 
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Inledning
Livsmiljö och förutsä�ningar för hälsa
Boendet och miljöer där vi vistas i vardagen påverkar både den fysiska och sociala miljön, som 
båda har stor betydelse för människors hälsa. Exempel på sociala aspekter av betydelse för 
boendemiljön är trygghet, �llit, delak�ghet och inkludering. Fysiska aspekter handlar om �llgång 
�ll gång- och cykelvägar, lu�- och ljudkvalitet, �llgång �ll naturvärden och samhällsservice. 
Tillgången �ll goda hälsofrämjande livsmiljöer är ojämlik. Exempelvis har personer med sämre 
socioekonomiska förutsä�ningar i allmänhet sämre möjligheter a� välja var man bor och a� 
påverka boendestandarden, jämfört med personer med goda socioekonomiska förhållanden. 
 

Koppling �ll na�onell folkhälsopoli�k 
Vikten av Boende och närmiljö ly�s som målområde 5 i den na�onella folkhälsopoli�ken. 
Målområdet omfa�ar �llgången �ll ekonomiskt överkomliga bostäder, socialt hållbara 
bostadsområden och sunda boendemiljöer. Socialt hållbara bostadsområden kan bland annat 
handla om sammansä�ningen av invånare, �llgång �ll samhällsfunk�oner och upplevd trygghet i 
området. En bra närmiljö är också grundläggande för a� främja utevistelse och goda
levnadsvanor såsom fysisk ak�vitet. Tillgång �ll en god och ekonomiskt överkomlig bostad i e� 
område där det finns förutsä�ningar för social gemenskap bidrar �ll trygghet, �llit och en god 
och jämlik hälsa. 

Koppling �ll Agenda 2030 
Det globala målet 11 understryker a� städer och bosä�ningar ska vara inkluderande, säkra, 
motståndskra�iga och hållbara. Tillgång �ll fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder 
är en central målsä�ning i Agenda 2030. Där framhålls också vikten av �llgång �ll säkra, 
inkluderande och �llgängliga grönområden och offentliga platser, i synnerhet för kvinnor och 
barn, äldre personer och personer med funk�onsnedsä�ning.
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Sammanfattning
Majoriteten av Uddevallaborna bor i småhus och äger si� boende. Kommunens välfärdsområden 
domineras av olika upplåtelseformer, vilket präglar livsvillkoren i områdena. Områden som domineras 
av en viss typ av upplåtelseform minskar valfriheten. Det kan leda �ll a� människor som vill byta 
boendeform behöver fly�a från si� område och då är det o�a människor med små valmöjligheter 
och låga inkomster som fly�ar in. Därmed består grundproblema�ken i området. 

Social och fysisk boendemiljö
Tillgänglighet, gång- och cykelvägar, lu�kvalitet, god ljudmiljö, �llgång �ll naturvärden nära bostaden 
samt kultur och service bidrar �ll en god och socialt hållbar livsmiljö. Tillgången �ll samhällsservice är 
sämre för boende på landsbygden. Digitala tjänster skapar möjligheter �ll ökad delak�ghet och mer 
service, men �llgången ser olika ut, exempelvis när det gäller kvalitet på uppkoppling och 
utlämningsställen. 

Var tredje person upplever otrygghet 
Upplevelsen av otrygghet är hög i Uddevalla och 33 % som svarat på folkhälsoenkäten rapporterar a� 
de upplever otrygghet, vilket är en högre nivå än genomsni�et i regionen. 

Fri�d och kultur 
En ak�v fri�d ökar möjligheten �ll sociala sammanhang och fysisk ak�vitet. Kultur och 
fri�dsak�viteter främjar den fysiska hälsan genom ak�vitet och/eller avkoppling och kan stärka 
välbefinnandet. Delak�ghet genom kultur och fri�dsak�viteter kan stärka samhörigheten i samhället. 
Ak�va och engagerande medborgare är avgörande för utveckling av demokra�n.



Power BI Desktop

Boende (1/2) – Uddevalla
Majoriteten av Uddevallaborna bor i småhus och äger si� 
boende. I centrala Uddevalla är boende i flerbostadshus 
vanligare. Kommunens välfärdsområden domineras av olika 
upplåtelseformer, vilket präglar boendeytor och livsvillkor.  

Boendesegrega�on
Med boendesegrega�on menas a� det finns skillnader i den 
genomsni�liga inkomstnivån mellan bostadsområden. Forskning 
visar a� den socioekonomiska segrega�onen har ökat. Områden 
som domineras av en viss typ av upplåtelseform minskar 
valfriheten och kan leda �ll a� människor som vill byta 
boendeform behöver fly�a från si� område. Det leder i sin tur �ll 
a� grundproblemet i dessa områden finns kvar då det framför allt 
är människor med små valmöjligheter och låga inkomster som 
fly�ar in. Ensidigt sammansa�a bostadsområden, med 
huvudsakligen hyresrä�er, förstärker boendesegrega�onen.

Trångboddhet
Det är vanligare med trångboddhet bland låginkomsthushåll, 
boende i hyresrä�, utlandsfödda och bland ensamstående med 
barn. Trångboddhet har en nega�v påverkan på barn och ungas 
förutsä�ningar a� klara skolarbetet och upprä�a sociala 
rela�oner. Boendeytan varierar mellan välfärdsområdena u�från  
den boendetyp som dominerar varje område. I Uddevalla 
rapporterar 12 % av de svarande a� de anser a� de bor för 
trångt, det är en lägre andel än i regionen. 

Hemlöshet
Bristen på bostäder, höga hyror och höga krav för a� godkännas 
som hyresgäst gör a� hemlösheten i Sverige ökar. Under 2017 var 
det totala antalet hemlösa i Uddevalla 224 personer, enligt 
Socialstyrelsen.

Andel per boendeform, alla hustyper, alla
upplåtelseformer, Uddevalla 2021
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Boende (2/2) – Västra Götaland
Majoriteten av Uddevallaborna bor i småhus och äger si� 
boende. I centrala Uddevalla är boende i flerbostadshus 
vanligare. Kommunens välfärdsområden domineras av olika 
upplåtelseformer, vilket präglar boendeytor och livsvillkor.  

 Boendesegrega�on
Med boendesegrega�on menas a� det finns skillnader i den 
genomsni�liga inkomstnivån mellan bostadsområden. Forskning 
visar a� den socioekonomiska segrega�onen har ökat. Områden 
som domineras av en viss typ av upplåtelseform minskar 
valfriheten och kan leda �ll a� människor som vill byta 
boendeform behöver fly�a från si� område. Det leder i sin tur 
�ll a� grundproblemet i dessa områden finns kvar då det 
framför allt är människor med små valmöjligheter och låga 
inkomster som fly�ar in. Ensidigt sammansa�a bostadsområden, 
med huvudsakligen hyresrä�er, förstärker boendesegrega�onen.

Trångboddhet
Det är vanligare med trångboddhet bland låginkomsthushåll, 
boende i hyresrä�, utlandsfödda och bland ensamstående med 
barn. Trångboddhet har en nega�v påverkan på barn och ungas 
förutsä�ningar a� klara skolarbetet och upprä�a sociala 
rela�oner. Boendeytan varierar mellan välfärdsområdena u�från 
den boendetyp som dominerar varje område. I Uddevalla 
rapporterar 12 % av de svarande a� de anser a� de bor för 
trångt, det är en lägre andel än i regionen. 

Hemlöshet
Bristen på bostäder, höga hyror och höga krav för a� godkännas 
som hyresgäst gör a� hemlösheten i Sverige ökar. Under 2017 
var det totala antalet hemlösa i Uddevalla 224 personer, enligt 
Socialstyrelsen.
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Boendemiljö (1/2)
Social och fysisk boendemiljö
Upplevelse av trygghet, �llit och delak�ghet är vik�ga sociala 
aspekter för en god och hälsosam livsmiljö. Exempel på det 
motsa�a är segrega�on, bro�slighet, trångboddhet, hemlöshet 
och brist på bostäder. Tillgänglighet, gång- och cykelvägar, 
lu�kvalitet, god ljudmiljö, �llgång �ll naturvärden nära bostaden 
samt kultur och service bidrar �ll en god och socialt hållbar 
livsmiljö.

Tillgång �ll grönområden
Tillgänglighet �ll grönområden kan främja fysisk ak�vitet och 
välbefinnande i allmänhet. A� sakna grönområde på 
gångavstånd från bostaden ger sämre förutsä�ningar för a� 
vistas utomhus och för fysisk ak�vitet. Studier visar a� graden av 
fysisk ak�vitet påverkas av möjligheterna a� gå och cykla i 
vardagen. Barns skolväg upplevs alltmer otrygg med längre 
avstånd och mer trafik, vilket påverkar barnens möjligheter �ll 
vardagsmo�on. 

I Uddevalla rapporterar 60 % av de svarande på SCB:s 
medborgarundersökning a� det finns e� bra utbud av belysta 
mo�onsspår och 55 % a� det finns e� bra utbud av allmänna 
träningsplatser utomhus. Nästan 90 % av de svarande tycker a� 
utbudet av frilu�sliv i kommunen är ganska eller mycket bra. Ta 
del av informa�on om Uddevallas lekplatser, mo�onsspår och 
mycket mera i kommunkartan nedan. 

Ganska eller mycket bra utbud av
träningsplatser utomhus, Uddevalla 2021
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Till kommunkartan >>
Tillgång �ll samhällsservice som skola, förskola, vårdcentral, 
livsmedelsaffär, bibliotek och idro�splats är vik�gt för a� skapa 
jämlika förutsä�ningar för en god hälsa. Tillgången �ll 
samhällsservice är sämre för boende på landsbygden. Digitala 
tjänster skapar möjligheter för ökad delak�ghet och mer service, 
men �llgången ser olika ut, �ll exempel när det gäller kvalitet på 
uppkoppling och utlämningsställen. 

Sårbarhet för miljörelaterade hälsorisker 
Barn, sjuka, äldre och personer med mindre resurser är generellt 
se� mer sårbara för lu�föroreningar och buller än den övriga 
befolkningen. De har i mindre utsträckning möjlighet a� påverka 
var de bor, går i skola eller arbetar. Barn i hushåll där föräldrarna 
har lägre inkomst och utbildning exponeras o�are för 
riskfaktorer i sin bostad och i sin närmiljö. 
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Boendemiljö (2/2) – Trygghet
Med upplevd trygghet i närområdet ny�jas de utomhusmiljöer 
som främjar hälsa mer. Det handlar om a� kunna gå eller cykla 
�ll skolan och arbetet, a� vistas på lek- och idro�splatser, i 
terrängspår och i stadsrummet under olika �der på dygnet.

Var tredje person upplever otrygghet
Upplevelsen av otrygghet är hög i Uddevalla. Av de svarande i 
SCB:s medborgarundersökning rapporterar 36 % a� de känner 
oro för a� bli överfallen, rånad eller på annat sä� ofredad. Det 
är mer än dubbelt så vanligt a� kvinnor rapporterar a� de 
avstå� från a� gå ut ensamma på grund av otrygghet som a� 
män gör det. 33 % av de svarande upplever otrygghet, vilket är 
en högre nivå än genomsni�et för regionen. Sam�digt visar 
sta�s�ken a� anmälda bro� minskar i kommunen. 

Våld vanligast bland unga 
I Uddevalla svarar nästan 5 % a� de har utsa�s för fysiskt våld, 
vilket är högre än genomsni�et för regionen som ligger på drygt 
3 %. Det är framförallt män i åldern 16–29 år som rapporterar 
utsa�het för våld, medan hot om våld är vanligast bland kvinnor 
i samma åldersgrupp.

Våld i nära rela�oner
Både kvinnor och män drabbas av våld i nära rela�oner, men 
kvinnor drabbas o�are av upprepat och mer allvarligt våld. 
Förövaren är o�ast en man. Många barn upplever våld i sin 
familj. I CAN:s enkätundersökning riktad �ll elever i årskurs 9 och 
årskurs 2 på gymnasiet svarar 7 % a� de upplevt våld eller hot 
om våld i hemmet, varav 4 % vid upprepade �llfällen.

Otrygghet, Västra Götaland 2020

Utsatts för fysiskt våld, Västra Götaland 2020
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28,2 %
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Fritid & Kultur
Ak�v fri�d
Personer som är nöjda med sin fri�d och upplever sig ha lagom 
mycket fri�dsak�viteter, har mindre symptom på psykisk ohälsa 
än andra. Det finns samband mellan kultur-, idro�s- och frilu�s-
ak�viteter och hälsa. En ak�v fri�d ökar möjligheten �ll sociala 
sammanhang och fysisk ak�vitet. A� ingå i sociala sammanhang 
ger posi�va effekter på hälsan genom ökad �llit, gemenskap och 
meningsfullhet. Det påverkar delak�ghet i andra delar av sam-
hället, �ll exempel skola och arbete. Ak�va och engagerande 
medborgare är avgörande för utveckling av demokra�n. Enligt 
SCB har 6,4 % av Uddevallas befolkning deltagit i folkbildning 
under 2021, deltagandet är vanligare bland kvinnor än bland män. 

Frilu�sliv
Frilu�slivet spelar en vik�g roll för folkhälsan. A� vara ute i 
naturen kan �ll exempel medföra minskad stress, stärkt kogni�v 
förmåga och förbä�rad psykisk hälsa. Det främjar också fysisk 
ak�vitet. I Uddevalla uppger 89 % i SCB:s medborgarundersökning 
a� kommunen har e� bra utbud av frilu�sområden.

Ak�viteter för alla 
Barn, unga och vuxna med funk�onsnedsä�ning som deltar i 
organiserade ak�viteter ska�ar sin hälsa högre än de som inte 
deltar i organiserade ak�viteter. De rapporterar också bä�re 
självförtroende, självkänsla och självständighet. Personer med 
funk�onsnedsä�ning har dock sämre möjligheter a� ha en ak�v 
och meningsfull fri�d jämfört med befolkningen i övrigt. Det beror 
bland annat på dålig ekonomi, o�llgängliga transporter och 
bris�ällig �llgänglighet.

Välj en kommun

Uddevalla
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Läs mer i kapitlet Delak�ghet & Demokra� >>

Fri�d, kultur och hälsa 
Kulturupplevelser är vik�ga för vårt välbefinnande och vår hälsa. 
Kulturupplevelser kan ge nya perspek�v och bidra �ll e� djupare 
livsinnehåll och känsla av sammanhang. Vi kan både vara en ak�v 
del av kulturskapande och vara åskådare. Vidare kan kultur och 
fri�dsak�viteter främja den fysiska hälsan genom ak�vitet eller 
avkoppling samt stärka välbefinnandet. I Uddevalla rapporterar 
38 % av de svarande på folkhälsoenkäten a� de varit på en 
konstutställning det senaste året och 44 % a� de varit på en 
spor�llställning. 

6,4 %
Deltar i folkbildning
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Verktyg & Metoder
De verktyg och metoder som tas upp utgår från de faktorer som Folkhälsomyndigheten och 
Kommissionen för jämlik hälsa iden�fierat som särskilt vik�ga för a� uppnå en god och jämlik hälsa.

Samhällsplanering för hälsa och hållbar utveckling 
Samhällsplaneringen spelar en vik�g roll för hur vår livsmiljö u�ormas, vilket påverkar 
bestämningsfaktorerna för en jämlik hälsa och hållbar utveckling. Samhällets fysiska och sociala 
livsmiljöer bör utgå från e� ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart perspek�v. I den fysiska 
byggda miljön handlar det �ll exempel om a� ha �llgång �ll en bostad av god kvalitet, goda 
boendemiljöer utan skadliga lu�föroreningar och störande buller, �llgång och närhet �ll natur och 
grönområden, samhällsservice och �ll kultur. 

Service, kultur och idro� för jämlikhet och sammanhållning 
Tillgängligheten �ll samhällsservice som skola och förskola, vårdcentraler, livsmedelsbu�ker, bibliotek, 
idro�splatser, socialtjänst och polis är vik�gt för sammanhållningen i e� samhälle och för jämlika 
livsvillkor. Offentliga platser behöver anpassas och planeras så a� de är fysiskt �llgängliga för alla. 

Bostadsnära grönområden och trygga gång- och cykelvägar 
För a� e� grönområde ska besökas regelbundet i vardagen bör det ligga inom 300 meter från 
bostaden. För barn, äldre och personer med funk�onsnedsä�ning bör det inte vara mer än 200 
meter �ll närmsta grönområde. Trygga cykelvägar mellan bostaden och skolan möjliggör ak�va 
transporter, vilket främjar hälsa genom fysisk ak�vitet. 

Arbete för ökad trygghet 
Med upplevd och fak�sk trygghet ny�jas de utomhusmiljöer som främjar hälsa mer som 
exempelvis gång- och cykelvägar, mo�onsspår och idro�splatser. Upplevd trygghet under 
dygnets alla �mmar främjar ak�va transporter och stärker sammanhållningen och �lliten i 
samhället.

Säkra �llgång på hyresrä�er och 
anpassat boende
Den minskade �llgången �ll hyresrä�er, 
på grund av a� många hyresrä�er 
omvandlats �ll bostadsrä�er, orsakar 
problem för de grupper som inte har 
ekonomiska möjligheter a� köpa sin 
bostad.

En åldrande befolkning ställer krav på 
bostadsbeståndet. Stora delar av det 
befintliga beståndet har bristande 
�llgänglighet. Många äldre kommer a� 
ha svårt a� bo kvar i sina bostäder om 
deras rörlighet försämras. Till Hälsa & Levnadsvanor >>
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Innehåll
– Hur lever och mår vi i Uddevalla? 

Under Hälsa & Levnadsvanor beskrivs hälsa och ohälsa, ensamhet, 
�llgång �ll olika typer av stöd och fram�dstro. Här får du reda på 
mer om befolkningens fysiska och psykiska mående, levnadsvanor, 
sjukdomar och ny�jande av vård.
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Hälsa
God hälsa är en förutsä�ning för a� klara skolan, arbeta, leva självständigt och bidra �ll sin egen och 
samhällets utveckling. Hälsan i befolkningen är ojämlikt fördelad. Ju lägre social posi�on, desto sämre 
hälsa och större konsekvenser blir det av ohälsan, �ll exempel ekonomiska. 
 

Koppling �ll na�onella folkhälsomål
Det övergripande målet med Sveriges folkhälsopoli�k är "a� skapa samhälleliga förutsä�ningar för en 
god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsokly�orna inom en genera�on". 
Med de�a menas a� det generella hälso�llståndet i befolkningen ska öka samt a� grupp�llhörighet 
och status i samhället ska ha så liten påverkan som möjligt för hälsan.

Koppling �ll Agenda 2030
Hälsa och välbefinnande utgör mål 3 i Agenda 2030. Hälsan påverkas av omgivande livsmiljöer och de 
livsvillkor under vilka kvinnor och män föds, växer upp, arbetar och åldras. De�a påverkar även våra 
levnadsvanor. Hälsan i befolkningen har därför en direkt eller indirekt koppling �ll samtliga 17 globala 
mål i agendan. Några av de mest grundläggande faktorerna för god hälsa är ekonomisk och social 
trygghet, fram�dstro och känslan av sammanhang. God hälsa är sam�digt en förutsä�ning för flera av 
målen. 

Levnadsvanor
Levnadsvanor är vanor som har stor betydelse för vår hälsa. Hur vi äter, dricker och rör på oss 
spelar roll för hur vi mår, både fysiskt och psykiskt. 

Koppling �ll na�onella folkhälsomål
I den na�onella folkhälsopoli�ken ly�s Levnadsvanor som målområde 3. Hälsosamma 
levnadsvanor främjar en god hälsa. För a� åstadkomma en god och jämlik hälsa är det vik�gt a� 
stärka människors handlingsutrymme och möjligheter �ll hälsosamma levnadsvanor och så långt 
som möjligt ta hänsyn �ll hur olika sociala grupper påverkas. För a� bidra �ll en god och jämlik 
hälsa, behöver insatser inom området levnadsvanor vara både främjande och förebyggande.

Koppling �ll Agenda 2030
Målområdet levnadsvanor har flera kopplingar �ll Agenda 2030 och mål 3 Hälsa och 
välbefinnande. Det handlar om a� säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla, i 
alla åldrar. Det finns även kopplingar dels �ll det globala målet 2 Ingen hunger och då särskilt �ll 
delmålet om a� utrota former av felnäring. Dels �ll mål 11 Hållbara städer och samhällen som 
bland annat ly�er vikten av �llgänglighet �ll grönområden som kan främja fysisk ak�vitet. 
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Hälsan är god i kommunen 
Hälsan hos Uddevallas befolkning är generellt se� god, men det finns stora skillnader mellan olika 
områden och grupper. Det finns e� samband mellan utbildningsnivå och självska�ad hälsa. Ju högre 
utbildning desto bä�re självska�ad hälsa. Personer med funk�onsnedsä�ning uppger a� de har en 
sämre hälsa än övriga befolkningen. Deras förutsä�ningar för en god hälsa är o�a sämre, bland annat 
på grund av svagt inflytande, ekonomisk otrygghet och brist på �llgänglighet.

Stora skillnader i hälsa och sjukdom hos befolkningen 
Det finns e� samband mellan socioekonomisk status och levnadsvanor, vilket skapar ojämlikhet i 
hälsa och sjukdomsbörda mellan grupper i samhället. Människor med sämre socioekonomiska 
förutsä�ningar har större risk a� drabbas av fetma, diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Flera av våra 
vanligaste folksjukdomar påverkas av våra levnadsvanor och går a� förebygga. 

Påverka hälsa och levnadsvanor 
Våra ekonomiska och sociala förhållanden är bland de mest betydelsefulla bestämningsfaktorerna för 
hälsa, både på individ- och befolkningsnivå. De�a är, �ll skillnad från de förutsä�ningar för hälsa som 
vi föds med, faktorer vi kan påverka genom poli�ska, sociala och ekonomiska beslut samt resurser i 
samhället. Det finns e� samband mellan utbildningsnivå och förmågan a� �llgodogöra sig 
hälsoinforma�on och fa�a självständiga beslut i hälsofrågor. Genom a� stärka förmågan a� 
�llgodogöra sig kunskap om hälsa och hälsofrämjande insatser, kan vi bidra �ll a� jämna ut 
orä�ärdiga skillnader i hälsa. Det kan göras genom informa�on, kommunika�on och andra insatser 
på arenor där vi vistas i vardagen, samt genom främjande och stödjande närmiljöer. 
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Uddevallabon är nöjd med livet men många 
har psykiska besvär
I Uddevalla rapporterar 90 % av de som svarat på 
folkhälsoenkäten a� de är nöjda med si� liv och är 
lyckliga. Trots det utgör andelen som rapporterar 
psykiska besvär e� omfa�ande folkhälsoproblem. 
Häl�en av de svarande kvinnorna och en tredjedel 
av de svarande männen rapporterar a� de bär på 
ängslan, oro eller ångest. 

Två tredjedelar av de svarande uppger a� de är 
fysiskt ak�va och häl�en a� de mo�onerar minst en 
�mme i veckan. Kvinnor rapporterar a� de äter mer 
frukt och grönt än vad män gör. Nästan 20 % av 
männen har en riskabel alkoholkonsum�on.

Könsskillnader i hälsa och vårdsökande
Kvinnor i Uddevalla rapporterar ohälsa i större 
omfa�ning, söker vård o�are och använder mer 
läkemedel än män, dessa könsskillnader återspeglas 
inte i sta�s�k över sjukdomar och skador. Män är 
lika drabbade som kvinnor och i somliga fall 
överrepresenterade. De�a tyder på a� män och 
kvinnor uppfa�ar sin hälsa olika samt a� män tycks 
avstå vårdsökande.

Sammanfattning (2/2)
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God hälsa i Uddevalla
Det finns e� samband mellan självska�ad hälsa och personens 
fram�da hälsoutveckling, såväl fysisk som psykisk. Andelen män 
som rapporterar god hälsa är högre än andelen kvinnor, i alla 
åldersgrupper. Det är vanligare a� personer med e�ergymnasial 
utbildning ska�ar sin hälsa som god än a� personer med  
förgymnasial utbildning gör det. Andelen som rapporterar god 
hälsa sjunker med s�gande ålder. På na�onell nivå kan en posi�v 
utveckling av självska�ad hälsa ses för alla åldersgrupper, utom 
för gruppen 16–29 år som istället visar en nedgång. Personer 
med funk�onsnedsä�ning uppger a� de har en sämre hälsa än 
övriga befolkningen. 

I Uddevalla ska�ar 78 % av dem som svarat på folkhälsoenkäten  
sin hälsa som god, det är högre än genomsni�et i regionen.

Förbä�rad tandhälsa
Tandhälsan är vik�gt för livskvalitet och välmående. Den har 
förbä�rats över �d, men det finns stora skillnader mellan olika 
grupper i befolkningen baserat på socioekonomiska 
förhållanden och levnadsvanor. 

I Uddevalla uppger 80 % av de svarande i åldrarna 16–84 år, a� 
de har god eller mycket god tandhälsa. Genomsni�et för 
regionen ligger på 75 %. Tandhälsan tycks generellt se� vara 
bä�re hos kvinnor än hos män. Dålig tandhälsa är mer än 
dubbelt så vanligt bland personer med funk�onsnedsä�ning 
som hos övriga befolkningen.

Bra eller mycket bra hälsa, Västra Götaland
2020

72,5 %
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Dålig eller mycket dålig hälsa, Västra
Götaland 2020

6,0 %

Högre andel övervik�ga i Uddevalla 
Övervikt och fetma är en riskfaktor för a� drabbas av e� flertal 
sjukdomar. Fetma är även en kronisk sjukdom i sig. Övervikt och 
fetma påverkas av livsmiljö och levnadsvanor. Förekomsten av 
övervikt och fetma ökar med åldern och är en av de främsta 
orsakerna �ll förlorade friska levnadsår i Sverige.

Knappt 40 % av de svarande i den vuxna befolkningen har 
övervikt. Andelen med övervikt och fetma är högre i Uddevalla 
än genomsni�et i regionen där den ligger på 36 %. Övervikt och 
fetma är vanligare hos män än hos kvinnor.

Övervikt och fetma, Uddevalla 2021
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Psykisk hälsa beskrivs som e� �llstånd av psykiskt välbefinnande 
där varje individ kan förverkliga sina egna möjligheter, klara av 
påfrestningar och bidra �ll samhället. De flesta upplever psykisk 
ohälsa någon gång, i form av �llfälliga besvär eller svårare 
psykiska sjukdomar. Psykisk ohälsa påverkar välbefinnandet och 
funk�oner i vardagen. Äldre uppger i hög grad a� de har e� go� 
psykiskt välbefinnande. Sam�digt är u�aget av an�depressiva 
och lugnande läkemedel högst bland de äldsta. Psykisk ohälsa är 
dubbelt så vanligt bland personer med funk�onsnedsä�ning 
som hos övriga befolkningen. 

Hur mår Uddevallabon?
Andelen som rapporterar psykiskt välbefinnande är hög i 
kommunen, 90 %, liksom andelen som rapporterar a� de är 
nöjda med si� liv och är lyckliga. Trots det är andelen som 
rapporterar psykiska besvär e� omfa�ande problem. I Uddevalla 
rapporterar 51 % av de svarande kvinnorna och 33 % av de 
svarande männen a� de bär på ängslan, oro eller ångest. 

Fram�dstro är posi�vt för hälsan
I Uddevalla rapporterar 73 % av de svarande a� de har en 
op�mis�sk syn på fram�den. Förmåga a� känna �lltro �ll 
sig själv och känna fram�dshopp är posi�v för hälsan.

Suicid och tankar på a� ta si� liv
Suicid är e� folkhälsoproblem som förutom förlust av 
människoliv leder �ll psykiskt lidande och ohälsa hos anhöriga 
och berörda. Kopplingen mellan psykisk ohälsa och suicid är 
tydlig. Risken för suicid är högre i socialt missgynnande grupper. 
I Uddevalla uppger cirka 10 % av de svarande a� de någon gång 
övervägt a� ta si� liv. 

Psykiskt välbefinnande, Västra Götaland
2020
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Hälsosamma levnadsvanor bidrar �ll en god hälsa och kan 
förebygga sjukdom och ohälsa. Mat och fysisk ak�vitet har 
grundläggande betydelse för en god hälsa genom hela livet. 

Mer fysiskt ak�va i Uddevalla
Vår fysiska och psykiska hälsa främjas av fysisk ak�vitet, medan 
bristen på fysisk ak�vitet utgör en riskfaktor för en rad 
sjukdomar �ll exempel hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, fetma, 
cancer, värk i rörelseorganen och psykisk ohälsa. 

S�llasi�ande har blivit en allvarlig folkhälsoutmaning som 
innebär en betydande riskfaktor för ohälsa och dödlighet. Vår 
fysiska ak�vitet påverkas av våra möjligheter a� gå och cykla i 
vardagen. Människor som bor i promenadvänliga områden är 
mer fysiskt ak�va än de som inte gör det. I Uddevalla uppger 
50 % av de svarande i åldrarna 16–84 år a� de mo�onerar minst 
en �mme i veckan och 67 % uppger a� de är fysiskt ak�va, vilket 
i båda fallen är mer än genomsni�et i regionen. 

Bedöms vara fysiskt aktiva, Västra Götaland
2020
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Motionerar minst en timme i veckan, Västra
Götaland 2020
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Äter grönsaker, frukt eller bär mer än tre
gånger om dagen, Västra Götaland 2020
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Levnadsvanor (1/2) – Matvanor
& Motion

Kvinnor har mer hälsosamma matvanor än män
Den mat vi konsumerar påverkar både vår hälsa och den miljö vi 
lever i. Gemensamt för kosthållningar som visat sig vara 
hälsofrämjande och förebyggande är a� de baseras på livsmedel 
från växtriket och är rika på grönsaker, baljväxter, frukt, nö�er, 
fisk, vegetabiliska oljor och mat med fullkorn. 

Matvanor skiljer sig mycket åt mellan grupper. Personer med 
längre utbildning äter mer hälsosamt än de med låg utbildning. 
Kvinnor äter generellt mer frukt, grönt och fisk samt dricker 
mindre söta drycker än män. I Västra Götalandsregionen är det 
dubbelt så vanligt a� kvinnor äter mycket frukt och grönt som 
a� män gör det.
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Riskkonsum�on av alkohol 
Alkoholkonsum�on utgör en riskfaktor för många 
sjukdoms�llstånd såsom cancer, hjärt-kärlsjukdom och
leversjukdomar och kan leda �ll eller förvärra psykisk ohälsa. 
Andelen som rapporterar en riskabel alkoholkonsum�on ligger 
på cirka 16 %, både på na�onell och regional nivå. Siffrorna för 
Uddevalla varierar något beroende på urval och 
undersökningsår. Det är vanligare a� män har en riskkonsum�on 
än a� kvinnor har det. Det är också vanligare a� personer födda 
i Sverige och Norden har en riskkonsum�on än a� personer 
födda i övriga Europa och världen har det. Riskkonsum�onen är 
högre bland män med förgymnasial och gymnasial 
utbildningsnivå än hos män med e�ergymnasial. 

Tobaksvanor
Andelen rökare fortsä�er a� minska. Skillnaden mellan män och 
kvinnor är nästan borta. For�arande är det vanligare a� 
personer med lägre utbildning röker än a� högutbildade gör det. 
Det är vanligare a� män födda i Europa (utanför Norden) och i 
övriga världen röker än män födda i Sverige, men det är 
vanligare a� kvinnor födda i Sverige röker än kvinnor födda i 
övriga Europa och världen. Snusning är vanligare bland män än 
bland kvinnor och ligger något högre i Uddevalla än i regionen.

Narko�ka
I Uddevalla är det 11 % av de svarande som uppger a� de någon 
gång har provat narko�ka. 

Snusar eller röker dagligen, Uddevalla 2021
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Riskabel alkoholkonsumtion, Västra
Götaland 2020
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Narkotikaerfarenhet, Västra Götaland 2020
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Sjukdomar & Skador
Risk för sjukdom ökar med åldern
Flera vanliga sjukdomar påverkas av våra levnadsvanor. Sjukdomar 
som påverkas av levnadsvanor är vanligare bland män än bland 
kvinnor och risken a� drabbas ökar med åldern.

Diabetes
Typ 2-diabetes står för 85–90 % av diabetespa�enterna. Diabetes 
typ 2 beror i stor utsträckning på livss�lsfaktorer och går därmed 
a� påverka. 

Dödligheten i hjärt-kärlsjukdom sjunker
Högt blodtryck ökar risken för hjärt-kärlsjukdom som är den 
vanligaste dödsorsaken i Sverige. Dödligheten i hjärt-kärlsjukdom 
har dock minskat tack vare minskad rökning och blodtrycks-
sänkande behandling. 

Cancer
Den vanligaste dödsorsaken för personer under 8o år i Sverige är 
cancer. Risken a� drabbas ökar med åldern.

Psykiatriska sjukdomar finns i alla åldrar 
De vanligaste psykiatriska sjukdomarna är depression, ångest, 
alkoholberoende och för äldre, demens.   

Fallskador vanligare bland äldre kvinnor
Fallolyckor är idag den vanligaste skadeorsaken i Sverige. 
Benskörhet är vanligare bland äldre och bland kvinnor. Fler 
kvinnor än män söker vård för fallskador. 

Sjukdomar och skador, Uddevalla 2019

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

0-17 år 18-29 år 30-44 år 45-64 år 65-79 år 80+ år

Cancer Diabetes Fallskador Hjär�nfarkter Högt blodtryck Psykiatriska sjukdomar

Välj ett område

Uddevalla Västra Götaland



Välfärdsredovisning 2022
2. Inledning &
Sammanfa�ning

7. Verktyg & Metoder3. Hälsa 4. Levnadsvanor 5. Sjukdomar & Skador 6. Hälso- och sjukvårdHälsa &
Levnadsvanor



Power BI Desktop

Hälso- och sjukvård
En hälsofrämjande hälso- och sjukvård
För a� åstadkomma en god och jämlik hälsa behöver vården 
arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Behandling ska utgå 
från pa�entens behov och vara �llgänglig för alla som behöver 
den. 

Tandhälsa – en ekonomisk fråga
Dålig tandhälsa är e� problem i sig, men det är även kopplat �ll 
sjukdomar som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Det är vanligare 
a� avstå från tandläkarvård (trots behov) av ekonomiska skäl än 
a� avstå annan vård. 

Nästan 16 % av de Uddevallabor som besvarat 
Folkhälsomyndighetens enkätundersökning 2021 uppgav a� de 
avstå� från tandvård av ekonomiska skäl trots behov. På 
na�onell nivå var den andelen högre bland personer med 
förgymnasial och gymnasial utbildning, samt bland personer 
födda utanför Sverige.

Ojämnt vårdsökande
Kvinnor söker vård o�are än män i stort se� i alla åldersgrupper 
upp �ll 80 år. Användande av olika former av an�depressiva 
läkemedel är betydligt högre bland kvinnor än bland män. 
Kvinnor rapporterar ohälsa i större omfa�ning, söker o�are vård 
och använder mer läkemedel än män. Dessa könsskillnader 
återspeglas inte i sta�s�k över sjukdomar och skador där män är 
lika drabbade som kvinnor, i somliga fall överrepresenterade. 

Använder antidepressiva läkemedel,
Uddevalla 2020
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Avstått tandläkarbesök de 3 senaste
månaderna trots behov, Uddevalla 2021
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Använder sömnmedel och lugnande medel,
Uddevalla 2020
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Verktyg & Metoder
De verktyg och metoder som tas upp utgår från de faktorer som Folkhälsomyndigheten och 
Kommissionen för jämlik hälsa iden�fierat som särskilt vik�ga för a� uppnå en god och jämlik hälsa. 

Levnadsvanor med en holis�sk syn på hälsa
Hälsa behöver ses som en helhet där en utveckling av fysisk, mental och social hälsa ska främjas. 
Vid främjande och förebyggande arbete bör alla delarna tas i beaktande. Skillnaderna i 
levnadsvanor mellan olika grupper i befolkningen tyder på a� man �digt behöver arbeta med 
informa�on, stöd och sociala normer. 

Stödjande miljöer och goda levnadsvanor
Det hälsosamma valet ska göras lä� genom a� �llgängligheten �ll hälsoskadliga produkter 
ska begränsas, medan �llgängligheten �ll hälsofrämjande produkter och miljöer behöver 
främjas. De�a är särskilt vik�gt i mer socioekonomiskt utsa�a bostadsområden. Alkohol, 
narko�ka och tobak är exempel på hälsoskadliga produkter som bör begränsas. De�a kan 
bland annat göras genom �llsyn och serverings�llstånd. Exempel på hälsofrämjande 
produkter och miljöer är hälsosamma mål�der i våra verksamheter, bostadsnära 
grönområden samt gång- och cykelvägar. 

Samhällsplanering kan spela en vik�g roll för a� få fler i rörelse. Fysisk ak�vitet är kopplat 
�ll en minskad risk för bland annat hjärt-kärlsjukdom, vissa former av cancer, psykisk 
ohälsa och en för�da död. Inkluderande arbetssä� och medskapande mötesplatser bidrar 
�ll delak�ghet, gemenskap och trygghet som stärker vår psykiska hälsa.
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Hälsokommunika�on 
Kommunika�onen kring levnadsvanor, livss�l och hälsa behöver anpassas e�er mo�agaren och ska 
helst ske i dialogform. Informa�onskällorna måste vara varierade. Befolkningens internetanvändande 
skiljer sig åt mellan grupper. Det finns exempelvis många äldre som inte tar del av den informa�on 
och kommunika�on som sker digitalt och som upplever e� digitalt utanförskap. Tillgänglighet måste 
också innebära satsningar på tryckt informa�on och på arenor som bibliotek, bokbussar och 
hälsosta�oner samt samarbete med hälsofrämjande organisa�oner. 

Till Delak�ghet & Demokra� >>Läs mer i kapitlet Folkhälsa & Välfärd >>
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Innehåll
– Deltagande och �llit �ll samhället 

Under Delak�ghet & Demokra� beskrivs �llit och 
förutsä�ningar för delak�ghet och inflytande. Här får du reda 
på socialt deltagande, valdeltagande och om utsa�het för 
diskriminering, bro� och våld.
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Inledning
Människors möjligheter a� delta i samhället och påverka sina liv bidrar �ll den sociala 
sammanhållningen och ökar �lliten och tryggheten. På samhällsnivå finns e� samband mellan å ena 
sidan �llit �ll andra och �ll samhällets ins�tu�oner och å andra sidan ekonomisk �llväxt, poli�skt 
engagemang och demokra�sk utveckling. Ojämlikhet och segrega�on ökar det sociala avståndet 
mellan grupper och �lliten minskar.

Koppling �ll na�onella folkhälsomål
I den na�onella folkhälsopoli�ken ly�s delak�ghet och demokra� i målområde 7 Kontroll, inflytande 
och delak�ghet. För a� åstadkomma en god och jämlik hälsa är det vik�gt a� främja alla individers 
möjligheter �ll kontroll, inflytande och delak�ghet i det dagliga livet. Det görs genom a� arbeta för de 
mänskliga rä�gheterna och motverka diskriminering och annan kränkande behandling samt genom 
a� verka för frihet från hot och våld. 

Koppling �ll Agenda 2030
Flera av de globala målen har en tydlig koppling �ll delak�ghet och demokra�. Mål 16 Fredliga och 
inkluderande samhällen är både e� mål och e� medel för hållbar utveckling. Det är vik�gt a� 
säkerställa lika rä�gheter för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor, mål 5 
Jämställdhet, och a� utrota diskriminering. Grunden för e� hållbart samhälle är en rä�vis fördelning 
av resurser och ekonomiskt, socialt och poli�skt inflytande i samhället vilket beskrivs i mål 10 
Minskad ojämlikhet. Jämlikhet minskar risken för konflikter och främjar alla människors möjlighet a� 
delta i samhällsutvecklingen.

Sammanfattning
I Sverige är �lliten mycket hög, men den har börjat sjunka. I Uddevalla rapporterar nästan var �ärde 
person låg �llit. Skillnaderna i �llit �ll andra är rela�vt stora mellan grupper. Unga och personer med 
förgymnasial och gymnasial utbildning har lägre �llit än äldre och personer med högre 
utbildningsnivå. Tillit har e� posi�vt samband med självska�ad hälsa. Upplevelsen av �llit och den 
demokra�ska delak�gheten påverkas av hur väl samhällets ins�tu�oner fungerar som en resurs i 
människors vardag.

Det civila samhället spelar en vik�g roll som aktör för demokra� och för a� stärka �lliten i samhället. 
A� ta del av sociala ak�viteter påverkar rela�oner och samhörighet mellan människor, och är också 
vik�ga faktorer för �llit. Deltagandet i civilsamhället är mycket högt i Sverige. Resurser i form av �d 
och pengar, mo�va�on och sociala kontaktytor där rekrytering �ll organisa�oner inom civilsamhället 
skulle kunna uppstå påverkar förutsä�ningarna för deltagande i civilsamhället. 
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Det är vik�gt för den psykiska hälsan a� känna delak�ghet, a� kunna påverka sin vardag och a� vid 
behov ha �llgång �ll stöd. Ensamhet och social isolering kan påverka hälsan nega�vt och utgör hinder 
för socialt och demokra�skt deltagande. I Uddevalla uppger var tredje person som svarat på 
folkhälsoenkäten a� de känner sig ensamma o�a eller ibland, 6 % uppger a� det är o�a. Bland äldre 
med nedsa� psykiskt välbefinnande är det vanligare a� de bor ensamma. 

Valdeltagandet skiljer sig åt mellan grupper i befolkningen och således mellan områden. Unga, 
utlandsfödda, ensamstående, personer med lägre utbildningsnivå, personer med låg inkomst, 
personer med arbetaryrken, arbetslösa, personer utanför arbetsmarknaden och personer med 
intellektuell funk�onsnedsä�ning röstar i lägre utsträckning än övriga. 

Möjlighet �ll inflytande och delak�ghet begränsas av diskriminering, våld, hot och andra typer av 
kränkningar av individer och grupper.



Power BI Desktop

A� kunna lita på andra i samhället och på a� samhällets 
funk�oner fungerar beskrivs som �llit. I Sverige är �lliten mycket 
hög, men den har börjat sjunka. Skillnaderna i nivå när det gäller 
�llit �ll andra är rela�vt stora mellan grupper. Unga och 
personer med förgymnasial och gymnasial utbildning har lägre 
�llit än äldre och personer med högre utbildningsnivå. Personer 
som bedömer sin hälsa som god rapporterar högre �llit �ll andra 
än de som uppfa�ar sin hälsa som dålig. 

Socialt kapital beskriver sammanhållningen u�från sociala 
nätverk och sammanhang, interak�onen mellan olika grupper 
och möjligheterna a� delta i samhällslivet. Tillit används som 
må� för a� mäta socialt kapital. Hög �llit främjar e� väl 
fungerande samhälle och bidrar �ll ekonomisk �llväxt, poli�skt 
engagemang och �ll demokra�sk utveckling i samhället. 

Deltagande i civilsamhället 
I Sverige är deltagandet i civilsamhället mycket högt. 29 % av 
befolkningen, från 16 års ålder, är ak�va i en förening och 75 % 
är medlem i en eller flera föreningar. Forskning visar a� 
engagemang i civilsamhället kan vara posi�vt för den enskilde  
på olika sä�, bland annat genom a� vara en del av en social 
gemenskap. De föreningsak�va är dessutom med och skapar 
förutsä�ningar för andra, genom sin verksamhet. 

I Uddevalla har 6,3 % av invånarna deltagit i någon form av 
folkbildning under 2021. I Folkhälsomyndighetens 
enkätundersökning uppger 26 % a� de har deltagit i en 
studiecirkel eller kurs på arbets�d eller på fri�den. 13 % uppger 
a� de deltagit på möte med fack eller annan förening, lika stor 
andel uppger a� de deltagit på en religiös sammankomst.

Lågt socialt kapital, Uddevalla 2020
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Civilsamhället
Det civila samhället spelar en vik�g roll som aktör för 
demokra� och för a� stärka �lliten i samhället. Civilsamhället 
definieras som en arena skild från staten, marknaden och det 
egna hushållet, där människor organiserar sig och agerar 
�llsammans u�från gemensamma intressen. Det kan också 
beskrivas som den idéburna sektorn. 

Civilsamhället omfa�ar föreningsliv, trossamfund, s��elser, 
sociala företag, folkbildning samt nätverk, rörelser och upprop. 
De senare är exempel på den icke-formaliserade delen av 
civilsamhället.

Civilsamhället och dess organisa�oner har flera roller. De är 
röstbärare i det offentliga, en skolning i demokra� och 
anordnare av ak�viteter. De skapar gemenskap och mening för 
många människor och är en stark utvecklingskra�.
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Många känner sig ensamma 
Ensamhet är en riskfaktor för psykisk ohälsa. Den kan bestå av 
en känsla av a� inte ha någon a� dela de innersta tankarna med, 
a� sakna någon som förstår eller a� man inte känner 
samhörighet med andra.

I Uddevalla uppger var tredje person som svarat på folkhälso-
enkäten a� de känner sig ensamma o�a eller ibland, 6 % uppger 
a� det är o�a. 10 % av de svarande beskrivs som socialt 
isolerade då de uppger a� de inte deltar i någon av e� stort 
antal sociala ak�viteter, �ll exempel privata fester, släkt-
sammanhang, offentliga �llställningar, föreningsak�viteter, eller 
sociala ak�viteter på internet. Social isolering är vanligare bland 
män och andelen växer med s�gande ålder. 

Män uppger lägre �llgång �ll stöd
Emo�onellt stöd beskriver om man har någon a� dela sina 
innersta känslor med och anförtro sig åt. Prak�skt stöd beskriver 
möjligheten a� få hjälp med prak�ska saker eller om man blir 
sjuk. Det är vanligare a� män saknar �llgång �ll både 
emo�onellt och prak�skt stöd. På regional nivå rapporterar var 
femte man i åldern 16–19 år a� han saknar emo�onellt stöd.
I Uddevalla uppger 8 % av de svarande på folkhälsoenkäten a� 
de saknar emo�onellt stöd och 6 % a� de inte har möjlighet �ll 
prak�skt stöd.

Ensamhet i hemmet 
Bland äldre med nedsa� psykiskt välbefinnande är det 
vanligare a� bo ensam, jämfört med den äldre befolkningen i 
stort. I Uddevalla bor knappt 40 % av alla äldre, 65 år och äldre, 
ensamma. Äldre i ensamhushåll är vanligare i kommunens 
centrala välfärdsområden. 
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Tillit & Socialt kapital (2/2) –
Ensamhet och isolering

Relativ social isolering, Uddevalla 2020Saknar stöd, Uddevalla 2020
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Delaktighet & Inflytande
A� ingå i olika sociala sammanhang, men också a� ha möjlighet 
a� göra sin röst hörd och påverka, är förutsä�ningar för 
delak�ghet och inflytande. Valmöjligheter och a� kunna 
påverka sin livssitua�on har e� demokra�skt värde och bidrar 
posi�vt �ll hälsa. På samma sä� bidrar en god hälsa �ll ökad 
delak�ghet och inflytande. Personer med förgymnasial och 
gymnasial utbildningsnivå upplever o�are en mindre 
delak�ghet och en lägre grad av inflytande och kontroll över sin 
livssitua�on än personer med högre utbildningsnivå. 

Val �ll riksdagen
Den som är 18 år senast på valdagen, svensk medborgare och är 
eller har varit folkbokförd i Sverige får rösta i riksdagsvalet.

Val �ll region- och kommunfullmäk�ge
När det gäller rösträ� �ll region- och kommunfullmäk�ge ser 
det annorlunda ut. I dessa val får den rösta som är 18 år senast 
på valdagen och som är svensk medborgare och är folkbokförd i 
kommunen och regionen. 

Den får också rösta som är 18 år senast på valdagen och som är 
medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i 
Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen och regionen, 
eller medborgare i något annat land än de som räknats upp 
ovan, eller statslös, och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i 
följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller 
regionen.

Valdeltagande, Uddevalla 2022

Val 
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 Regionen

 Riksdagen

Välj ett valdistrikt

All





Välfärdsredovisning 2022
2. Inledning &
Sammanfa�ning

6. Verktyg & Metoder3. Tillit & Socialt kapital 4. Delak�ghet & Inflytande 5. Utsa�het & DiskrimineringDelaktighet
& Demokrati

80,9 %

Uddevalla har 34 valdistrikt
E� valdistrikt är e� geografiskt område och brukar bestå av 
1000–2000 röstberä�gade. De 34 valdistrikten har alltså 
inte samma indelning som de 13 välfärdsområdena. I 
Uddevalla utgår valdistrikten från kommunens 
sta�s�kområden, så kallade nyckelkodsområden (NYK), som 
kommunen är indelad i.

Valdeltagande 
Enligt SCB är andelen röstande lägre bland unga, 
utlandsfödda, ensamstående, personer med lägre 
utbildningsnivå, personer med låg inkomst, personer med 
arbetaryrken, arbetslösa och bland personer utanför 
arbetsmarknaden. Även personer med intellektuella 
funk�onshinder har e� lägre valdeltagande.

Lågt förtroende för poli�ken i Uddevalla
Medborgarundersökningen från 2021 visar på a� 
kommunen står inför stora utmaningar vad gäller 
förtroende för lokalpoli�ken. Kommunen s�cker ut nega�vt 
både i jämförelse med regionen och med riket vad gäller 
förtroende för poli�ken, möjlighet �ll insyn och inflytande 
samt upplevelse av a� poli�ker och anställda arbetar för 
kommunens bästa.
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Utsatthet & Diskriminering
Möjligheten �ll inflytande och delak�ghet begränsas av 
diskriminering, våld, hot och andra typer av kränkningar av 
individer och grupper. A� känna sig orä�vist behandlad eller 
exkluderad i samhället kan leda �ll psykisk ohälsa. A� �llhöra en 
grupp som är mer utsa� än andra, kan skapa en underliggande 
stress och oro för a� själv bli illa eller orä�vist behandlad. De�a 
kan leda �ll nedsa� psykiskt välbefinnande. 

Diskriminering innebär a� en person missgynnas eller kränks 
u�från någon av de sju diskrimineringsgrunderna kön, 
könsöverskridande iden�tet eller u�ryck, etnisk �llhörighet, 
religion eller annan trosuppfa�ning, funk�onsnedsä�ning, 
sexuell läggning och ålder. 

I Uddevalla rapporterade 20 % av de svarande på 
folkhälsoenkäten a� de under de senaste tre månaderna blivit 
behandlade på e� kränkande sä�.

Har under de tre senaste månaderna blivit
bemött eller behandlad på ett sätt så att
man känt sig kränkt , 2021

0 %

10 %

20 %

Uddevalla Västra Götaland

4,0 % 3,0 %

17,0 %
15,0 %

Ja, flera gånger Ja, någon gång

Våld och hot om våld
Det finns skillnader mellan vilken typ av våld eller hot om våld 
som kvinnor respek�ve män utsä�s för. Kvinnor drabbas o�are av 
upprepat och mer allvarligt våld än män. Kvinnor utsä�s o�are i 
hemmet och av en gärningsperson som är känd för offret. Det är 
också vanligare a� kvinnor är utsa�a för sexuellt våld. Män 
utsä�s o�are för våld på allmänna platser av en okänd 
gärningsperson.

I Uddevalla rapporterar 5 % av de svarande på folkhälsoenkäten 
a� de varit utsa�a för fysiskt våld och drygt 4 % a� de utsa�s för 
hot om våld. Det är framförallt män i åldern 16–29 år som 
rapporterar utsa�het för våld, medan hot om våld är vanligast 
bland kvinnor i samma åldersgrupp.

Välj en kommun

Uddevalla





Utsatts för fysiskt våld, Uddevalla 2020

4,9 %

Utsatts för hot om våld, Uddevalla 2020

4,4 %

Hedersrelaterat våld och förtryck
Hedersrelaterat våld kan sträcka sig från  begränsningar i 
vardagen �ll e� liv under extrem kontroll. Det kan handla om 
fysiska bestraffningar och i värsta fall mord. HBTQI-personer är 
speciellt utsa�a. 
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Verktyg & Metoder
De verktyg och metoder som tas upp utgår från faktorer som Folkhälsomyndigheten och 
Kommissionen för jämlik hälsa iden�fierat som särskilt vik�ga för a� uppnå en god och jämlik hälsa. 

Inkludering och mänskliga rä�gheter 
Alla ska ha samma rä�gheter och möjligheter a� få hjälp, stöd, vård och skydd i samhället. Ingen ska 
utsä�as för trakasserier eller diskriminering för a� de �llhör e� visst kön, har e� visst ursprung, har 
en viss tro eller är i en viss ålder. A� människor känner egenmakt och självbestämmande när det 
gäller sexualitet och sexuella rela�oner är vik�gt för en god hälsa. Arbete för inkludering och de 
mänskliga rä�gheterna, samt mot diskriminering, utsa�het och våld kan stärka �lliten och 
delak�gheten i samhället. 

Dialog för delak�ghet och inflytande 
Det krävs insatser för a� stärka möjligheter �ll inflytande och delak�ghet. Medborgardialoger kan 
bidra �ll ökad förståelse och förankring kring poli�ska beslut. Dialogerna kan ge beslutsfa�arna 
bä�re underlag och större förståelse u�från lokala behov och gruppers intressen. Invånarna kan få 
större förståelse för besluten som fa�as och för den demokra�ska processen. Dock finns en risk a� 
deltagandet i medborgardialogerna förstärker ojämlikheten, då det visat sig a� det främst är 
resursstarka grupper som deltar och gör sina röster hörda. 

Vem är vi �ll för?
Genom at  inkludera målgrupp i planering och uppföljning av verksamhet kan målgruppens kontroll 
och möjlighet �ll inflytande i sina liv stärkas. Det kan exempelvis göras genom dialoger, brukarforum 
och undersökningar.

Stärka samverkan mellan det offentliga och det idéburna
Civilsamhällets roller i samhället bidrar �ll delak�ghet, demokra�, hälsa och välfärd. Genom 
samverkan mellan kommun och civilsamhälle stärks �lliten �ll varandra, mellan grupper och �ll det 
offentliga. Tillsammans når vi fler i både främjande och förebyggande verksamheter, och med 
riktade insatser och åtgärder. Civilsamhället har en stor bredd och en mångfald av 
verksamhetsformer. För nästan varje fråga finns organiserat idéburet engagemang.

För a� civilsamhälle och offentlig sektor ska kunna arbeta �llsammans, krävs samverkan och 
arbete u�från gemensamt formulerade mål. I Uddevalla råder följande principer för samverkan 
mellan kommunen och idéburen sektor:
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Främja inkludering i civilsamhället
Civilsamhället kan bidra �ll �llit och stärkt 
demokra�. Bristande resurser, bristande 
informa�on och kunskap, fysiska hinder eller 
upplevelse av a� inte vara välkommen kan 
försvåra deltagande. Dessa hinder behöver 
förebyggas och inkludering främjas för jämlika 
förutsä�ningar �ll deltagande.  Till Sammanfattning & Analys >>

• Dialog
• Helhetssyn
• Kvalitet
• Långsik�ghet
• Mångfald
• Självständighet och oberoende
• Öppenhet och insyn.



Power BI Desktop

Innehåll
- Hur folkhälsan ser ut i Uddevalla och varför den ser 
ut som den gör

Under Analys & Sammanfa�ning beskrivs folkhälsositua�onen 
i Uddevalla och vik�ga resultat i redovisningen. Här får du reda 
på vilka folkhälsoutmaningar som finns i vårt gemensamma 
arbete för e� socialt hållbart Uddevalla. 
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Sammanfattning
Välfärdsredovisningen sy�ar �ll a� ge en överblickbar bild av 
folkhälsan i Uddevalla kommun. Med hjälp av sta�s�k på 
kommunnivå och nedbrutet på kön, ålder och geografiska 
välfärdsområden synliggörs skillnader i livsvillkor, levnadsvanor och 
hälsa mellan grupper i befolkningen. Kunskap om dessa skillnader 
skapar förståelse för förutsä�ningar för hälsa och möjliggör 
prioritering av insatser u�från behov. 

Analys
A� analysera folkhälsoarbetet handlar om a� söka orsaker �ll a� det 
ser ut som det gör. Förståelse för orsakerna ökar möjligheterna a� 
sä�a in rä� åtgärder och a� förebygga a� problem uppstår eller 
förvärras. Analyser ur verksamhetsperspek�v bör göras av personer 
med olika kompetenser för e� så bra beslutsunderlag som möjligt. 
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Koppling �ll na�onella folkhälsomål
Välfärdsredovisningen utgör en nulägesanalys av 
folkhälsositua�onen i kommunen. Redovisningen bygger på den 
na�onella folkhälsopoli�kens övergripande mål om en god och 
jämlik hälsa i hela befolkningen och de å�a folkhälsopoli�ska 
målområdena.

Koppling �ll na�onella folkhälsomål
Hälsan och många av våra vanligaste sjukdomar påverkas av 
livsvillkor, levnadsvanor och de miljöer vi lever i. De�a är 
förutsä�ningar som i sin tur går a� påverka. Folkhälsan är därmed 
påverkbar, liksom ojämlikhet i hälsa. För a� stärka folkhälsan 
behöver vi arbeta med stödjande, främjande och förebyggande 
insatser både på individ- och samhällsnivå.

Koppling �ll Agenda 2030
Folkhälsopoli�ken överlappar �ll stora delar den sociala 
dimensionen av Agenda 2030. Arbete för en jämlik hälsa och a� 
minska de påverkbara hälsoskillnaderna i befolkningen bidrar �ll en 
socialt hållbar utveckling, sam�digt som arbetet u�från Agenda 
2030 stärker folkhälsopoli�ken och dess målområden. 

Koppling �ll Agenda 2030
Varje del i välfärdsredovisningen kopplas �ll Agenda 2030 och dess 
17 globala mål för hållbar utveckling. Några av målen har särskild 
betydelse för folkhälsans utveckling och de nämns vid varje område. 
Till exempel kopplas levnadsvanor särskilt �ll mål 3, 2 och 11. 

Läs mer om Uddevallas analysmodell >>
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Frisk- och riskfaktorer i ungas levnadsvanor 
Levnadsvanorna både förbä�ras och försämras bland unga. 
Ungdomar äter för lite frukt och grönt, sover mindre än de 
borde, och mo�onerar för lite. Posi�vt är a� konsum�onen av 
tobak, alkohol och narko�ka minskat över �d. 

God hälsa trots omfa�ande psykiska besvär
Hälsan hos Uddevallas befolkning är generellt se� god, men det finns 
stora skillnader mellan olika områden och grupper. Det finns e� 
samband mellan utbildningsnivå och självska�ad hälsa. Ju högre 
utbildning desto bä�re självska�ad hälsa. Personer med 
funk�onsnedsä�ning uppger a� de har en sämre hälsa än övriga 
befolkningen. I Uddevalla rapporterar 90 % av de som svarat på 
folkhälsoenkäten a� de är nöjda med si� liv och är lyckliga. Trots det är 
andelen som rapporterar psykiska besvär e� omfa�ande folkhälso-
problem. Häl�en av de svarande kvinnorna och en tredjedel av de 
svarande männen rapporterar a� de bär på ängslan, oro eller ångest. 
 
Stora hälsoskillnader mellan pojkar och flickor
Ungefär vart �ärde barn och ungdom i Uddevalla har övervikt. Pojkar 
ska�ar si� mående högre än flickor. Det är mycket stora skillnader i 
upplevelse av stress och rapporterad psykisk ohälsa mellan flickor och 
pojkar, särskilt i de äldre årskurserna. Nästan var tredje flicka i årskurs 1 
på gymnasiet rapporterar psykisk ohälsa i Uddevallas elevhälsoenkät.
 
Skillnader i hälsa och vårdsökande mellan kvinnor och män
Kvinnor i Uddevalla rapporterar ohälsa i större omfa�ning, söker o�are 
vård och använder mer läkemedel än män. Dessa könsskillnader 
återspeglas dock inte i sta�s�k över sjukdomar och skador. Män är lika 
drabbade som kvinnor och i somliga fall överrepresenterade. De�a 
tyder på a� män och kvinnor uppfa�ar sin hälsa olika samt a� män 
tycks avvakta med a� söka vård. 

Frisk- och riskfaktorer i vuxnas levnadsvanor 
I Uddevalla uppger två tredjedelar av de svarande på
folkhälsoenkäten a� de är fysiskt ak�va och häl�en a� de 
mo�onerar minst en �mme i veckan, vilket är högre nivåer än 
genomsni�et i regionen. Kvinnor rapporterar a� de äter mer 
frukt och grönt än män. Nästan 20 % av männen har en riskabel 
alkoholkonsum�on. 

Sammanfattning (1/3) –
Befolkning och hälsa
Medellivslängden och andelen äldre ökar
I Uddevalla bor det drygt 57 120 invånare. Barn, unga och 
äldre har procentuellt ökat mer än befolkningen i arbetsför 
ålder under de senaste åren. Ökningen av andelen äldre 
förväntas fortsä�a. Medellivslängden i Uddevalla ökar. Denna 
utveckling innebär a� andelen av befolkningen som är i behov 
av kommunal verksamhet och resurser ökar mer än den andel 
som genererar ska�eintäkter. Det är stora skillnader i 
medellivslängd kopplat �ll utbildningsnivå, där det kan skilja 
flera år mellan de med förgymnasial utbildning jämfört med 
de med e�ergymnasial. 
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Utbildningsnivå och arbetslöshet skiljer sig åt mellan välfärdsområden
Utbildningsnivån i Uddevalla ligger under genomsni�et i Västra Götalandsregionen. Skillnaden i 
utbildningsnivå mellan kvinnor och män är större i kommunen än i regionen. Andelen 
förvärvsarbetande i Uddevalla ligger på 79 %, samma nivå som genomsni�et i regionen, medan 
andelen arbetslösa ligger på något högre nivåer i Uddevalla. I Uddevalla är det stor skillnad i 
utbildningsnivå och i arbetslöshet mellan kommunens välfärdsområden. 

Ekonomisk standard ökar liksom inkomstskillnaderna 
Sam�digt som den ekonomiska standarden har ökat för så go� som samtliga grupper i Uddevallas 
befolkning, ökar också inkomstskillnaderna. Det beror på a� ökningen är mindre bland dem med 
låg ekonomisk standard än bland dem med hög. Den ekonomiska standarden skiljer sig mycket åt 
mellan välfärdsområdena i kommunen. I Uddevalla lever cirka 18 % av kvinnorna och 15 % av 
männen, samtliga åldrar, med låg ekonomisk standard. Bland arbetande är låg ekonomisk 
standard vanligare bland ensamstående föräldrar, yngre, de med låg utbildningsnivå och 
utlandsfödda.
 
Problem består i ensidigt sammansa�a bostadsområden
Kommunens välfärdsområden domineras av olika upplåtelseformer vilket präglar livsvillkoren i 
områdena. Människor i ensidigt sammansa�a bostadsområden, med huvudsakligen hyresrä�er, 
behöver lämna si� område om de vill byta boendeform. Det är o�a människor med små 
valmöjligheter och låga inkomster som fly�ar in. De�a mönster förstärker bostadssegrega�on 
och grundproblemet i området består. 

Var tredje person upplever otrygghet 
Upplevelsen av otrygghet är hög i Uddevalla trots a� anmälda bro� minskar. I Uddevalla 
rapporterar 33 % av dem som svarat på SCB:s medborgarundersökning a� de upplever otrygghet, 
vilket är en högre nivå än genomsni�et i regionen.

Ojämlika förutsä�ningar för hälsa genom livet
Barns livsvillkor i Uddevalla skiljer sig åt mellan områden, vilket redan från början lägger grunden för 
en ojämlik hälsoutveckling genom livet. Både övervikt och karies är växande problem bland barn och 
unga, särskilt bland barn �ll föräldrar med låg utbildningsnivå och låg inkomst. Vart �onde barn lever 
i ekonomiskt utsa�a hushåll och nästan 8 % uppger a� de upplevt våld i sin familj eller i sin närhet. 

Sammanfattning (2/3) – Livsvillkor
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Tryggt i skolan trots bråk, kränkningar och mobbning 
Majoriteten av de svarande i CAN:s enkätundersökning uppger a� de trivs och nästan alla som svarat 
på Uddevallas elevhälsoenkät rapporterar a� de känner sig trygga. Sam�digt visar sta�s�ken a� 
andelen som upplevt oroande bråk och kränkningar är hög samt a� mobbning är rela�vt vanligt. 

Risk för utanförskap för unga utan fullföljda studier 
Parallellt med a� betydelsen av utbildningsnivån ökar, lämnar 20 % av ungdomarna i Uddevalla 
gymnasieskolan utan slutbetyg. Det innebär a� de inte uppfyller minimikraven på utbildningsnivå för 
en stor del av jobben på arbetsmarknaden där det o�ast krävs lägst gymnasieutbildning. Drygt 8 % 
av 17–24 åringarna i Uddevalla varken studerar eller arbetar. Det försvårar deras möjligheter �ll 
etablering på arbetsmarknaden och ökar risken för lång�dsarbetslöshet med ohälsa som följd.
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Sjunkande �llit
I Sverige är �lliten mycket hög, men den har börjat sjunka. Skillnaderna i �llit �ll andra är rela�vt 
stora mellan grupper. Unga och personer med förgymnasial och gymnasial utbildning har lägre 
�llit än äldre och personer med högre utbildningsnivå. Tillit har e� posi�vt samband med 
självska�ad hälsa. Upplevelsen av �llit och den demokra�ska delak�gheten påverkas av hur väl 
samhällets ins�tu�oner fungerar som en resurs i människors vardag.
 
Ensamhet är vanligt
Ensamhet och social isolering kan påverka hälsan nega�vt och utgör hinder för socialt och 
demokra�skt deltagande. I Uddevalla uppger var tredje person som svarat på folkhälsoenkäten a� 
de känner sig ensamma o�a eller ibland, 6 % uppger a� det är o�a. 

Stora skillnader i valdeltagande 
Valdeltagandet skiljer sig åt mellan grupper i befolkningen och således mellan områden. Unga, 
utlandsfödda, ensamstående, personer med lägre utbildningsnivå, personer med låg inkomst, 
personer med arbetaryrken, arbetslösa och personer utanför arbetsmarknaden röstar i lägre 
utsträckning än övriga. 

Hinder för delak�ghet 
Möjlighet �ll inflytande och delak�ghet begränsas av diskriminering, våld, hot och andra typer 
av kränkningar av individer och grupper.

Sammanfattning (3/3) – Tillit och delaktighet
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Samband mellan livsvillkor, levnadsvanor och hälsa 
I Välfärdsredovisningen redovisas befolkningens hälsa u�från den na�onella folkhälsopoli�ken med 
dess målområden och u�från Agenda 2030. Målområdena utgår ifrån faktorer av betydelse för hälsa 
på individ- och befolkningsnivå. Hälsans bestämningsfaktorer och de na�onella och globala målen 
överlappar och påverkar varandra, genom både posi�va och nega�va samband. I analysen utvecklas 
sambanden mellan livsvillkor och hälsa för a� ge en fördjupad förståelse kring resultatet i 
redovisningen och kring vad ojämlikhet i hälsa mellan grupper och områden kan bero på. Fördjupad 
kunskap och förståelse för orsaker hjälper oss a� dra rä� slutsatser och ökar förutsä�ningarna för 
rä� åtgärder.

Analys (1/4) – Socioekonomi

Ojämlikhet i hälsa mellan grupper och områden 
I Välfärdsredovisningen synliggörs stora skillnader mellan grupper och områden i 
befolkningens livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Dessa skillnader utgör en av de största 
utmaningarna för a� nå e� socialt hållbart Uddevalla. Skillnaderna är inte slumpmässigt 
fördelade utan går a� härleda �ll utbildningsnivå, ekonomiska förutsä�ningar och 
bostadsområde. Indelningen av kommunens 13 geografiska välfärdsområden bygger på 
utbildningsnivå, sysselsä�ning, inkomst och boendeformer i sy�e a� synliggöra skillnader 
baserat på socioekonomi. U�från välfärdsredovisningen kan vi konstatera a� det finns stora 
skillnader i livsvillkor, levnadsvanor och hälsou�all mellan grupper i befolkningen. Det syns 
skillnader mellan åldersgrupper och mellan könen men framför allt syns just systema�ska 
skillnader kopplat �ll socioekonomi och de geografiska välfärdsområdena. De�a mönster, 
kopplingen mellan socioekonomi, livsvillkor, levnadsvanor och hälsa är evidensbaserad och 
framträder tydligt i liknande kartläggningar och redovisningar på global, na�onell och 
regional nivå. 

Skillnaderna i hälsa går a� påverka genom främjande och förebyggande arbete samt genom 
stödjande och kompenserande miljöer. Alla individer har e� ansvar för sin egen hälsa inom 
ramen för det beslutsutrymme man har, men det allmänna har e� ansvar för a� människor 
får e� rimligt beslutsutrymme. Det är det som avses med samhälleliga förutsä�ningar för 
en god hälsa på lika villkor. De stora skillnaderna mellan välfärdsområdena i kommunen är 
präglade av vilken boendeform som dominerar områdena. Ensidigt sammansa�a 
bostadsområden med i huvudsak hyresrä�er tenderar a� samla invånare med sämre 
ekonomiska förutsä�ningar.
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Utbildningsnivå och levnadsvanor 
Det finns e� posi�vt samband mellan hälsosamma levnadsvanor och en högre utbildningsnivå:

Analys (2/4) – Utbildningsnivå
Utbildning som socioekonomisk markör för hälsa 
Utbildning, arbete och inkomst är socioekonomiska förutsä�ningar som  gynnar hälsan. Lägre 
utbildningsnivå är förknippad med sämre förutsä�ningar på arbetsmarknaden, e� samband som 
blivit allt tydligare. Det beror på ökade kvalifika�onskrav på arbetsmarknaden och på ökad 
konkurrens bland de sökande. Svårigheter �ll etablering på arbetsmarknaden leder �ll sämre 
förutsä�ningar för en god inkomst som går a� försörja sig på. 

Det är stora skillnader i utbildningsnivå mellan kommunens välfärdsområden. Andelen 
högutbildade i Ljungskile Tätort ligger på 60 %, det kan jämföras med knappt 30 % i Uddevalla 
Norra. Föräldrarnas utbildningsnivå påverkar i sin tur elevers gymnasiebehörighet. Samma 
mönster återkommer kopplat �ll skolelevers behörighet �ll gymnasiet. I Uddevalla Norra är 
andelen behöriga 60 %, jämfört med 98 % i Uddevalla Kust där också föräldrarna har hög 
utbildningsnivå. Andelen unga vuxna och andelen utlandsfödda har ökat i gruppen som saknar 
gymnasial utbildning. Bland unga vuxna utan gymnasial utbildning är psykisk ohälsa vanligt. A� 
sakna gymnasial utbildning försvårar möjligheter �ll arbete och en trygg försörjning. De�a kan 
leda �ll låg ekonomisk standard och ekonomisk stress. 

Goda livsvillkor skapar förutsä�ningar �ll hälsa och god hälsa 
skapar förutsä�ningar för goda livsvillkor, och tvärtom. 
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De�a samband är en bidragande orsak �ll skillnader i hälsa mellan grupper och områden. 
Personer med lägre utbildningsnivå har generellt se� sämre levnadsvanor. Dels på grund av 
sämre ekonomiska förutsä�ningar a� �ll exempel delta i regelbundna ak�viteter och a� köpa 
hälsosam mat. Dels i form av mindre kunskap om vad som är bra för hälsan. Föräldrars 
utbildningsnivå, särskilt mammans, har betydelse för barnens matvanor. Matkostnader påverkar 
matvanorna. De med lägst inkomst äter mer av energitäta, näringsfa�ga livsmedel och mindre 
av hälsosamma livsmedel som grönsaker och fisk. 

Den digitala utvecklingen, en mer s�llasi�ande fri�d och en dominans av motordrivna 
transportsä� har le� �ll a� s�llasi�andet ökar. Långvarigt s�llasi�ande ökar risken för 
livss�lsrelaterade sjukdomar som typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Personer med 
e�ergymnasial utbildningsnivå är mer fysiskt ak�va än personer med lägre utbildningsnivå. 
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Tillit och valdeltagande
Upplevelsen av �llit och den demokra�ska delak�gheten påverkas av hur väl samhällets 
ins�tu�oner fungerar som en resurs i människors vardag. Valdeltagandet är generellt se� 
högt i kommunen men i e� par valdistrikt ligger det så lågt som mellan 50 och 60 % i 
kommunvalet. Det låga valdeltagandet kan bero på bristande förtroende för poli�ken, 
o�llräcklig informa�on och om missnöje med alterna�ven. I Uddevalla rapporterar en 
�ärdedel av dem som besvarat folkhälsoenkäten a� de har låg �llit. A� �lliten sjunker, och 
a� det sker särskilt bland unga, är oroande då låg �llit ökar polarisering och otrygghet i 
samhället. Trots nedåtgående sta�s�k över anmälda bro� visar resultatet av 
folkhälsoenkäten a� upplevelsen av otrygghet är hög i Uddevalla. Högutbildade personer 
och personer med god ekonomisk standard har högre �llit än lågutbildade och personer 
med låg ekonomisk standard. 

Analys (3/4) – Vuxna
Stora skillnader mellan kvinnor och män
Kön och ålder är andra vik�ga faktorer a� ha i beaktande vid analys. Män och kvinnor tycks ha 
olika upplevelser av hälsa, psykiskt välmående och behov av vård. Kvinnor rapporterar i högre 
grad fysisk och psykisk ohälsa, använder mer medicin, söker o�are vård och har fler sjukdagar än 
män. Sam�digt visar sta�s�k över sjukdomar a� män är drabbade i liknande omfa�ning som 
kvinnor, men a� kvinnor lever längre än män. Män söker o�a vård senare än kvinnor och 
rapporterar lägre grad av emo�onellt och prak�skt stöd. Till viss del präglas mäns och kvinnors 
hälsa av könsnormer kopplat �ll familj, hem och karriär. Sam�digt som kvinnor har en högre 
utbildningsnivå än män och förvärvsarbetar i lika stor omfa�ning som män, ägnar de for�arande 
fler �mmar per vecka åt obetalt arbete kopplat �ll hem och familj, än vad män gör. 

Analysgrunder a� ta hänsyn �ll 
Utsa�het u�från någon av diskrimineringsgrunderna utgör betydande källor �ll ohälsa. A� känna 
sig otrygg eller exkluderad i samhället kan leda �ll psykisk ohälsa. A� �llhöra en grupp som är 
mer utsa� än andra, kan skapa en underliggande stress och oro för a� själv bli illa eller orä�vist 
behandlad. De�a kan leda �ll nedsa� psykiskt välbefinnande. Långvarig stress påverkar hälsan 
nega�vt, både fysiskt och psykiskt. Det är många som upplever utsa�het u�från flera 
diskrimineringsgrunder sam�digt. Utsa�het u�från någon av diskrimineringsgrunderna i 
kombina�on med låg ekonomisk standard eller ekonomisk stress visar på en särskild utsa�het. 
Sam�digt kan hög inkomst kompensera för utsa�het u�från en diskrimineringsgrund. 

Äldres hälsa
Äldre uppger i större omfa�ning än yngre a� de är socialt isolerade, vanligast är de�a bland äldre 
män. Ensamhet tycks inte vara vanligare bland äldre än i andra åldersgrupper. Upplevelsen av 
ensamhet är högst i åldersgruppen 16–29 år. Dock finns anledning a� tro a� äldre som är både 
socialt isolerade och upplever ensamhet har svårare a� göra något åt sin situa�on.

Medellivslängden ökar och vi har goda möjligheter a� utveckla e� hälsosamt åldrande. Äldres 
hälsa är av stor betydelse för folkhälsan och för välfärdssektorns utmaningar. 
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Investera i barn och ungas hälsa 
Tidigt stöd och kompenserande insatser kommer sannolikt a� minska både behovet av åtgärder 
och kostnader för dessa längre fram i livet. Mot bakgrund av de�a måste skolbarns 
levnadsvanor, självrapporterad stress och psykiska ohälsa tas på allvar. Ökat s�llasi�ande, 
minskad sömn och ohälsosamma matvanor får hälsokonsekvenser både nu och senare. 
Skillnaden i psykisk ohälsa mellan flickor och pojkar är allvarlig. Förskola, skola och 
fri�dsak�viteter är vik�ga arenor för hälsofrämjande arbete.

Barn och ungas hälsa och uppväxtvillkor 
Barn och ungas uppväxtvillkor är starkt präglade av föräldrarnas utbildningsnivå och hushållets 
ekonomiska standard. Dessa faktorer har betydelse för levnadsvanor, skolresultat, utbildningsnivå 
och utveckling av hälsa genom livet. Det vik�gaste för barnets utveckling och hälsa är dock 
trygghet och samspel med sin förälder från livets början. Föräldrarna utgör barnets allra vik�gaste 
resurs. Samhälleliga insatser och investeringar i barns hälsa och utveckling har en större 
avkastning än insatser senare under livet.

Samband mellan ungas psykiska ohälsa och skolstress
De undersökningar som använts för a� beskriva barn och ungas hälsa visar på en hög upplevelse 
av stress och en hög andel flickor i högstadiet och gymnasiet rapporterar psykisk ohälsa. Denna 
utveckling är inte unik för Uddevalla, liknande mönster kan också ses på na�onell nivå, men 
däremot inte i våra nordiska grannländer.

Familjen och dess socioekonomiska förutsä�ningar påverkar psykisk hälsa hos barn och unga. 
Undersökningar visar dock a� rela�oner i familjen mellan föräldrar och barn har förbä�rats. Dåliga 
socioekonomiska förutsä�ningar i absoluta termer har e� samband med svårare psykiska problem 
som ångest och depression. Sambandet mellan rela�v socioekonomisk utsa�het och psykisk 
ohälsa är dock inte klarlagt. Undersökningar visar a� psykosoma�ska symtom är vanligare bland 
elever som uppger a� de känner sig stressade över skolarbetet. Kombina�onen av skolstress, 
sjunkande skolresultat och tydligt högre krav på arbetsmarknaden tros vara bidragande orsaker �ll 
den ökande psykiska ohälsan bland unga. 

Analys (4/4) – Barn och unga
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Uddevallas analysmodell
Folkhälsosta�s�k kan ligga �ll grund för förbä�ringsarbete i kommunen. Analysen ger e� 
kunskapsunderlag om hur det ser ut, vad det beror på och vad som behöver förändras. 
Uddevallas analysmodell är tänkt a� vara en vägledning och inspira�on i det arbetet.

Innan start 
Vad är sy�et med analysen och vad ska analysens resultat användas �ll. Det är vik�gt a� 
analysera olika aspekter av e� problem. 

• Vilket är problemet som ska lösas?
• Vad ska vi ha analysens resultat �ll (sy�e)?
• Hur ska analysen genomföras?

Samla in och bedöm 
Samla in interna och vid behov externa underlag u�från analysens sy�e. 

• Vilket faktaunderlag behövs/vad vet vi?
• Vad tror vi oss veta? Hur tar vi reda på a� det stämmer?

Tolka 
Tolka underlagen med hjälp av olika frågeställningar. Det är vik�gt a� ha olika infallsvinklar så 
a� olika perspek�v kan belysas. 

• Vad visar faktaunderlagen?
• Vilka faktorer påverkar faktaunderlagen inom och utanför organisa�onen?

Dra slutsatser och föreslå åtgärder 
Dra slutsatser baserat på faktaunderlagen. Ta fram förslag på åtgärder som kan lösa problemet. 

• Bedömning av nuläge
• Förslag �ll åtgärder

Förankra 
För a� kunna gå vidare med analysens resultat och åtgärder krävs dialog. Välj de åtgärder som 
ger störst effekt och leder �ll förbä�ringar. 

• Kommunicera analysens resultat och förslag �ll åtgärder
• Vilka lärdomar kan dras u�från denna analys?

Tillsammans för ett hållbart Uddevalla

Läs mer om Uddevallas analysmodell >>
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Välfärdsredovisningen är en kartläggning över folkhälsositua�onen i Uddevalla. 
Den korta analysen fokuserar på orsaker �ll skillnader och ojämlikhet i hälsa och på 
samband mellan sta�s�ken och hälsa på befolkningsnivå. 

Tillsammans behöver vi göra e� vidare analysarbete med utgångspunkt i olika 
målgrupper, verksamheter och verksamhetsområden. Olika kompetenser och 
erfarenheter bidrar �ll e� så bra kunskapsunderlag som möjligt, som sedan kan 
ligga �ll grund för beslut och planering av insatser.

Lycka �ll!
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Handläggare 

Avdelningschef Helena Lennernäs 
Telefon 0522-69 69 60 00  
helena.lennernas@uddevalla.se 

 

Svar på skrivelse från revisorerna till kommunstyrelsen om 

transparens i protokollen 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har i en skrivelse till kommunstyrelsen lämnat ett önskemål om 
mer transparens i kommunstyrelsens protokoll. Revisorerna anser att det i vissa fall inte 
framkommer tillräckligt mycket information för att en läsare som själv inte har deltagit i 
mötet ska kunna förstå vilken information som har avhandlats på ett sammanträde. 
Därutöver anför revisorerna att transparens i protokollen är en förutsättning för att de 
ska kunna utföra deras uppdrag. 
 
Revisorerna begär svar senast den 9 januari 2023. 
Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag till svar på revisorernas skrivelse. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-27.   
Skrivelse från kommunens revisorer, 2022-11-02. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att översända kommunledningskontorets tjänsteskrivelse som svar på revisorernas 
skrivelse. 
 

Ärendebeskrivning 

Kommunens revisorer framhåller i sin skrivelse att kommunstyrelsens protokoll i vissa 
fall inte är tillräckligt transparanta och att det därmed förhindrar läsare som inte deltagit 
på mötet att förstå exakt vilken information som har avhandlats på mötena. Vidare anser 
revisorerna att en mer utförlig redogörelse av de informationer som har lämnats på 
mötena är en förutsättning för att revisorerna ska kunna utföra sitt uppdrag. 
 
Kommunledningskontoret lämnar härmed sin redogörelse och uppfattning om 
protokollföringen i kommunstyrelsen. 
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Rättslig reglering av kommunstyrelsens protokoll 

Kommunstyrelsens protokoll förs på ordförandens ansvar och skrivs av tjänstemän från 
kommunledningskontoret. Innehållet i protokollet är främst reglerat i kommunallagens 
bestämmelser kapitel 6 § 35 med hänvisningar. Av bestämmelserna framgår att 
protokollet förutom själva besluten ska innehålla följande: 
 

 Vilka som har deltagit i beslutet. 
 Vilka ärenden som har handlagts. 
 Propositionsordningen. 
 Utfall av genomförda omröstningar. 
 Reservationer. 
 Yrkanden. 

 
Utöver ovanstående har kommunerna en viss frihet att utforma sina protokoll. I 
Uddevalla kommun fogas en sammanfattning av ärendet ifrån ärendets tjänsteskrivelse 
till aktuell paragraf för att kunna sätta beslutet i ett sammanhang för läsaren. Ledamöter 
och ersättare får efter ordförandens godkännande, också lämna ett särskilt yttrande i 
ärenden, så kallade protokollsanteckningar.  
 
Kommunallagens regler förutsätter relativt kortfattade protokoll och 
kommunfullmäktige har i riktlinjer för ärendehantering beslutat att kommunens 
protokoll ska vara beslutsprotokoll, alltså inga referatprotokoll eller 
diskussionsprotokoll. Ett protokolls viktigaste uppgift är att dokumentera och förmedla 
beslut, varför det är viktigt att protokollet inte tyngs av ovidkommande information. 
 

Kommunledningskontorets bedömning 

Kommunledningskontoret strävar ständigt efter att verksamheten ska vara så transparent 
som möjligt. Därför publiceras protokoll, kallelser och diarier på kommunens webbsida 
i den utsträckning som är möjlig med hänsyn till dataskydds- och 
sekretessbestämmelser. Muntliga informationer som lämnas i samband md 
kommunstyrelsens möten noteras bara översiktligt eftersom att protokollen i huvudsak 
är beslutsprotokoll och för att sammanträdena är slutna och därför kan det vara 
olämpligt att i detalj redogöra för olika diskussioner eller informationer som har 
lämnats. I de flesta fall ges muntliga föredragningar för beslutsärenden som ska 
behandlas senare på dagordningen, varför det är överflödigt att notera det som annars 
kommer framkomma i en sammanfattning längre ner i aktuell paragraf. 
 
Kommunledningskontoret har gjort en enklare omvärldsbevakning bland närliggande 
kommuner och upplever inte att det är någon väsentlig skillnad på dessa protokoll och 
de som skrivs i kommunstyrelsen.  
 



 Tjänsteskrivelse  
 

3(3) 

2022-11-27 Dnr KS 2022/00591 

  

 

 

 

Kommunledningskontoret ska fortsatt arbeta för att göra protokollen så lättillgängliga 
och begripliga som möjligt för att främja insyn, delaktighet inom de ramar som 
kommunallagen och kommunfullmäktige har reglerat.  
 
Kommunledningskontoret kommer slutligen fortsatt lämna den information som 
revisorerna vid varje enskild tidpunkt begär. 
 
 
 
Malin Krantz  Helena Lennernäs 
Kommundirektör Avdelningschef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Kommunens revisorer 
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Kommunens revisorer 

 
 

 

Till: Kommunstyrelsen 

För kännedom till: Kommunfullmäktige 

 

 

  

  

  

Önskemål om ökad transparens i styrelsens protokoll 

Vi revisorer har i uppdrag att granska den verksamhets som bedrivs inom nämndernas 

och fullmäktigeberedningarnas verksamhetsområden. Ett verktyg i vårt uppdrag är den 

protokollsgranskning som genomförs av var och en av oss revisorer. Transparens i 

protokollen är en förutsättning för att vi ska förmå inhämta tillräckliga underlag inom 

ramen för vårt uppdrag. Revisorernas rätt till information regleras även i 

kommunallagen (2017:725 12 kap 9 §). 

 

Vi anser att kommunstyrelsens protokoll och handlingar inte alltid ger en tillräcklig 

insyn i de ärenden som avhandlas. Det finns exempel på protokoll där det beskrivs att 

kommunstyrelsen har fått information utan att det framgår vilken information 

kommunstyrelsen tagit del av. Vi menar att det för en extern läsare i sådana och 

liknande fall inte är möjligt att utifrån protokoll eller möteshandlingar bilda sig en 

tillräcklig uppfattning om vilken information som avhandlats under sammanträdet. 

 

Vi revisorer önskar att kommunstyrelsen i sina protokoll framgent ger en summering av 

vilken information som framgått i de presentationer som kommit kommunstyrelsen till 

del. Ett alternativ till att summera innehållet av information i protokollet kan vara att 

presentationen till grund för informationspunkten bifogas i möteshandlingarna. 

 

 

Svar på skrivelsen önskas skriftligen till thomas.edin@se.ey.com och 

tomas.amlov@uddevalla.se senast den 9 januari 2023. 

 

 

Uddevalla den 2 november 2022 

 

För kommunrevisionen  

 

Tomas Amlöv Christian Persson Carl-Johan Sernestrand   

Ordförande  Vice ordförande 2:e Vice ordförande  

mailto:tomas.amlov@uddevalla.se


 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2022-11-18 Dnr KS 2022/00619 

  

 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 
Telefon 0522-69 60 75 
markus.hurtig@uddevalla.se 

 

Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2022 

Sammanfattning 

I kommunstyrelsens internkontrollplan 2022 finns fyra kontrollpunkter. Två av dessa är 
kommungemensamma (tecknande av externa hyresavtal samt efterlevnad av resepolicy) 
och två kommunstyrelsens egna (anmälan av bisyssla och kravprofil som grund vid 
annonsering av tjänster).  
 
Samtliga punkter är genomförda och en granskningsrapport är upprättad för varje 
kontrollpunkt. För kontroll resepolicy finns, förutom en kommunövergripande rapport, 
även en specifik rapport för kommunstyrelsens egen verksamhet.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-18. 
Granskningsrapport tecknande av externa hyresavtal. 
Granskningsrapport resepolicy, kommunstyrelsen. 
Granskningsrapport resepolicy, kommunövergripande. 
Granskningsrapport anmälan av bisyssla. 
Granskningsrapport kravprofil vid annonsering. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna uppföljningen av kommunstyrelsens internkontrollplan 2022. 
 
att uppdra åt förvaltningschef, respektive kommundirektör att vidta åtgärder utifrån de 
rekommendationer som lämnas i rapporterna,  
 
att uppföljning ska ske vid kommunstyrelsens uppsiktsmöte våren 2023. 
 
 
 
Malin Krantz  Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Personalavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
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Anmälan av bisyssla 

1. Bakgrund 

I Allmänna Bestämmelser och i Lagen om offentlig anställning finns regler som klarlägger om och 
under vilka förutsättningar som de anställda har rätt att ägna sig åt bisysslor. Den anställde är 
skyldig att på eget initiativ anmäla bisysslan dock har arbetsgivaren. Som huvudregel gäller att 
bisysslor är tillåtna men det finns fall där bisyssla är inte tillåtet då bisyssla kan innebära 
förtroendeskada eller opartiskhet för den anställde. Utöver risken för förtroende skada, bisysslor 
som klassas som arbetshinder eller konkurrensbisysslor är inte tillåtna. För arbetsgivaren är det 
viktigt att utifrån kommunens checklista för bedömning av bisyssla ta ställning till medarbetarens 
bisyssla. Som en del av arbetet för att säkerställa att anmälning och bedömning av bisysslor görs på 
korrekt sätt har kommunen lagt in en fråga i medarbetarsamtalet om den anställde ängar sig åt 
någon bisyssla. 
Uppdraget är att granska i vilken utsträckning anmäls bisysslor på ett korrekt sätt.  

2. Avgränsningar 

Då det redan tidigare konstaterats at bisysslor anmäls på olika sätt och bedömning görs utifrån chefens 
känsla eller uppfattning av vad som är tillåten eller inte. Utifrån det resonemanget finns anledning att tro 
att det råder olika synsätt och arbetssätt i kommunen som kan ge oönskade effekter, så som minskat 
förtroende samt konflikt av intresse och till en vis del även påverka arbetet. 

3. Metod 

Personalavdelningen har tagit fram uppgifter från Winlas där bisysslan anmäls i medarbetarsamtals 
mallen. Utöver detta har intervjuer genomförts med chefer från olika förvaltningar för att få en bild på hur 
de gör vid anmälan av bisyssla.   

 
Kontrollen av korrekt anmälda bisysslor kontrolleras genom att besvara ett antal frågor:  

- Har du kunskap om kommunens rutiner för anmälan av bisyssla?  
- Hur anmäler dina anställda en bisyssla?  
- Använder man sig av checklistan för bedömning av bisysslor?  
- Var sparar ni en anmäld bisyssla?  

4. Resultat  

Resultatet av uppföljning visar att frågan om bisyssla ställs i huvudregel vid 
medarbetarsamtalet eller vid anställning. I uppföljningen konstaterades att väldigt få chefer 
använder sig av rutinen och checklistan för bedömning av bisysslor och att bedömning gör i 
första hand utifrån de kunskaper chefen har om vad en tillåten eller otillåten bisyssla.  

Bara en liten del av de intervjuade chefer vad medveten om rutiner och checklistor för 
bedömning av bisyssla. Dokumentering av bisyssla görs väldigt sällan och enligt dem 
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intervjuade chefer så råder det osäkerhet på var dokumentet ska sparas. Enligt 
dokumenthanteringsplanen ska en bisyssla sparas i personalakten men möjlighet att även 
spara det digital i Winlas finns.  

Då frågan om bisyssla ställd vid medarbetarsamtalet och eventuell anmäld bisyssla sparas i 
personalakten har gjort det omöjligt att kunna få fram kvantitativa data på hur många 
medarbetare ägnar sig åt bisyssla eller vilken typ av bisyssla det handlar om.  

5. Slutsatser och rekommendationer 

Slutsats av granskningen är att rutiner och checklistor för anmälan av bisyssla använd inte till en 
önskad nivå. Uppföljning visar att det råder informationsbrist bland cheferna på hur man bedömer en 
bisyssla och var man spara det. Vi kan även konstatera en eventuell uppföljning av andelen eller antal 
bisysslor samt vilka typer av bisysslor anställa i kommunen har är nästa till omöjligt.  
 

Rekommendationer   

Utifrån resultatet anser vi att en revision av hela kedjan, från styrande dokument med tillhörande 
tillämpningsföreskrifter till metoder för inventering, bedömning och kontroll behövs göras.  
För att säkerställa att alla anställda i kommunen så väl chefer som medarbetare behöver 
få förstärkt information kring bisyssla. Ett bra tillfälle för att sprida information om 
bisyssla kan vara förtydliganden i checklistan för introduktion av nya medarbetare och 
chefer. 
Kommunen behöver få i rutin att anmäla bisysslan i Winlas systemet då det möjliggör 
kontroll av insamlade uppgifter samt få ut relevant statistik. 
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Kontrollpunkt: följsamhet resepolicy, 

kommunövergripande rapport 

1. Bakgrund 

Uddevalla kommunfullmäktige antog 2020-01-08 en ny resepolicy. Resepolicyn 
tydliggör vilka färdsätt som får användas för resor i tjänsten. Till exempel finns 
bestämmelser om bil- och flygresor.  
 
I policyn står bland annat att 
 

 resor inom kommunen sker enligt följande prioriteringar:  
 

1. Gå, cykla eller använd el-cykel om möjligt  
2. Åk kollektivt  
3. Låna en av kommunens miljöbilar via bilpoolen  
4. Egen bil.  
 

 Resor utanför kommunen sker enligt följande prioriteringar:  
 
Resor upp till 50 mil sker med kollektivtrafik eller bil från kommunens bilpool utifrån 
vad som är praktiskt och lämpligt beroende på resmål.  
Resor längre än 55 mil sker i första hand med buss eller tåg, i sista hand 
med klimatkompenseratflyg. 

 
Den som godkänner att en resa görs måste ha kunskap om policyn samt försäkra 
sig om att önskat färdsätt stämmer överens med policyn. Varje attestant måste ha 
kännedom om resepolicyn, samt kontrollera reseräkningarna. 
 
Syftet med kontrollen är att utröna efterlevnaden av dessa bestämmelser.  

2. Avgränsningar och metod  

Kontrollen har genomförts vid alla förvaltningar av medarbetare utsedda av 
respektive förvaltningsledning. Dessa medarbetare har tillsammans, med 
samordning från kommunledningskontoret, utarbetat kontrollfrågor och metod. En 
rapport har upprättats per förvaltning.  
 
Alla flygresor har kontrollerats. Vad gäller resor med egen bil har samtliga 
verifikationer över ett visst belopp kontrollerats. Beloppet har valts utifrån 
möjligheten att erhålla ett tillräckligt, alternativt hanterbart antal verifikationer att 
kontrollera och varierar därför mellan förvaltningarna.   
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Kontrollperioden är januari till och med augusti 2022. 
 
Nedanstående frågor tillsammans med resepolicy och information om 
granskningen skickats de chefer som attesterat de utvalda medarbetarnas resor.  
 

- Varför har inte något av de i resepolicyn högre rangordnade färdsätten valts vad gäller 
de korta resorna?  

- Varför har inte något av de i resepolicyn anvisade färdsätten valts vad gäller de längre 
resorna? 

- Vilka överväganden har du som chef gjort avseende val av färdsätt för resenären? 
- Hur och när har du som chef informerat om resepolicyn och dess innehåll? 

Svaren har analyserats och en redogörelse återfinns nedan.  
 
Svarsfrekvensen är hög. Vid kultur- och fritidsförvaltningen fanns attestanter som 
slutat varför vissa frågor ställdes till de medarbetare som gjort resorna. 
Socialtjänsten hade ett visst bortfall i svaren. 

3. Resultat 

Flygresor 

Total för alla förvaltningar hade ett tiotal flygresor beställts. Samtliga från barn- 
och utbildningsförvaltningen och kommunledningskontoret.  Destinationerna var 
Norra Sverige, Belgien, Italien, Spanien och Portugal. Avståndsmässigt följer 
resorna således resepolicyn. 
 
Bilresor 

Utbetald ersättning för hela kommunen januari-augusti var knappt 600 tkr. I denna summa 
ingår även icke anställda som inte ingår i kontrollen samt ersättning som avser resor gjorda 
innan januari.  Uppskattningsvis uppgår ersättningen till anställda under perioden till under 
500 tkr.  

Kontrollen genomfördes med följande förutsättningar och sammanfattande resultat nedan 
redovisat per förvaltning: 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

De reseersättningar som har granskats har en ersättningsnivå på mellan ca 1500–10 000 kr för 
perioden. Resornas längd och antal har en stor variation under perioden (mellan 10–150 resor) 
och avser både resor inom och utanför kommunen. 8 chefer har tillfrågats om medarbetares 
resor och samtliga har svarat. 



 

 

 
  3 (7) 

 Dnr: KS 2022/619  

 

 

 

 

 
 

Orsakerna till avvikelserna är av många olika slag men relativt genomgående handlar de flesta 
om att använda medarbetarens tid så effektivt som möjligt och att merkostnaderna för 
alternativ skulle vara höga.  

Vissa tjänsters utformning, lokalisering och begränsningar i kollektivtrafiken 
påverkar även möjligheten att följa resepolicyn. 
 
Några exempel är resor i samband med besök på arbetsplatser inom 
yrkesutbildning som ofta ligger otillgängligt för kollektivtrafik och över hela 
regionen, vaktmästare som arbetar på två skolor och behöver förflytta sig och 
material och specialister som verkar över hela kommunens skolor och som måste 
anpassa resorna efter när rektorer/pedagoger har möjlighet att träffas. 
 
Attestanter uppger att det skulle ta för lång tid att ta sig från arbetsstället till stadshuset för 
hämta/lämna bil och att denna sträcka inte sällan är längre än själva tjänsteresan. 
Miljöpåverkan blir då mindre med egen bil. 

Resepolicyn uppges vara kommunicerad vid APT med olika frekvens, vid medarbetarsamtal 
och vid nyanställning. 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Förvaltningen har valt att granska de fall som erhållit minst 500 kr i ersättning 
under perioden, vilket var åtta medarbetares resor. Utgångspunkten har varit att 
enkätens frågor skulle besvarats av närmaste chef, men pga att flertal chefer har 
slutat vid förvaltningen togs beslut att enkäten skulle skickas till dem som lämnat 
in körjournalen. Respondenterna består därför av en chef och sju personer som ej 
är i chefsbefattning. Sju personer av åtta har fått ersättning för resor inom 
kommunen. Antalet resor per person varierar mellan 7 st resor och 35 st. 
Avståndet per resa varierade mellan 4 km -50,4 km. 
 
Svaren visar att motiveringarna till resorna handlar om t ex tidsbrist, besvärlig 
logistik eller samtliga bilar vid tidpunkten var bokade. Andra svar handlar om att 
kollektivtrafik tar längre tid (eller att avgångarna inte passade) än egen bil, en 
respondent hade utrustning som måste med i bilen och därav även i detta fall svårt 
med kollektivtrafik.    
 
Två av respondenterna hade sin arbetsplats på minst två enheter, i vissa fall 
morgonmöte på en enhet och själva arbetet under dagen utfördes på den andra 
enheten. 
 
En annan respondent menar att bilpoolen är för avsides jämfört med egna 
arbetsplatsen och det är tidskrävande att hämta/lämna på bilpoolen. 
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Den enda Respondenten som är i chefsbefattning uppger sig ha informerat sin 
personal om resepolicyn. Nytt ställningstagande görs inför varje resa om hur de 
kan lösa det på bästa sätt, med hänsyn till resepolicy och arbetsmiljö.  
 
Av de övriga sju respondenterna uppger en att denne hade fått information om 
resepolicyn, övriga hade ej fått detta vad de kunde minnas. Ett fåtal kände till eller 
hade hört om resepolicyn på andra sätt än att närmaste chef hade informerat om 
detta. 
 
Socialförvaltningen 

Urvalet för socialtjänsten har skett genom att de som fått mer än 3000kr utbetalt 
har granskats närmre/tagits ut för stickprov. Antalet resor per medarbetare varier 
mellan 21 och 88. Sju svar har inkommit.  
 
I stort sett alla inkomna svar på varför man använder egen bil i tjänsten, istället för 
att använda sig av annat färdmedel, är i stort sett detsamma: Det har antingen inte 
varit möjligt med allmänna kommunikationer eller så har tidsvinsten varit större 
att ta sin egen bil istället för att boka poolbil. 
 
Några exempel är avlösare inom LSS som arbetar i hem utanför tätorten och på 
kvällar och helger. Det tycks vara så att timanställda inte kan nyttja kommunens 
bilar. 
 
Socialtjänsten utgår inte ifrån Stadshuset där de flesta poolbilarna finns placerade. 
Två poolbilar finns vid Kulturskolan i centrala Uddevalla. De personer som har 
granskats har uppgett att tidsvinsten i att inte boka en poolbil har varit 
överhängande. Att ta sig kulturskolan kan vara möjligt, men att ta sig till 
Stadshuset för att där hämta en bil för att göra sitt besök har inte varit rimlig i 
förhållande till att ta sin egen bil. Personer som arbetar kvällar/helger har inte haft 
tillgång till poolbilarna och inte heller har allmänna kommunikationer funnits till 
de ytterområden i kommunen där de utfört sitt arbete 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Medarbetare med utbetalningar över 500 kronor valdes ut. Sex sådana fanns. 
Resor inom kommunen fanns mellan 4 och 92, medan utanför kommunen mellan 
2 och 36. 
 
I något fall där många resor gjorts inom kommunen har det angetts som skäl att på 
grund av pandemin har det varken varit möjligt eller tidseffektivt, då man utgått 
från hemarbetsplatsen, med någon annan lösning än att köra med egen bil. I andra 
fall har angetts att där man vid akuta fall behövt åka ut i verksamheterna har det 
inte funnits poolbilar tillgängliga eller lediga. 
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I de fall där många och längre resor utanför kommungränsen förekommit har det 
funnits samarbetsavtal för verksamhet mellan flera kommuner där andra alternativ 
än att resa med egen bil varken varit tidseffektivt eller miljövänligt. 
 
Alla har informerats om eller känner till resepolicyn. 
 
Kommunledningskontoret 

9 medarbetare hade fått ersättning överstigande 397 kronor under perioden. Det 
förekommer resor både inom kommunen och rörde sig då om mellan 35 och 80 
resor per medarbetare och bland resorna utanför kommunen 1 till 20. 
Resandemönstret skiljer sig kraftigt åt mellan dessa medarbetare vilka kan 
kategoriseras i två grupper: 
 
Grupp 1: medarbetare som gjort en eller ett fåtal resor under perioder. Det är 
typiskt en bilresa till Göteborg, Stockholm, Borås, dvs lite längre resor av 
engångskaraktär.  
 
Grupp 2: medarbetare som reser ofta i tjänsten och oftast korta resor inom 
kommunen eller resor till en grannkommun. Det handlar om fyra medarbetare vid 
två avdelningar som reser ofta (flera gånger i veckan till olika externa och interna 
arbetsplatser och företag i Uddevalla kommun. Det handlar om från några 
kilometer till några mil tur och retur.  
 
Exempel är en medarbetare som utfört uppdrag under en längre tid i en 
grannkommun och där restiden blir lång med kollektivt färdsätt samtidigt som 
material behövde transporteras.  
 
En attestant svarar att enheten endast har tillgång till två kommunbilar som delas 
med ytterligare två enheter. Yrkeskategorin har ofta möten med kort 
framförhållning och kan befinna sig på flera adresser per dag. Ibland startar dagen 
på annan adress och då blir det naturligt att använda egen bil.  
 
En annan attestant motiverar resandet med att det flera dagar i veckan har ingått i 
att ta sig till och från två olika arbetsplatser i Uddevalla under en och samma dag 
och det skulle ta för mycket av arbetstid i anspråk att gå eller åka kollektivt 
 
Resepolicyn är känd av flertalet tillfrågade, dock inte alla. 

4. Slutsatser och rekommendationer 

Granskningen visar att det finns vad som skulle kunna betraktas som avvikelser 
vad gäller resor med egen bil. För flygresor finns inga avvikelser.  
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Följande är de vanligaste motiveringarna till att egen bil valts 
 

 Det tar för lång tid att ta sig med annat färdsätt än bil, 
 

 Det tar för lång tid att utnyttja poolbil då den ska lämnas och hämtas på ett 
annat ställe än den dagliga arbetsplatsen, 

 
 Det fanns ingen/inte tillräckligt bra kollektivtrafik för resan, 

 
 Det är enklare att ta egen bil, 

 
 Det fanns ingen poolbil att boka, 

 
 Motiv exempelvis som att transportera utrustning, snabbt påkallade resor, 

för få kommunbilar vid den aktuella verksamheten, utgått från hemmet 
pga pandemin har också uppgivits. 

 
 Det finns i materialet ganska många som har att transportera sig mellan 

olika arbetsställen under en arbetsdag, t.ex. chefer med verksamhet på 
flera platser, funktioner som gör praktikbesök, löpande uppdrag i annan 
kommun etc. 

 
Kostnaden för resorna, uppskattningsvis under 500 tkr, för perioden får troligen 
bedömas som relativt låg i förhållande till antal anställda i kommunen.  
 
Rekommendationer 
 

 Det kan noteras med något undantag att det i kommentarerna inte framgår 
om det övervägts möjligheterna för avdelningar med många resor att 
skaffa en fast (miljö-)bil till verksamheten. (det fanns heller ingen specifik 
fråga om detta) En rekommendation till berörda verksamheter kan vara att 
utreda saken. 

 
 Det framgår av flera svar att poolbil inte gått att tillgå vid tillfället. Vid 

kontakt med fordonsenheten framkommer att poolbilarna har haft låg 
nyttjandegrad. Två bilar har därför överförts till hemtjänsten. Två bilar har 
också placerats i centrala Uddevalla för att öka tillgängligheten. I svaren 
framgår att den senare åtgärden inte är känd av alla. Fordonsenheten 
rekommenderas att göra en informationsinsats om möjligheten att det går 
att utgå med poolbil från centrum samt utvärdera åtgärden med 
”utlokaliserade” bilar. Kanske kan fler utplaceringar prövas? 
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 Kännedomen om resepolicyn är enligt de lämnade svaret relativt hög. 

Vissa respondenter kände dock inte till policyn varför en 
informationsinsats kan övervägas. 

 
 Resepolicyn tillåter, enligt arbetsgruppen, inga resor med egen bil utanför 

kommunen. Finns ingen poolbil att tillgå går det alltså inte att utföra en 
bilresa i tjänsten utan att frångå policyn. Från svaren finns bland 
”sällanresenärer” motiv som tycks rimliga för att frångå policyn. Det 
skulle möjligen övervägas en lättnad i denna bestämmelse.  

 
 Bland verifikationerna finns ibland angivet varför egen bil valdes. Det är 

dock inte obligatoriskt att ange detta som motiv. Ett tvingande steg vid den 
digitala registreringen skulle möjligen kunna få fler att reflektera över 
färdsätt samt underlätta uppföljning.  

 
 Verksamheterna rekommenderas slutligen att kontinuerligt försöka 

förändra sina val av resa med egen bil genom förändrade arbetssätt och 
arbetsformer, samt att mer frekvent informera om och följa upp 
resepolicyn för att få ett bättre efterföljande. 

 
 
 
 
 
 
 
Markus Hurtig 
Utredare 
Kommunledningskontoret 
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Följsamhet resepolicy, kommunstyrelsen 

1. Bakgrund 

Uddevalla kommunfullmäktige antog 2020-01-08 en ny resepolicy. Resepolicyn 
tydliggör vilka färdsätt som får användas för resor i tjänsten. Till exempel finns 
bestämmelser om bil- och flygresor. Syftet med kontrollen är att utröna 
efterlevnaden av dessa bestämmelser.  
 
Den som godkänner att en resa görs måste ha kunskap om policyn samt försäkra 
sig om att önskat färdsätt stämmer överens med policyn. Varje attestant måste ha 
kännedom om resepolicyn, samt kontrollera reseräkningarna. 

2. Avgränsningar 

Alla flygresor har kontrollerats.  
 
Vad gäller resor med egen bil har samtliga verifikationer kontrollerats där det 
totala beloppet januari till och med augusti varit 397 kr (Ursprungligen valdes 500 
kronor som gräns men för att få tillräckligt många observationer valdes ovan 
belopp).  

3. Metod 

Nedanstående frågor tillsammans med resepolicy och information om 
granskningen skickats de chefer som attesterat de utvalda medarbetarnas resor.  
 

- Varför har inte något av de i resepolicyn högre rangordnade färdsätten valts vad gäller 
de korta resorna?  

- Varför har inte något av de i resepolicyn anvisade färdsätten valts vad gäller de längre 
resorna? 

- Vilka överväganden har du som chef gjort avseende val av färdsätt för resenären? 
- Hur och när har du som chef informerat om resepolicyn och dess innehåll? 

Svaren har analyserats och en redogörelse återfinns nedan. (svaren är något 
bearbetade för läsbarhet och anonymisering) 

4. Resultat 

Flygresor 

Två flygresor hade genomförts vid förvaltningen under granskningsperioden. 
Båda var till en destination i Norra Sverige, vilket följer resepolicyn. 
 
Bilresor 

9 medarbetare hade fått ersättning överstigande 397 kronor under perioden. 
Samtliga avdelningar förekommer i materialet. 
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Resandemönstret skiljer sig kraftigt åt mellan dessa medarbetare vilka kan 
kategoriseras i två grupper: 
 
Grupp 1: medarbetare som gjort en eller ett fåtal resor under perioder. Det är 
typiskt en bilresa till Göteborg, Stockholm, Borås, dvs lite längre resor av 
engångskaraktär.  
 
I denna grupp motiveras resorna av attestanten med t.ex. 
 

 Två medarbetare samåkte till Göteborg. Den ena var vid tillfället 
rörelsehindrad och därför godkändes resa med egen bil för att underlätta 
resan. 

 
 En medarbetare reste till centrala Göteborg. Attestanten uppgav att det inte fanns 

några lediga bilar och mötets tidpunkt och adress, medförde att det skulle bli orimligt 
lång restid med kollektiva transporter. 

 Resa till Borås för konferens där medarbetaren av olika skäl inte kunde 
åka med resterande deltagare i kommunbilen och fick ta egen bil från 
bostaden till Borås. Detta var enda sättet att hinna till konferensen som var 
viktig för tjänsten. 

 
 En attestant uppger att denne inte haft kännedom om resepolicyn och 

därför godkänt resor med egen bil vid några tillfällen.  
 
Grupp 2: medarbetare som reser ofta i tjänsten och oftast korta resor inom 
kommunen eller resor till en grannkommun. Det handlar om fyra medarbetare vid 
två avdelningar som reser ofta (flera gånger i veckan till olika externa och interna 
arbetsplatser och företag i Uddevalla kommun. Det handlar om från några 
kilometer till några mil tur och retur.  
 

 En av attestanterna motiverar resandet med att ett flertal platser som 
vanligen besöks inte har tillfredsställande tillgänglighet. Vid utgångspunkt 
stadshuset skulle det innebära att planering av resan måste ske med 15-30 
minuter innan avresa. Resan innebär så gott som alltid byten till nytt 
kollektiva färdsätt, oftast i centrum. Detta är inte skäliga förutsättningar att 
bedriva kundkontakter. Ibland är besöken förlagda till Hogstorp, 
Ljungskile, eller andra områden med ännu sämre restider. 

 
 En annan attestant svarar att enheten endast har tillgång till två 

kommunbilar som delas med ytterligare två enheter. Detta innebär att det 
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inte alltid går att använda dessa bilar som måste finnas tillgängliga för 
närmare 60 anställda. Yrkeskategorin har ofta möten med kort 
framförhållning och kan befinna sig på flera adresser per dag. Ibland 
startar dagen på annan adress och då blir det naturligt att använda egen bil. 
Att ta buss till dessa adresser eller gå är inte rimligt och skulle ta otroligt 
stor del av arbetstiden. 

 
 Ett annat exempel är en person som utfört ett uppdrag en längre tid i en 

grannkommun. Personen rör sig också flera dagar i veckan mellan två 
olika arbetsplatser inom kommunen.   

 
 Attestanten motiverar resandet med att det flera dagar i veckan har ingått i 

att ta sig till och från två olika arbetsplatser i Uddevalla under en och 
samma dag och det skulle ta för mycket av arbetstid i anspråk att gå eller 
åka kollektivt då det varit tajt med tid att bemanna de olika kontoren. 
Enheten har endast 2 tjänstebilar som delas med ytterligare 60 anställda 
och där det finns prioriteringar för andra yrkesgrupper att använda dem.  

 
 Vad gäller de regelbundna resorna till grannkommunen hålls utbildning 

där varje vecka. Det är inte aktuellt med kollektivt färdsätt, då en hel del 
material och utrustning ska tas med varje gång samt att det är en promenad 
om ca 10-15 minuter och det tar då mer tid i anspråk än att köra bil. Att 
använda sig av bilpoolen är inte aktuellt då detta i så fall skulle innebära 
att tid får tas anspråk från arbetet för att åka upp för att hämta nyckeln till 
bil på Stadshuset för att kunna åka tidigare dagen därpå och sen även 
lämna dessa åter, detta i 10 veckor i rad.  Det är inte rimligt och innebär ett 
stressmoment i arbetet i vardagen. 

 

Kännedom om resepolicyn 

Resepolicyn är känd av flertalet tillfrågade, men inte alla. En chef uppger att 
information om policyn alltid görs vid resebeställning, en annan att saken tas upp 
vid medarbetarsamtal och en tredje att information ges vid introduktionen. I ett 
fall utgår nuvarande chef från att föregående chef har förankrat policyn, i ett fall 
inget svar och en chef uppger sig ”missat policyn”.  

5. Slutsatser och rekommendationer 

Det förekom endast två flygresor. Dessa följde policyns bestämmelser av avstånd. 
Inga rekommendationer lämnas därför. 
Vad gäller bilresor är det för perioden endast 9 medarbetare som fått ersättning 
överstigande 397 kronor. Hälften av dessa hade endast någon enstaka resa. 
Kommunledningskontoret har c:a 180 anställda. I granskningen har inte gjorts 
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någon ansats att ta reda på i vilken det åks egen bil i tjänsten utan att körjournal 
lämnas in. 
 
Kännedomen om policyn får nog bedömas som relativt god enligt de tillfrågades 
egna uppgifter.  
 
Kontrollpunkten var följsamhet bestämmelser om bil- och flygresor. Policyn är 
strikt avseende resor utanför kommunen som ska ”enligt följande prioriteringar:  
 
Resor upp till 50 mil sker med kollektivtrafik eller bil från kommunens bilpool:” 
det finns ett antal resor till destinationer utanför kommunen varför det därför kan 
konstateras att avvikelser skett. I några fall uppges att det saknats tillgång till 
poolbil. För sällanresenärerna uppges förklaringar som tycks rimliga och som 
skulle kunna motivera avsteg. 
 
För resor inom kommunen finns flera alternativa ”tillåtna” färdsätt, varav egen bil 
är sistahandsvalet. Här har attestanterna motiverat avvikelserna. Tidsåtgången är 
det allra flesta skälet till att inte kollektiva färdsätt valts.  
 
Det framgår inte (och frågan har heller inte ställts) om berörda enheter övervägt 
att skaffa en dedikerad kommunbil där det förekommer dagliga resor.  
 
Resultatet av granskningen föreslås presenteras för förvaltningens chefer med en 
uppmaning att göra en ytterligare informationsinsats i de verksamheter där behov 
finns. 
 
 
 
 
 
Kontrollen är genomförd av  
Utredare Markus Hurtig 
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Internkontroll av kravprofil i rekryteringsprocess 

1. Bakgrund 

Kontroll av kravprofil i rekryteringsprocess. Alla tjänster skall ha en kravprofil 
som ligger till grund för annonsering och rekrytering.  
 
Kravprofilen är grunden vi står på i en kompetensbaserad rekryteringsprocess som 
Uddevalla kommun tillämpar. Det är kravprofilen som säkerställer att vi attraherar 
relevanta sökande, att vi lägger fokus på rätt saker i bedömningsarbetet och i 
beslutet. Samtliga meriter, kunskaper, personliga egenskaper och övriga kriterier 
vi vill ta hänsyn till vid beslutsfattandet ska finnas med i kravprofilen.  

2. Avgränsningar 

I rekryteringsprocessen som Uddevalla kommun tillämpar är det största 
momenten i rekryteringsprocessen behovsanalys, kravprofil, urval av sökande, 
intervjuer och referens samt erbjudande om anställning. I kontrollpunkten 
undersöker vi endast ifall det finns registrerade kravprofiler för rekryterande chef 
att utgå från i kommunens rekryteringssystem, Varbi.  
 
Vi undersöker inte huruvida rekryterande chefer de facto har utgått från 
kravprofilerna eller hur de har gjort bedömningar av kandidater. Vi undersöker 
inte heller vad som faktiskt ingår i kravprofilerna och vilka krav som ställs.  

3. Metod 

Metodvalet för den här undersökningen är en kvantitativ undersökning av hur 
antal och andel kravprofiler registrerade i rekryteringssystemet. Samt kontroll av 
publicerade platsannonser på Uddevalla.se den 26 april. 

4. Resultat 

I kommunens rekryteringssystem finns 14 ärendemallar inlagda för chefer att 
välja på, baserat på vilken typ av tjänst som den rekryterande chefen söker.  Av de 
14 mallarna finns det registrerade kravprofiler i tre av dessa. De mallar som 
innehåller registrerade kravprofiler är framtagna 23 oktober 2019. 
 
I samband med internkontrollen genomfördes även en kontroll på de tjänster som 
var publicerade på Uddevalla.se den 26 april för att se ifall de hade kompletta 
kravprofiler. Av 55 platsannonser saknade sex fullständiga kravprofiler, i 
synnerhet var det personliga egenskaper och övriga kriterier som saknades i 
kravprofilen.  
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Vidare är det ett återkommande tema i platsannonserna att det saknas struktur och 
tydlighet vilket bidrar till att det är svårt för sökande att urskilja exakt vilka krav 
som ställs på tjänsterna.  
 

5. Slutsatser och rekommendationer 

 
I den senaste versionen av bestämmelser för rekrytering som reviderades 28 
augusti 2013 framgår det inte hur roll- och ansvarsfördelningen för 
rekryteringsprocessen är. Vilket orsakar otydlighet kring om huruvida Hr-partner 
skall stötta cheferna vid framtagande av kravspecifikation eller inte. Det framgår 
inte heller i tillämpningsanvisningarna för kompetensbaserad rekrytering från 11 
december 2018 vilket leder till följande konsekvenser: 

- Otydlighet kring vad och när Hr-partner ska stötta chefer 
- Otydlighet kring Hr-partners mandat och möjligheter att stoppa 

publicering av lediga tjänster ifall kravprofiler inte är korrekt ifyllda 
- Otydlighet utifrån vad som förväntas av chefer i samband med rekrytering 

 
Vidare upptäcktes även under internkontrollen, utöver granskning av kravprofil, 
att platsannonsernas utseende och text i majoriteten av fallen är av sådan kvalitet 
att det kan anses som undermåligt. Detta påverkar platsannonsernas läsbarhet och 
kvalitét i den utsträckning att det kommunen riskerar att tappa sökande. Utöver 
detta bryter även flera av våra platsannonser mot tillgänglighetskraven för digital 
offentlig service.   
  

Rekommendationer 

 Se över och uppdatera bestämmelser för rekrytering och tillämpningsanvisningar 

 - Översynen skall genomföras för hela dokumenten 

 - Lägga till och förtydliga roll- och ansvarsfördelning 

 Platsannonser med ofullständiga kravprofiler skall inte bli godkända i samband med 

attestering. Yttersta ansvaret för kvalitetssäkringen ska ligga hos Hr-enheten 

 Platsannonser som inte anses tillräckliga eller som inte uppfyller tillgänglighetskrav skall inte 

bli godkända i samband med attestering. Yttersta ansvaret för kvalitetssäkringen ska ligga 

hos Hr-enheten 

 Hr-enheten ska ha fullt mandat för att dels kräva in fullständig kravprofil samt att ändra 

paketering och formulering av annonsinnehållet.  
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Tecknande av externa hyresavtal, följs styrdokument och 

delegationsordningar? 

1. Bakgrund 

 
När kommunen tecknar hyresavtal med externa parter binds kommunen upp i 
förpliktelser som kan omfatta många år. Sammantaget kan detta innebära ett 
ineffektivt utnyttjande av resurser, vilket i sin tur kan leda till ekonomiska 
förluster. Kunskap och erfarenhet i fastighetsrättsliga frågor utgör 
grundförutsättningar för att de hyresavtal som tecknas inte missgynnar 
kommunen. Kommunen har mot denna bakgrund i styrdokument - det vill säga i 
nämndernas reglementen och delegationsordningar - uttryckt hur dessa frågor ska 
hanteras.  
 
Kontroll av att styrdokument följs när det gäller tecknande av externa hyresavtal 
ska ses i ljuset av hushållande med kommunens resurser samt säkerställandet att 
kommunen har en effektiv styrning och ledning. 
 
Internkontrollfrågan: Kommunen hyr lokaler och bostäder av externa 
parter. Följs styrdokument och delegationsordningar? 
 
De i detta sammanhang viktigaste styrdokumenten är: 
 

 de av kommunfullmäktige beslutade reglementena för nämnderna 
 de av nämnderna beslutade delegationsordningarna.  

 
Enligt kommunens Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i 
Uddevalla kommun anges att det i samhällsbyggnadsnämndens uppgifter ingår 
att ha det övergripande ansvaret för kommunens samtliga lokaler genom att 
bland annat vara part vad gäller alla frågor som rör hyresförhållanden och stå 
som hyresgäst avseende externt förhyrda lokaler. Dock ej extern förhyrning av 
bostäder där vård- och omsorgsverksamhet bedrivs. 
Det finns även upptaget i ”Riktlinjer för lokalförsörjning” under punkt 7. 
Inhyrning av externa lokaler ” Vid nya externt förhyrda lokaler är tekniska 
kontoret förstahandshyresgäst och hyr  
sedan ut i andra hand enligt riktlinjer för internhyra. Ansvaret omfattar inte 
förhyrning av bostäder i byggnader där vård och omsorg bedrivs.” 
 
 
 
 
 



 

 

 
  2 (5) 

 Dnr:   

 

 

 

 

 
 

Tolkning:   
 

1. Samhällsbyggnadsnämnden har det kommunövergripande ansvaret för 
externt förhyrda lokaler. 

2. Socialnämnden har ansvar för extern förhyrning av bostäder där vård- och 
omsorgsverksamhet bedrivs. OBS, detta är en tolkning. Detta är inte 
angivet i socialnämndens reglemente.  

2. Avgränsningar/metod 

 
Kontrollen har omfattat 
 

 Kontroll av externa hyresavtal som har tecknats de senaste 3 åren, dvs 
2019–2021 

 De nämnder som ingår i kontrollen är kommunstyrelsen, kultur och 
fritidsnämnden, utbildningsnämnden och socialnämnden. 
Samhällsbyggnadsnämnden ingår inte eftersom denna nämnd enligt 
reglementet har rätt att teckna externa hyresavtal. 

 Hyresavtal med externa motparter (inkluderande koncernföretag som 
exempelvis bostadsstiftelsen Uddevallahem) 

 Hyresavtal där de bokförda hyreskostnaderna har överstigit 50 tkr/år per 
hyresobjekt 

 

3. Resultat och iakttagelser 

 
Socialnämnden 
 
Socialnämndens reglemente saknar uppgift om extern förhyrning  
Eftersom ”extern förhyrning av bostäder där vård- och omsorgsverksamhet 
bedrivs” är undantagen bland uppgifterna i samhällsbyggnadsnämndens 
reglemente borde denna uppgift finnas med i socialnämndens reglemente. Det gör 
den inte.   
Otydligheter i socialtjänstens delegationsordning 
I socialtjänstens delegationsordning står det under punkt 15.9: 
 

Förhyrning/uppsägning av lokal i mindre omfattning – upp till sex basbelopp får tecknas 
av Förvaltningschef. (I annat fall beslutar socialnämnd med firmateckning av nämndens 
ordförande (SNO) och förvaltningschef i förening). 
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Vi har hittat fyra externa avtal som tecknats 2019 hos Socialtjänsten. 
Dessa är klassade för ändamål som vård och omsorgsboende/LSS boende. I de 
avtal som har sökts fram hos Socialtjänsten har årshyran i tre av avtal överstigit 
sex basbelopp och har då beslutats av socialnämnd med firmateckning av 
nämndens ordförande (SNO) och förvaltningschef i förening. Ett av avtalen 
understeg årshyran gränsen för sex basbelopp. Alla fyra avtalen har övergått till 
samhällsbyggnadsnämnden from 2020. 
 
Begreppet firmateckning: Kommunrättsligt existerar inte detta begrepp. Därför 
bör det enligt kommunens jurist inte användas i kommunens 
delegationsordningar. 
 
 
Kultur- och Fritidsnämnden 
 
Kultur och Fritid har redovisat att två avtal är tecknade av den egna förvaltningen 
2019. Båda avtalen är uppsagda och omförhandlade. F r o m 2022-07-01 har 
Samhällsbyggnad tecknat kontrakt med Uddevallahem. 
 
 
Noteras: Det finns inget angivet i Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning 
att förvaltningen får teckna hyresavtal. 
 
 
 
Barn och utbildningsnämnden 
 
Hos Barn och utbildningsförvaltningen har vi inte hittat några avtal som tecknats 
under den givna perioden av den egna förvaltningen.  
 
Det finns dock angivet i Barn och utbildnings delegationsordning punkt 27.12 
förvaltningschef får ingå hyresavtal. Detta trots att det inte anges i nämndens 
reglemente att detta ligger i nämndens uppgifter.  
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Kommunstyrelsen 
 
Hos kommunstyrelsen hittades ett avtal som var tecknat av Kommunfullmäktiges 
ordförande under 2019 för hyra hos Bohusläns museum. Detta avtal går ut 2022-
12-31. 
 
Det finns inget i kommunstyrelsens reglemente eller i kommunstyrelsens 
delegationsordning som styrker rätten att teckna externa hyresavtal. 
 
 
 
 
 
 
Sammanfattande iakttagelser rörande nämndernas delegationsordningar 
  
Vi ser att det i varje förvaltnings delegationsordning står lite olika. 
 
I barn- och utbildningsförvaltningens delegationsordning står det under ekonomi, 
punkt 27:12 att förvaltningen kan ingå hyresavtal. Detta rimmar illa med 
nämndens reglemente, som inte innehåller något om att förhyrning/tecknande av 
externa hyresavtal ingår bland nämndens uppgifter. 
 
I Socialtjänstens delegationsordning står det under punkten 15.9: Att 
förhyrning/uppsägning av lokal i mindre omfattning – upp till sex basbelopp får 
skrivas av Förvaltningschef. Finns inget i nämndens reglemente om att detta ingår 
i nämndens uppgifter.  
 
I Kultur o fritid samt kommunstyrelsens delegationsordningar finns inget angivet 
om hyresavtal. Trots det fanns det tecknade externa hyresavtal. 
 
När det gäller delegationsordningen för samhällsbyggnadsförvaltningen finns 
inget angivet vem där som har fått delegation på att teckna externa hyresavtal.  
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4. Rekommendationer rörande förhyrning och tecknande av externa hyresavtal 

 
Slutsatser 
 
De brister vi har kunnat se när det gäller tecknande av externa hyresavtal bedömer 
vi i hög grad beror på otydligheter och brist samordning mellan reglementen och 
delegationsordningar. Detta leder till en osäkerhet om vad som gäller och till en 
ökad risk för att fel begås. En översyn av nämndernas reglementen när det gäller 
extern förhyrning rekommenderas. Likaså bör nämndernas delegationsordningar 
ges en översyn så att de står i samklang med de av fullmäktige beslutade 
reglementen.  
 
 
Rekommendationer 
 
Samhällsbyggnadsnämndens och socialnämndens reglementen bör omgående 
förtydligas vad som gäller vid tecknande av externa hyresavtal. Det måste råda 
full klarhet vilka uppgifter som åvilar respektive nämnd. Särskilt gäller detta 
socialnämndens reglemente, där det alls inte framgår att nämnden har rätt att 
teckna avtal om extern förhyrning av bostäder där vård- och omsorgsverksamhet 
bedrivs. 
 
Samtliga nämnders delegationsordningar bör ges en översyn så att de står i 
samklang med vad som är angivet i nämndernas reglementen. Om det endast är 
samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden som bland sina uppgifter har att 
teckna externa hyresavtal är det rimligtvis endast i dessa nämnders 
delegationsordningar som det ska förekomma delegationer som har med extern 
förhyrning att göra. Det är anmärkningsvärt att nämnder i delegationsordningar 
har delegerat uppgifter till förvaltningen, uppgifter som nämnderna själva inte har 
tilldelats av kommunfullmäktige.     
 
Det har noterats att begreppet ”firmateckning” i sammanhanget förhyrning 
används i en nämnds delegationsordning. Kommunrättsligt existerar inte detta 
begrepp. Därför bör det inte användas i kommunens delegationsordningar.  
 
 
Annette Bergholtz 

Ekonom 

Kommunledningskontoret 
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Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 
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Internkontrollplan 2023 för kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till internkontrollplan för 
kommunstyrelsen 2023. I förslaget finns två kontrollpunkter: 
 

 Efterlevnad av riktlinjer och tillämpningsanvisningar för representation 
 

 Avtalstrohet 
 
Förutom dessa finns i planen den kommungemensamma punkten kontroll av efterlevnad 
av delegationsordningar i den del som avser anmälan till nämnd som antogs av 
kommunstyrelsen i oktober. 
 
Risk- och väsentlighetsanalys är gjort för var och en av punkterna.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-30. 
Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2023. 
Risk- och väsentlighetsanalys  

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta internkontrollplanen för kommunstyrelsen 2023. 
 
 
 
 
 
Malin Krantz  Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Ekonomiavdelningen 
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Representation – efterlevnad av riktlinjer och 

tillämpningsanvisningar 

Kommunledningskontoret - Ekonomiavdelningen 

Kritiska faktorer/moment i processen/rutinen/systemet 

Efterlevs riktlinjerna, är representationen korrekt. Finns syfte och deltagarförteckning 
bifogat samt är konteringen korrekt utförd.  
 

Vad blir konsekvensen om processen/rutinen/systemet inte fungerar 

1. Försumbar, 2. Lindrig, 3. Kännbar, 4. Allvarlig. 
 

Vid låg efterlevnad finns en uppenbar risk att kommunens anseende kan skadas. Att ha 
bristfällig kännedom och p g a detta eller av andra skäl inte följa riktlinjer och 
tillämpningsanvisningar för vår interna och externa representation kan skapa negativ 
publicitet kring kommunen som därigenom skadar förtroendet för vår verksamhet. Det 
handlar dock oftast inte om stora belopp. 

Hur stor är sannolikheten att fel skulle inträffa 

1. Osannolik, 2. Mindre sannolik, 3. Möjlig, 4. Sannolik.  
Beroende på hur verksamheten hanterar fakturorna finns möjligheten till misstag då 
exempelvis deltagarförteckning oftast bifogas manuellt.  
Om kunskapen för rutinerna kring representation är på kommunledningskontoret är låg 
finns möjlighet för felaktig hantering.  

Åtgärd 

 Kontrollera att samtliga som har möjlighet att representera/bjuda har kunskap 
om riktlinjerna/tillämpningsanvisningarna.  

 Gör stickprov på att representationsfakturor är rätt hanterade och redovisade. 
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Avtalstrohet 

Kommunledingskontoret 

Uppgiftslämnare 

Upphandlingsenheten, ekonomiavdelningen, kommunledningskontoret 

Kritiska faktorer/moment i processen/rutinen/systemet 

Avtalstrohet följs genom beslutsstödsystemet. Systematisk uppföljning utförs av 
controller anställd hos Upphandlingsenheten. Men uppföljning sker även på respektive 
avdelning/enhet.  
Avgörande är att informationen i Power BI är tillförlitlig. 

Vad blir konsekvensen om processen/rutinen/systemet inte fungerar 

Konsekvensen av otrohet mot avtal innebär ökade kostnader för kommunen, att 
förtroendet för kommunen hos näringslivet minskar och kommunen riskerar 
skadeståndsanspråk. 

Hur stor är sannolikheten att fel skulle inträffa 

Utan uppföljning och rapportering ökar sannolikheten för otrohet mot avtal.  

Åtgärd 

Uppföljning sker med hjälp av beslutsstödsystemet Power BI. Upphandlingscontrollern 
genomför inom ramen för sitt uppdrag stickprov och kontroller, levererar statistik och 
analyser, utvärderar avtal tillsammans med upphandlarna, gör leverantörskontroller samt 
kontrollerar avtalstrohet. 
Inköps – och upphandlingscontroller kan utveckla rutiner och metoder för god intern 
kontroll avseende avtalstrohet.  
 
 



Dnr: 2022/618 
    

Internkontrollplan år 2023 

   Datum: 2022-11-29 

   Nämnd: Kommunstyrelsen 

   Handläggare: Markus Hurtig 

 

Process/rutin Kontrollmoment Kontrollmetod Kontrollansvarig Frekvens Återrapportering 

Representation–
efterlevnad av riktlinjer 
och tillämpnings-
anvisningar 

1. Kunskap om riktlinjerna 
/tillämpningsanvisningar 

2. Fakturor, syfte, 
deltagarförteckning 

Samtal med 
budgetansvariga om 
riktlinjerna. 
Stickprov fakturor. 

Ekonomiavdelningen 1 gång November 2023 

Avtalstrohet Inköp från upphandlade 
leverantörer via befintliga avtal 

Analys av information i 
Power BI 
Stickprov fakturor 

Ekonomiavdelningen 4 gånger/ år November 2023 

Kontroll av efterlevnad av 
delegations-ordningar i 
den del som avser 
anmälan till nämnd. 
 
(KOMMUNGEMENSAM 
PUNKT) 

1. I vilken omfattning sker 
anmälan av delegationsbeslut 
till nämnd?  
2. Anmäls delegationsbesluten 
till nämnd inom skälig tid?  
3. Har rätt delegat fattat beslut?  
4. Om det finns delegationer i 
delegationsordningarna där det 
överhuvudtaget inte anmäls 
beslut till nämnd, vad beror 
detta på? 

Fråga 1-3: Genomgång 
av anmälda delegations-
beslut under 2022.  
 
Fråga 4: Stickprov, 
intervjuer med berörda 
delegater. 

Kommunsekreterare 
och nämndsekreterare 

1 gång Kommunstyrelsens 
decembermöte 2023 
(senast) 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2022-11-24 Dnr KS 2022/00643 

  

 

Handläggare 

Administratör Kajsa Jansson 
Telefon 0522-69 51 44 
kajsa.jansson@uddevalla.se 

 

Firmatecknare för Uddevalla kommun 2023-2026 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har sedan 2018 fastställt firmatecknare för Uddevalla kommun, 
senast 2021. Med anledning av majoritetsskiftet föreslås Uddevalla kommuns firma i 
första hand tecknas av kommunstyrelsens tillträdande ordförande i förening med 
kommundirektör Malin Krantz. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-24 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppdra åt kommunstyrelsens tillträdande ordförande och vid förfall för 
denne kommunstyrelsens tillträdande 1: a vice ordförande och vid även 
förfall för denne kommunstyrelsens tillträdande 2:e vice ordförande att teckna 
Uddevalla kommuns firma i förening med kommundirektör Malin Krantz och vid förfall 
för denne ekonomichef Bengt Adolfsson och vid även dennes förfall Helena Lennernäs, 
kommunledningskontoret, samt  
 
att beslutet ska gälla från och med 2023-01-01, samt 
 
att beslutet ska gälla till och med innevarande mandatperiods slut 2026 eller till dess 
en förändring inträffar som föranleder nytt beslut.  
 
 
 
 
 
 
Malin Krantz  Kajsa Jansson 
Kommundirektör Administratör 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Samtliga nämnder  
Avdelningschefer kommunledningskontoret  
Kommunjurist 
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Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 
Telefon 0522-69 60 75 
markus.hurtig@uddevalla.se 

 

Verksamhetsplan 2023-2025 med budget 2023, 

kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till verksamhetsplan för 2022-2024 med 
budget 2022. 
 
Verksamhetsplanen är något förenklad med hänsyn till ny mandatperiod och frånvaro av 
strategisk plan och kommunfullmäktiges styrkort. En uppdaterad verksamhetsplan ska 
antas i juni 2023 efter att ny strategisk plan antagits av kommunfullmäktige. 
 
Budgetramen för 2023 i löpande pris uppgår till 432,3 mkr. Nämnden har tilldelats 
kommunbidrag med 7,0 mkr som avsätts för finansiering utveckling av nya arbetssätt. 
För 2023 tillförs Stadsutvecklingsprojektet ytterligare kommunbidrag om +15,0 mkr, 
vilket innebär att anslaget till Stadsutvecklingsprojektet kommer att uppgå till totalt 
27,0 mkr. Nämnden har under 2022 erhållit kommunbidrag om 0,5 mkr för utveckling 
av Dalabergs centrum, för 2023 tillförs ytterligare satsning om 0,5 mkr. På grund av 
rådande inflationsökning får nämnden en kompensation om 1 mkr. För 2023 avsätter 
nämnden 74,0 mkr för utbetalningar av försörjningsstöd.  

I budgetramen för 2023 upphör tillfälliga satsningar avseende pandemieffekter 2022 
med 11,0 mkr, extra satsning av sponsringsmedel till föreningslivet 3,0 mkr, tillfällig 
höjning av försörjningsstöd 3,0 mkr, nytt lönesystem 2,4 mkr, hälsoskulden 2,0 mkr och 
0,1 mkr för nytt dokumenthanteringssystem. Sammantaget utgjorde de tillfälliga 
satsningar 21,5 mkr.  

De beslutade investeringar för 2023 uppgår till 65,6 mkr varav 60,8 mkr avser en 
fortsatt investeringsbudget avseende byggnation av Uddevallas nya brandstation, 4,0 
mkr planeras att investeras inom IT genom IT-avdelningar. Vidare investeras 0,3 mkr 
avseende VMA-aggregat och 0,3 mkr i kommunens nya dokumenthanteringssystem. 
Servicecenter Fridhem planerar att investera 0,2 mkr i maskiner. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-30. 
Verksamhetsplan 2023-2025 med budget 2023, kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa verksamhetsplan och budget (verksamhetsplan del 1), 
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att som information notera beskrivningen av hur förvaltningen ska arbeta utifrån 
internbudget 2022-2024 (verksamhetsplan del 2).  
 
 
 
 
 
 
Malin Krantz  Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Funktionsbrevlåda ekonomirapportering 



 Verksamhetsplan 2023-2025 med budget 2023 
  
 
  
 
 

 

Verksamhetsplan 2023-2025 med 
budget 2023 

Kommunstyrelsen 
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1 Del I 

1.1 Verksamhetsbeskrivning och organisation 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela 
kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar 
förvaltningen av kommunens angelägenheter och ekonomi och har uppsikt över övriga nämnders 
verksamheter. Kommunstyrelsen har ansvar för att styrning sker mot kommunens vision och den 
gällande strategiska planen samt att verka för samverkan och helhetssyn för ett optimalt 
resursutnyttjande. Kommunstyrelsen har också verksamhetsansvar för ett antal områden. 

Kommunstyrelsens budget är indelad i verksamhetsområdena politisk styrning, räddningstjänst och 
kommunledningskontoret. Politisk styrning består av bl.a. omkostnader för förtroendevalda, 
partistöd, sponsring, ägarbidrag och kollektivtrafik. Räddningstjänst är kommunens medlemsavgift 
till räddningstjänstförbundet. Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning som leds 
av kommundirektör, tillika förvaltningschef. 

Inför kommande verksamhetsår kommer en förändrad organisation att träda i kraft vid 
kommunledningskontoret. Nedan avdelningar kommer att finnas från och med februari. (Mindre 
justeringar kan komma att ske beroende av pågående utredningar. Samtliga enheter är inte 
redovisade i beskrivningen)

 

Kommunikationsavdelningen ansvarar för kommunens centrala informationsverksamhet, handhar 
kommunens webbplats, kontaktcenter, varumärke, sponsring, besöksnäring och är ”dörren in” för 
näringslivet med uppdrag att förbättra upplevelsen av att vara företagare i Uddevalla. 

Stabsavdelningen omfattar enheterna juridik och administration, samverkande överförmyndare, 
trygghet och samhällsskydd samt hållbarhet, planering och styrning. 

Juridik och administration tillhandahåller kvalificerat administrativt och juridiskt stöd till bl. a. 
kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och förvaltningar, kommunens bolag och 



 Verksamhetsplan 2023-2025 med budget 2023 4 (14) 
 Kommunstyrelsen 
 
  
 
 

 

kommunledning, utveckling av nämndadministration och tillhörande system, kommunarkiv, 
försäkringar, utredningsstöd, samt valkansli. 

Enhet samverkande överförmyndare samt budget- och skuldrådgivning biträder kommunens 
överförmyndare samt är överförmyndarkontor för Samverkande överförmyndare. Enheten 
tillhandahåller också budget- och skuldrådgivning. 

Enhet för trygghet och samhällsskydd leder och samordnar kommunens kris-, säkerhets- och 
trygghetsarbete. Ansvarområdena är uppdelade i de fyra huvudsakliga fälten krisberedskap, 
samhällstrygghet, säkerhetsskydd och verksamhetsskydd. 

Enheten för hållbarhet, planering och styrning samordnar och stödjer kommunens arbete enligt 
Agenda 2030, samverkan idéburen sektor, utveckling och förvaltning av kommunens styr- och 
ledningsmodell, miljöledningssystem, uppföljning och planering av verksamhet samt 
verksamhetsutveckling. 

Ekonomiavdelningens kommunövergripande ansvarsområden är ekonomisk planering, 
redovisning, uppföljning, investeringar, internbank, in- och utbetalningar, internkontroll, 
inköpsprocessen och upphandlingar. Avdelningen handhar också kommunstyrelsens egen 
ekonomiska förvaltning. 

Personalavdelningen stödjer kommunstyrelsen i rollen som arbetsgivarföreträdare och ansvarar för 
att skapa och upprätthålla kommunens övergripande processer inom personalområdet. 
Avdelningens ska strategiskt och operativt stödja organisationens chefer utifrån gällande lagar, avtal 
och styrdokument samt arbeta med kompetensförsörjning och kommunen som en attraktiv 
arbetsgivare. 

IT-avdelningen ansvarar för den totala IT-infrastrukturen, allt från drift till datakommunikation och 
arbetsplatser. I uppdraget ingår kommunens digitala agenda med tillhörande handlingsplan, 
systemsamordning, telefoni, IT-inköp, IT-upphandlingar och IT-säkerhet. Avdelningen stödjer 
kommunens verksamheter kring digitalisering, automatisering, utveckling och behov inom IT-
området.  

Arbetsmarknadsavdelningen ansvarar för övergripande arbetsmarknadsfrågor och har det 
samordnande ansvaret för integrationsfrågor. I avdelningens arbete ingår att hantera 
arbetsmarknadsprogram och insatser för särskilt utsatta grupper och ungdomar. Avdelningen 
handhar ekonomiskt bistånd bl.a. försörjningsstöd.  

Avdelningen för samhälls- och stadsutveckling omfattar bland annat översiktlig planering, 
samhällsbyggnadsstrategi, planbesked och markanvisningar, vatten och avloppsverksamheten, 
bostadsförsörjning, markplan, köp- och försäljning av mark, övergripande transportinfrastruktur, 
kollektivtrafik samt lokalförsörjning. Avdelningen ska också ha det övergripande 
samordningsansvaret för näringslivsfrågor. 



 Verksamhetsplan 2023-2025 med budget 2023 5 (14) 
 Kommunstyrelsen 
 
  
 
 

 

 

1.2 Uppdrag 

1.2.1 Kommunstyrelsen 

Politiska uppdrag 

  Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att möjliggöra laxtrappa i Bäveån till 
ovanliggande vattensystem (KF ÖS 10) 

 Översyn av de organisatoriska förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv 

  Översyn av rekryteringsprocessen 

  Kommunstyrelsen har 2019-10-11 utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att anlägga nya sträckor enligt 
antagen cykelplan, där Ulvesund och Lane-Fagerhult prioriteras i samarbete med Trafikverket (KF ÖS 2) 

   Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2023-2025 fått i uppdrag att 
gemensamt arbeta vidare med stadsutvecklingen. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete. (KF ÖS 
9) 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans arbeta med trygghetsskapande 
aktiviteter. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 4) 

  Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 och 2021-2023 fått i uppdrag att i samverkan med övriga 
nämnder uppnå maximalt samutnyttjande av lokaler för alla kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen har fått 
uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 6) 

  Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att utveckla digitala och automatiserade 
processer (KF ÖS 6) 

 samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2023-2025 fått i uppdrag att arbeta med heltidsanställningar (KF ÖS 6) 

     Kommunstyrelsen har utifrån Plan Integration 2030, (Område: arbete och studier) 2021-06-10 (Dnr 
KS 2021/00174) fått i uppdrag att utvärdera verksamheten NIKE (KF ÖS 3) 

     Kommunstyrelsen har utifrån Plan Integration 2030, (Område: demokrati) 2021-06-10 (Dnr KS 
2021/00174) fått i uppdrag att utreda behovet av en samordnande funktion i kommunen för mänskliga rättigheter, 
barnkonventionen samt frågorna hedersrelaterat våld och förtryck (KF ÖS 3) 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans förbättra den drogförebyggande 
samordningen. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete  (KF ÖS 5) 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans arbeta för barn och unga på 
Tureborg. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 5) 

  Kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden har utifrån 
flerårsplan 2023-2025 fått i uppdrag att gemensamt arbeta med förebyggandeverksamheten. Kommunstyrelsen har 
fått uppdraget att leda detta arbete.(KF ÖS 5) 

 Kommunstyrelsen (kommundirektören) har fått i uppdrag, av Kommunfullmäktige 2021-05-12 (Dnr KS 2019/00832), 
att utreda frågan om samlad kommunal tillsyn 

  Kommunstyrelsen har utifrån energi- och klimatplan (Dnr KS 2021/00348) fått uppdrag att ställa miljö- och 
klimatkrav på transporter i kommunala upphandlingar, berör alla förvaltningar 

  Kommunstyrelsen har utifrån energi- och klimatplan (Dnr KS 2021/00348) fått uppdrag att ersätt fossila 
arbetsmaskiner kontinuerligt med förnybara alternativ. 
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Politiska uppdrag 

  Kommunstyrelsen har utifrån energi- och klimatplan (Dnr KS 2021/00348) fått uppdrag att stimulera 
utvecklingen av emissionsfritt industriområde 

  Kommunstyrelsen har utifrån energi- och klimatplan (Dnr KS 2021/00348) fått uppdrag att hållbar upphandling 
med fokus på klimatpåverkan inom utvalda kategorier 

  Kommunstyrelsen har utifrån energi- och klimatplan (Dnr KS 2021/00348) fått uppdrag att utveckla kommunens 
inköp av varor och tjänster för en längre livslängd, återanvändning och reparering. 

  Kommunstyrelsen har utifrån energi- och klimatplan (Dnr KS 2021/00348) fått uppdrag att uppmuntra, utbilda 
och ge verktyg till invånare och verksamheter att minska sin klimatpåverkan 

  Kommunstyrelsen har utifrån energi- och klimatplan (Dnr KS 2021/00348) fått uppdrag att utreda samordnade 
varutransporter– Färre transporter med större möjlighet att öppna upp för mindre, lokala producenter 

      Kommunstyrelsen och socialnämnden har utifrån flerårsplan 2023-2025 fått i uppdrag att 
gemensamt arbeta med att motverka våld i nära relationer. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete. 
(KF ÖS 3) 

     Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2023-2025 fått i uppdrag att arbeta med insatser för 
långtidsarbetslösa (KF ÖS 3) 

Ett antal uppdrag är anmälda för slutrapportering i december 2023. Dessa är inte med i 
förteckningen ovan. 

1.3 Ekonomisk översikt 

1.3.1 Kommunstyrelsen 

Kommunbidrag och investeringar 

mkr 
Budget 2022 

Budget fast pris 
2023 

Budget löpande pris 
2023 Plan 2024 Plan 2025 

Kommunbidrag 423,6 418,6 432,3 435,6 415,1 

Investeringar 94,5 65,6 65,6 4,2 3,7 

Budgetramen för 2023 i löpande pris uppgår till 432,3 mkr. Nämnden har tilldelats ett tillfälligt 
kommunbidrag med 7,0 mkr som avsätts för utveckling av nya arbetssätt. För 2023 tillförs 
stadsutvecklingsprojektet ytterligare kommunbidrag om 15,0 mkr, vilket innebär att anslaget till 
stadsutvecklingsprojektet kommer att uppgå till totalt 27,0 mkr. Nämnden har under 2022 erhållit 
kommunbidrag om 0,5 mkr för utveckling av Dalabergs centrum, för 2023 tillförs ytterligare 
satsning om 0,5 mkr. Pga. rådande inflationsökning får nämnden en kompensation om 1,0 mkr. För 
2023 avsätter nämnden 74,0 mkr för utbetalningar av försörjningsstöd. 

I budgetramen för 2023 upphör tillfälliga satsningar avseende pandemieffekter som avsatts 2022 
med 11,0 mkr. Vidare upphör även extra satsning av sponsringsmedel till föreningslivet med 
3,0 mkr samt en tillfällig höjning av försörjningsstöd med 3,0 mkr. Avsatt budgetmedel för nytt 
lönesystem upphör med 2,4 mkr samt budgetmedel avsatt för hälsoskulden upphör med 2,0 mkr. 
Dessutom upphör budgetmedel med 0,1 mkr för nytt dokumenthanteringssystem. Sammantaget 
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utgjorde de tillfälliga satsningar 21,5 mkr. 

Investeringar 

De beslutade investeringarna för 2023 uppgår till 65,6 mkr varav 60,8 mkr avser en fortsatt 
investeringsbudget avseende byggnation av Uddevallas nya brandstation, beräknas vara 
färdigbyggd sommaren 2023. 4,0 mkr planeras att investeras inom IT genom IT-avdelningen. 
Vidare investeras 0,3 mkr avseende VMA-aggregat och 0,3 mkr i kommunens nya 
dokumenthanteringssystem. Servicecenter Fridhem planerar att investera 0,2 mkr i maskiner. 

Budget per verksamhetsområde 
mkr Intäkter Kostnader Nettokostnad 

Kommunstyrelsen politisk 
styrning 

3,9 62,9 59,0 

Kommunledningskontoret 125,2* 441,2* 316,0 

Räddningstjänsten 0,0 57,2 57,2 

Summa 125,2* 557,4* 432,2 

*Beloppen fördelning mellan intäkt och kostnad är preliminära för kommunledningskontoret då 
arbetet med detaljbudgeten pågår. 

Kommunstyrelsen politisk styrning 

Inom budgetramen för kommunstyrelsen politiska styrning ingår arvoden och omkostnaden för 
förtroendevalda, ekonomiskt stöd till partier, sponsring till föreningar, kollektivtrafik, insatser inom 
förebyggande och arbetsmiljö. Vidare ingår även budgetmedel avsatt för utveckling av nya 
arbetssätt, sociala investeringsmedel och IOP (idéburet offentligt partnerskap). Kommunen är 
delägare i Fyrstads flygplats och avsätter därför ett ägarbidrag till bolaget. I budgetramen ingår även 
en ersättning till Uddevalla Turism AB. Kommunen är medlem i ett antal föreningar och 
intresseorganisationer samt agerar som medfinansiär i ett antal projekt. I tabellen nedan redogörs 
samtliga budgeterade poster för detta, dock är en del belopp preliminära. 
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Kommunledningskontoret 

Förvaltningsdirektören har tagit fram ett förslag på en ny organisation för kommunledningskontoret. 
I skrivande stund samverkas förslaget med fackliga förbund, vidare görs även en risk -och 
konsekvensanalys av organisationsförändringen. Förslaget innebär inte att budgetramen för 
kommunledningskontoret förändras, dock kommer det att ske omfördelning av budgetmedel mellan 
avdelningarna. Organisationsförändringen förväntas träda i kraft 1 februari 2023. 

Räddningstjänsten 

Budgetramen avsatt för Räddningstjänsten uppgår till 57,2 mkr. Budgeten bekostar 
medlemsavgiften som uppgår till 49,0 mkr, pensionskostnader med 6,3 mkr samt 
pensionsavsättning som uppgår till 0,9 mkr. Vidare tillkommer hyra för Ljungskiles brandstation 
med 1,0 mkr.  
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2 Del II 

2.1 Övergripande omvärldsanalys och utmaningar 

I detta avsnitt redovisar kommunledningskontoret några viktiga omvärldsfaktorer och utmaningar 
som har påverkan på verksamheten under kommande år. Kopplat till dessa redovisas också några 
exempel på aktiviteter och inriktningar som kommer att vara prioriterade under det kommande året. 
En reviderad verksamhetsplan kommer att tas fram i juni 2023 utifrån den politiska majoritetens 
strategiska plan. 

Ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och integration 

Kommunens nettokostnad 2021 för ekonomiskt bistånd exkl. nyanlända i etableringen uppgick till 
74,7 mkr. Prognosen för 2022 ser ut att uppgå till 72,2 mkr. Antalet hushåll under perioden jan-
oktober har sjunkit med 100 hushåll jämfört med samma period 2021. Bedömningen avseende 
ekonomiskt bistånd 2023 är en prognos på 75,8 mkr i nettokostnad där riksnormökningen på 8,6 % 
är medräknad. 

De största utmaningarna är att fortsatt fokusera på att fler personer som är beroende av 
försörjningsstöd kommer vidare till rätt försörjning (arbete, studier eller sjukersättning). 60 % av de 
personer som är beroende av försörjningsstöd står långt från arbetsmarknaden och uppskattningsvis 
hälften av dem saknar helt arbetsförmåga. Satsning och prioriteringar på hälsoinsatser sker vilket 
ger effekter på sänkt antal hushåll. Målet är att verksamheten lyckas minska 30 hushåll per år. 
Antalet hushåll i försörjningsstöd minskar men kostnaderna ökar årligen med ca 6-7 % beroende på 
kostnadsökningar och att ”dyra” hushåll står kvar i försörjningsstöd. 

Den rådande inflationen, förväntad lågkonjunktur och energikris bedöms innebära att arbetslösheten 
stiger. Personer som hamnar i långtidsarbetslösheten riskerar att bita sig fast på högre nivåer 
framöver. För 2022 och 2023 bedöms antalet inskrivna arbetslösa i riket att uppgå till i genomsnitt 
7,1 % respektive 6,8 %, vilket betyder att arbetslösheten ligger kvar på nuvarande nivå år 2022 och 
ökar år 2023 beroende på återhämtningen i ekonomin och på arbetsmarknaden. Konjunkturinstitutet 
(KI) menar att Sverige kommer även nästa år att befinna sig i en djup lågkonjunktur, en 
lågkonjunktur som kommer att fortsätta. 

Prognoser för flyktingmottagandet 2023 innebär ett ganska lågt mottagande. Schablonbidragen 
minskar i samma genom färre mottagande vilket innebär att bemanna rätt i förhållande till 
mottagandet och de insatser våra nyanlända får. 

Prioriterat 2023 

 HÄLSA 2022 - fortsatt arbete för de nya funktioner som arbetar med personer i 
försörjningsstöd som saknar arbetsförmåga pga sjukdom eller andra funktionsvariationer, 

 Införa ytterligare robotar i processen försörjningsstöd för att höja kvalitén och fokusera på 
det sociala arbetet med klienterna. 
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Attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjning 

Den snabbt förändrade arbetsmarknaden samt ökade efterfrågan på välfärdstjänster som en 
konsekvens av demografin har gjort att bristen på kompetens ökat. De sektorer som påverkas mest 
av kompetens- och personalbristen är vård och omsorg, skola och teknik. 

 Bristen på personal och kompetens påverkas även av de förväntade pensionsavgångarna de 
närmaste åren. Fram till 2030 förväntas 1323 medarbetare gå i pension i Uddevalla kommun. Den 
senaste rapporten från arbetsförmedling visar en minskad arbetslöshet generellt. Dock ökar andelen 
långtidsarbetslösa, många av dessa saknar rätt kompetens för att komma ut i arbete. 

För att säkerställa kompetensflödet i kommunen samt minska sårbarheten är det viktigt att 
Uddevalla kommun tar ett helhetsgrepp kring kompetensförsörjning. Stora utmaningar väntar 
kommunen framöver och vi behöver vara innovativa samt applicera redan välbeprövade strategier 
för att lyckas. 

Prioriterat 2023  

 Ta fram kompetensförsörjningsplan med tillhörande aktivitetsplan både på övergripande 
nivå och på förvaltningsnivå. 

 Fortsatt fokus på att sänka sjuktalen genom att arbeta aktivt med rehabiliteringsprocessen 
och SAM-kalendern (årshjul för det systematiska arbetsmiljöarbetet). 

 Arbeta med arbetsgivarvarumärket och attraktiv arbetsgivarindex och skapa aktiviteter för 
förbättring. 

 Hitta nya arbetssätt genom digitalisering och innovation. 
 Arbeta med aktiviteter utifrån att heltid är norm 

Hållbarhet och Agenda 2030 

Kommunen står inför utmaningar för att nå målen i Agenda 2030. Oron och osäkerhet i omvärlden 
påverkar kommunen. Klimatläget är allvarligt och temperaturökningen ger mer extremväder som 
påverkar invånarnas hälsa och säkerhet samt vatten och livsmedelstillgång. Omställning till 
fossiloberoende kommun kommer att innebära en ökad elanvändning och behov av förnybara 
energikällor. Klyftor ökar med avseende på arbetslöshet, boendesegregation, skolsegregation, 
skolresultat, inkomster, sysselsättningsgrad, trygghet och hälsa. 

Utmaningarna är många och därför behöver kommunen arbeta mer samlat kring dessa utmaningar. 
Fler och fler kommuner arbetar mer systematiskt med de 17 Globala målen för hållbar utveckling 
för att uppnå synergier i arbetet. Internt i kommunen ställer detta krav på en ledning och styrning 
som kan att se helheter, en intern samordning som kan hantera tvärsektoriella frågor. 

Prioriterat 2023 

 Hållbarhetskrav i upphandlingar 
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 Genomförande av energi- och klimatplanens åtgärder 
 Genomföra uppdraget att ta fram en klimatanpassningsplan 
 Implementera den nya organisationen där strategiska hållbarhetsfunktioner samlas. 

Digitalisering 

Digitaliseringen är ett viktigt verktyg för att effektivisera och förnya offentlig verksamhet. Med 
hjälp av digitaliseringen kan vi stärka demokrati och medborgarinflytande. Digitaliseringen ger oss 
möjligheter att möta utmaningarna som den demografiska utvecklingen innebär, dvs en förväntad 
befolkningsutveckling som medför att färre ska försörja fler, men också medborgarnas 
förväntningar på en effektiv förvaltning. I Uddevalla kommun ser vi stora möjligheter med 
digitaliseringen men också utmaningar. Den digitala agendan beskriver hur kommunen ska ta vara 
på digitaliseringens möjligheter med målbilden ”Att genom en modern e-förvaltning förenkla 
vardagen för medborgare, näringsliv och medarbetare på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt 
hållbart sätt.” 

Utifrån de uppsatta målen, med den gemensamma handlingsplanen och med kommunens 
hållbarhetsplan som stöd, utformar våra förvaltningar sina lokala handlingsplaner. I vårt 
utvecklingsarbete tar vi vara på de möjligheter som finns för att få till effektivare arbetssätt, ökad 
tillgänglighet och service. 

Genom att förenkla och samla näringslivets kontaktytor gentemot kommunen, genom att göra 
kontaktytorna mer digitala och tillgängliga kommer företagare snabbare och enklare att få svar på 
många av sina frågor. Processkartläggning bör ske tillsammans med näringslivsrepresentanter med 
målet att utveckla en tjänst. 

Kommunen har numera verktyg för att införa en säker heldigital ärendehantering i kommunen och 
möjlighet för medborgarna att söka digitalt efter arkivmaterial. 

Det är viktigt att kommunen även fortsättningsvis ligger långt fram för att leverera en så säker 
digital miljö som möjligt. Det är viktigt att förebygga, övervaka och agera och kunskapshöja 
användarna. 

Arbetet med centralt datalager här påbörjat vilket möjliggör att arbeta mer aktivt arbeta med öppna 
data och Inernet of Things (IoT) i verksamheterna. 

Prioriterat 2023 

 Aktivt arbeta för centrala datalagret för att realisera internet of things/AI. 
 Automatisering 
 Samla näringslivets kontaktytor i en företagsapp 
 Införa en säker heldigital ärendehanteringen i kommunen. 
 Skapa möjlighet för medborgarna att söka i kommunens e-arkiv. 



 Verksamhetsplan 2023-2025 med budget 2023 12 (14) 
 Kommunstyrelsen 
 
  
 
 

 

Trygghet, samhällsskydd och förebyggande arbete 

Läget i omvärlden ställer krav på kommunens krisberedskap, säkerhetsskydd och civila försvar. 
Likaså behöver kommunen agera utifrån den upplevda otrygghet som finns i kommunen. Resurser 
behöver satsas för att analysera risker i kommunen, bygga upp beredskap och arbeta med 
säkerhetsskydd på olika nivåer. Kommunen behöver också arbeta både med trygghetsskapande 
åtgärder och med brottsförebyggande arbete. 

Prioriterat 2023 

 genomföra en risk-och sårbarhetsanalys samt färdigställa en ny krisledningsplan. 
 arbeta med att återta kapaciteten inom det civila försvaret. Prioriterat kommer att vara 

försörjningsfrågor inom livsmedel, drivmedel och energi. 
 Fortsatt utveckla analys av brottslig verksamhet genom kommunens system effektiv 

samordning av trygghet (EST). 
 Stödja kommunens förebyggande arbete med samordningsuppdrag samt att driva den 

drogförebyggande gruppen 
 Satsa på offentlig trygghet genom LOV 3-områden med ordningsvakter samt ansökningar 

om kameraövervakning. 

Stadsutveckling, infrastruktur och etableringsfrågor 

Strategisk samhällsplanering blir än viktigare framöver, med tilltagande ekonomiska utmaningar, då 
Uddevalla kommun ska utveckla ett attraktivt och hållbart samhälle samt för att bibehålla och 
utveckla grundläggande kvalitetsstandarder inom skola, vård och omsorg. 

Det strategiska markarbetet innefattar också att medvetet lyfta in kommunens processer gentemot 
nuvarande företagsbehov och kommande nya företagsetableringar. Ett aktivt framåtsyftande 
strategiskt arbete med markanskaffning och etablering, ökar kommunens förutsättningar med nya 
arbetstillfällen, nya skatteintäkter och en fortsatt bibehållen välfärd. En av Uddevalla kommuns 
främsta utmaning är beredskapen för nya etableringar. Denna utmaning gäller främst tillgången till 
befintlig verksamhetsmark och beredskapen att planlägga en tillräckligt stor och kontinuerligt 
uppdaterad markreserv. Ett ökat fokus krävs för att locka hit externa etableringar och ständigt 
uppdatera det befintliga näringslivets behov för att fortsätta investera i Uddevalla. 

Kommunens står inför en investeringstung period och omfattande planer för kommunens 
stadsutveckling. Detta kräver såväl ekonomiska som personella resurser från flera delar av såväl 
kommunstyrelse- som samhällsbyggnadsförvaltningarna. Stadsutvecklingen är tydligt prioriterad 
och det tillsammans med en omfattande investeringsplan för planeringsperioden kräver resurser för 
genomförande och planering. 

Arbetet med att etablera en ny stambana mellan Oslo och Göteborg pågår. Utmaningarna under 
kommande år är att vinna framgång i de regionala och nationella beslutssystemen.   
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Prioriterat 2023 

 Fortsätta påbörjat arbete inom Rimnersbadet och Rimnersvallen 
 Fullfölja åtagandena inom Hemsöprojektet 
 Fortsätta påbörjat arbete med översvämningsskydd, ny kajpromenad samt skyfallsutredning 
 Utarbeta planprogram för Södra Å-staden 
 Utforma exploateringsplan och exploateringskalkyl för Frölandsområdet 
 Markplan 

2.2 Ekonomisk och verksamhetsmässig analys 

2.2.1 Kommunstyrelsen politisk styrning 

Ekonomisk sammanställning 

mkr Budget 2022 
Budget löpande 
pris 2023 

Plan 2024 Plan 2025 

Intäkter 0,0 3,9 3,9 3,9 

Kostnader 67,1 62,9 55,9 55,9 

Netto 67,1 59,0 52,0 52,0 

Ekonomisk och verksamhetsmässig analys 
 
Budgeten består av omkostnader för kommunalråd, ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen samt 
dess utskott med 9,9 mkr. 2023 års ekonomiskt stöd till partier uppgår till 1,6 mkr. 5,2 mkr är avsatt 
till sociala investeringsmedel och IOP (idéburet offentligt partnerskap). Pga. bland annat högre 
drivmedelskostnader ökar kommunens kostnader för kollektivtrafik (flexlinje, seniorkort m.m.) som 
köps in av Västtrafik under 2023, avsatta budgetmedel uppgår till 8,5 mkr vilket är en utökning med 
0,8 mkr jämfört med 2022. Vidare har man avsatt budgetmedel för sponsring med 1,8 mkr. 
Uddevalla kommun är delägare i Fyrstads Flygplats AB, 2023 års ägarbidrag till Fyrstads Flygplats 
uppgår preliminärt till 1,2 mkr. Budgetmedel med 10,6 mkr är avsatt för medfinansiering av projekt 
och medlemskapsavgift till ett antal föreningar och intresseorganisationer. Cirka 1,2 mkr är avsatt 
för turistverksamheten och 0,4 mkr till avskrivning för avsättning till gång- och cykelväg. I 
budgeten ingår vidare 2 mkr som är avsatta för arbetsmiljöinsatser samt 9,2 mkr för förebyggande 
insatser. 0,5 mkr är avsatt för utökat öppethållande på fritidsgården på Dalaberg. Slutligen är 7 mkr 
avsatta för utvecklingsinsatser gällande nya effektiva arbetssätt inom hela kommunens organisation. 
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2.2.2 Kommunledningskontoret 

Ekonomisk sammanställning 

mkr Budget 2022 
Budget löpande 
pris 2023 

Plan 2024 Plan 2025 

Intäkter 154,2 125,2* 125,2* 125,2* 

Kostnader 456,0 441,2* 446,7* 425,2* 

Netto 301,8 316,0 321,5 300,0 

*Fördelningen mellan intäkt och kostnad är preliminära då arbetet med detaljbudgeten pågår. 

Ekonomisk och verksamhetsmässig analys 
 
Kommunledningskontoret får en ytterligare utökad kommunbidrag för utveckling av Dalabergs 
centrum med 0,5 mkr, budgetposten budgeteras under 2023 i sin helhet med 1,0 mnkr, på 
stadsutvecklingen. Vidare får stadsutvecklingsprojektet utökad kommunbidrag med 15,0 mkr för 
2023 och ytterligare 5,0 mkr för 2024 för att försvinna helt 2025. Kommunledningskontoret anslag 
för utbetalning av försörjningsstöd uppgår till 74 mkr för 2023, under 2022 tilldelades nämnden en 
tillfällig höjning av försörjningsstöd med 3 mkr som upphör 2023. Som tidigare nämnt är ett förslag 
till ny organisation för kommunledningskontoret framtaget. Budgetramar per avdelning kommer att 
omfördelas inom kommunledningskontoret utifrån det slutgiltiga beslut som tas av 
förvaltningschefen efter samverkan med de fackliga förbunden.  
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Handläggare 

Säkerhetssamordnare Fredrik Olsson 
Telefon 0522-69 60 51 
fredrik.c.olsson@uddevalla.se 

 

Informationssäkerhetsbestämmelser 2022 

Sammanfattning 

Uddevalla kommuns fullmäktige antog kommunens nya informationssäkerhetspolicy 
[KS 2022/00451] den 12 oktober 2022. Som en del av kommunens fortsatta utvecklings-
arbete med informationssäkerhet har ett nytt förslag till nya informationssäkerhetsbe-
stämmelser utarbetats. Kommunstyrelsen har, i enlighet med den nya informationssäker-
hetspolicyn, beslutanderätt för kommunens informationssäkerhetsbestämmelser, varav 
dessa föreslås gälla för samtliga nämnder i Uddevalla kommun och omfattar inte de kom-
munala bolagen, med förutsättning att dessa inte använder sig av kommunens informat-
ionstillgångar. 
 
Framtagandet av informationssäkerhetsbestämmelserna är ett resultat av ett nära samar-
bete mellan IT-avdelningen, avdelningen för juridik och administration, personalavdel-
ningen med samordning och ledning av enheten för trygghet och samhällsskydd. Ända-
målet med arbetsgruppen och dess sammansättning är för att säkerställa bestämmelserna 
giltighet och praktiska applicerbarhet inom den breda kommunala verksamhetspaletten 
och att etablera en samstämmighet och konsensus där IT, personalfrågor, juridik, data-
skydd och säkerhetsfrågor möts. I projektets inledning fattades beslut att arbeta för att 
sammanfoga äldre IT-bestämmelser med de nya informationssäkerhetsbestämmelserna, 
med avsikten att minska antalet dokument inom tangerande områden och förenkla arbetet 
med informationssäkerhet. Både kommunens dataskyddshandläggare och dataskyddsom-
bud har fått komma med kommentarer under processens gång samt att bestämmelserna 
redovisades för Centrala samverkansgruppen den 15 november 2022.  
 
Bestämmelsernas disposition är en summa av tre delar varav samtliga behandlar varsitt 
område för hur kommunen ska jobba med informationssäkerhet på olika nivåer. Kapitel 
A avser informationssäkerhet riktat till medarbetaren, kapitel B avser styrning av inform-
ationssäkerhet på ledningsnivå samt kapitel C, vilka avser informationssäkerhet i den 
verksamhetsnära förvaltningen och i kommunens IT-tekniska miljö. Utöver en övergri-
pande uppdatering är tre centrala förändringsförslag: 
 

 Rollen som dataskyddshandläggare föreslås att byta namn till informationssäker-
hetshandläggare samt delta vid respektive förvaltnings lokala IT-råd. 

 En förändrad riskhanteringsprocess vid upphandling av informationssystem och 
vid förändring av informationsprocesser. Förslag till denna återfinns bland doku-
menten med namnet Förslag till Riskhanteringsprocess. 

 Vid en upphandling där IT-säkerheten inte kan garanteras föreslås Uddevalla 
kommuns IT-chef att ha ett formellt mandat att stoppa eller pausa en pågående 
upphandling. Vid en upphandling där Informationssäkerheten inte kan garanteras 
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föreslås Uddevalla kommuns säkerhetschef att ha ett formellt mandat att stoppa 
eller pausa en pågående upphandling.  
 

Avslutningsvis har informationssäkerhetsbestämmelserna utarbetats med ambitionen att 
vara en nyckel för att låsa upp digitaliseringens potential på ett säkert och hållbart sätt, 
förena kommunens verksamheter med en likformig och förutsägbar informationshante-
ring med den vägledande avsikten att bidra till att Uddevalla kommun ska utvecklas till 
er tryggare kommun.  
 
Efter godkännande av kommunens IT chef föreslås styrdokumentet IT-bestämmelser för 
anställda [UaFS 24/2005] att upphävas vid införlivande av de nya informationssäkerhets-
bestämmelserna. 
 

Beslutsunderlag 

Informationssäkerhetspolicy för Uddevalla kommun 2022/00451 
IT-bestämmelser för anställda UaFS 24/2005. 
Regler för informationssäkerhet 2018/00822. 
Förslag till Riskhanteringsprocess 
 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna förslaget till nya informationssäkerhetsbestämmelser KS 2022/00528. 
 
att upphäva Regler för informationssäkerhet 2018/00822. 
 
att upphäva IT-bestämmelser för anställda UaFS 24/2005. 
 
 
 
Malin Krantz  Fredrik Olsson 
Kommundirektör Säkerhetssamordnare 
 
Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Handläggare 
Säkerhetschef 
Dataskyddsombud 
Informationssäkerhetshandläggare (f.d. Dataskyddshandläggare) 
IT-chef 
Personalchef 
Kommunjurist 
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Kommunledningskontoret  

Avdelningen juridik och 

administration 

Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax  

45181  UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen 1 0522-69 60 00 0522-69 60 01  

    

www.uddevalla.se E-post Kommunledningskontoret@uddevalla.se  
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Övergripande Information 

Introduktion 

Uddevalla kommuns informationssäkerhetspolicy, antagen av kommunfullmäktige 

2018-05-16 § 123, är ett övergripande dokument som redovisar kommunens 

övergripande mål och inriktning med informationssäkerhet. Detta dokument – Regler 

för informationssäkerhet – konkretiserar informationssäkerhetspolicyn med mer 

detaljerad information och regler för hur information får hanteras inom Uddevalla 

kommun.  

  

Dessa regler är fastställda av kommundirektörens ledningsgrupp och gäller från och 

med 2018-11-06. 

Syfte 

Reglernas huvudsakliga syfte är att komplettera informationssäkerhetspolicyn med 

konkreta regler för informationssäkerhet och vara ett centralt styrdokument som reglerar 

informationshanteringen inom kommunen. Således kan Uddevalla kommun: 

• Efterleva dataskyddsförordningen (GDPR) och annan relevant 

dataskyddslagstiftning. 

• Utgå från standard för ledningssystem: ISO 27001:2017 Ledningssystem för 

informationssäkerhet. 

• Efterleva Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSBs) föreskrifter 

om informationssäkerhet.  

• Skydda medborgares, anställdas och samarbetspartners rättigheter.  

• Minimera kommunens risk för informationssäkerhetsincidenter. 

Syftet med reglerna är även att ge central styrning och en övergripande struktur av 

kommunens ledningssystem för informationssäkerhet och ska kompletteras med mer 

detaljerad dokumentation i form av exempelvis rutinbeskrivningar, instruktioner och 

annat informationsmaterial. 

Tillämpningsområde 

Dessa regler ska följas av alla nämnder och förvaltningar inom Uddevalla kommun. 

Reglerna gäller inte för kommunens bolag, undantaget när de använder sig av 

kommunens gemensamma informationstillgångar, eller då det finns särskilda behov av 

samordning. 
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Struktur och läsanvisningar 

Dessa regler innehåller tre olika kapitel. Första kapitalet reglerar 

användarnas/medarbetarnas beteenden och skyldigheter. Andra kapitalet riktar sig till 

hur styrningen av informationssäkerhet ska utföras. Tredje kapitlet reglerar den tekniska 

utvecklingen och förvaltningen av kommunens nätverk och IT-system. Denna struktur 

har tillämpats enligt MSBs råd.    

Introduktion till informationssäkerhet 

Informationssäkerhet är i sin kärna att klassificera information och göra 

riskbedömningar för att sedan införa proportionerliga skyddsåtgärder för informationen. 

För att skydda informationen ska lämpliga åtgärder och rutiner skapas och upprätthållas 

utifrån fyra huvudsakliga principer. 

 

• Konfidentialitet, att information inte tillgängliggörs eller avslöjas till 

obehöriga.  

• Riktighet, att information är korrekt, aktuell och fullständig och inte kan ändras 

av obehöriga. 

• Tillgänglighet, att information är åtkomlig och användbar av behöriga när den 

behövs. 

• Spårbarhet, möjlighet att fastställa vem som gjort vad eller att kunna verifiera 

orsaken till en händelse.  

Mål med informationssäkerhet 

Uddevalla kommuns mål med informationssäkerhet är: 
• Att korrekt information ska finnas tillgänglig bara för behöriga på ett spårbart 

sätt när den behövs. 
• Att motsvara medborgares och externa verksamheters behov och förväntningar 

av dataskydd och personlig integritet. 
• Att efterleva krav i lagar, förordningar, föreskrifter och avtal.  

Termer och definitioner 

Termer från Dataskyddsförordningen: 

Dataskyddsförordningen Från och med den 25 maj 2018 tillämpas 

dataskyddsförordningen i svensk lag, på engelska General 

Data Protection Regulation (GDPR). GDPR reglerar 

skyddet av personuppgifter för fysiska personer. Skydd av 

personuppgift ingår även i EU:s stadgar om grundläggande 

rättigheter (2010/C83/02).  
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Personuppgift En personuppgift är all information som direkt eller 

indirekt kan identifiera en fysisk person i livet. En 

personuppgift kan till exempel vara: Namn, adress, 

personnummer, bilder, telefonnummer, email, webbkakor, 

IP-adress, GPS-koordinater eller hälsoinformation. 

Registrerad Registrerade är fysiska personer vars personuppgifter blir 

behandlade av en organisation. Kategorier av registrerade 

kan exempelvis vara anställda, medborgare, konsulter. 

Behandling 

 

Begreppet behandling innefattar i princip allt man kan 

tänkas göra med personuppgifter. Det kan exempelvis vara 

registrering, lagring, bearbetning eller ändring, 

framtagning, läsning, användning, tillgång eller radering. 

Registerförteckning GDPR kräver enligt artikel 30 att varje organisation ska 

föra register över de behandlingar som de gör enligt vissa 

kriterier (se rubrik registerförteckning). 

Personuppgiftsansvarig Personuppgiftsansvarig är oftast en juridisk person 

(aktiebolag, myndighet, handelsbolag osv. Undantagsfall 

är enskild firma som räknas som fysisk person). Den 

personuppgiftsansvarige styr ändamålen och medlen för 

behandlingen. Varje nämnd inom Uddevalla Kommun är 

en myndighet och är Personuppgiftsansvarig för sina 

behandlingar.  

Personuppgiftsbiträde Ett personuppgiftsbiträde är en extern part som behandlar 

personuppgifter på den personuppgiftsansvariges vägnar 

t.ex. en molntjänstleverantör som lagrar personuppgifter åt 

en annan organisation. En nämnd kan vara 

personuppgiftsbiträde åt en annan nämnd.  

Personuppgifts-

biträdesavtal 

Ett avtal som reglerar behandlingen som 

personuppgiftsbiträdet gör på den 

personuppgiftsansvariges vägnar. Detta avtal måste 

uppfylla kriterierna i GDPR artikel 28.3. (se rubrik 

upphandling) 

Manuella handlingar Alla personuppgifter som finns i t.ex. pappersformat och 

inte åtkomliga via en dator. Dessa omfattas bara av GDPR 

om de finns i ett register, till exempel en strukturerad pärm 

med anställningsavtal (GDPR Artikel 2.1).  
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Tekniska termer: 

Informationssäkerhet Ett samlingsbegrepp som omfattar administrativ säkerhet 

(regler och rutiner), IT-säkerhet, fysisk säkerhet och 

säkerhet kring personlig integritet för information.  

Informationssystem/IT-

system 

Informationssystem är en kombination av hårdvara, 

mjukvara, information, processer och människor som 

samverkar för att lagra, överföra och bearbeta information 

för att uträtta specifika verksamhetsmål eller tjänster.  

IT-resurs Samlingsnamn på hård- och mjukvarukomponenter i 

informationssystem, t.ex. datorer, mobiler, servrar och 

program. 

Mobila enheter Lättportabla IT-resurser såsom bärbara datorer, mobiler, 

läsplattor mm.  

Verksamhetskritiska 

system 

Kritiska system som har klassats med höga krav på 

konfidentialitet, integritet och/eller tillgänglighet.  

Skadliga 

program/Malware 

En form av programvara som kriminella har skapat i syfte 

att infektera datorer och andra enheter. Detta kan t.ex. vara 

virus, trojaner, maskar, ransomware, spyware och adware.  

Epost bluff/Email 

spoofing  

En form av spam eller phishing, där kriminella avsändare 

förfalskar avsändarens e-postadress till en e-postadress som 

mottagaren litar på i syfte att orsaka skada i någon form. 
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Kapitel A: Informationssäkerhet för användare/medarbetare 

 

Detta kapitel reglerar alla medarbetare eller användare i Uddevalla kommun. Reglerna 

gäller även extern personal som har åtkomst till Uddevalla kommuns information t.ex. 

praktikanter, konsulter och privata utförare. 

A1 Övergripande regler 

Följande regler är övergripande och sammanställer grundläggande 

informationssäkerhetskrav på medarbetare. 

 

Övergripande regler 

A.1.1 Medarbetare ska vara medveten om sin skyldighet att rapportera incidenter och brister i 

Uddevalla kommuns informationshantering och säkerhet. Detta ska göras till utvalda 

inom incidentresponsgruppen och i allvarliga incidenter även närmsta chef. 
A.1.2 Medarbetare ska låsa skärmen eller logga ut från IT-resurser när de lämnar enheten utan 

uppsikt.  

A.1.3 Förinställda lösenord i IT-resurser ska bytas omedelbart. Lösenord som medarbetare 

skapar ska ha minst 11 tecken, innehålla en blandning av versaler, gemener och siffror 

samt bytas minst en gång per år. 

A.1.4 Det är otillåtet att dela på personliga konton. Varje individ måste kopplas till- och vara 

ansvarig för sina handlingar.  

A.1.5 Medarbetare ska använda ett säkert och lagligt internetanvändande.  

A.1.6 Medarbetare ska bara öppna länkar eller bifogade filer i e-postmeddelanden från betrodda 

avsändare.  

A.1.7 Medarbetare ska undvika att använda e-postadresser med domänet uddevalla.se för privat 

bruk. 
A.1.8 Det är otillåtet att sätta in okänd/otillförlitliga lagringsmedia i Uddevalla kommuns IT-

resurser.  

A.1.9 Medarbetare ska bara upprätta relevant information och inte vara kränkande mot 

individer.  

 

A2 Viktiga kategorier av information och informationsklassning 

Uddevalla kommun behöver behandla viss information som är känsligare och mer 

skyddsvärd än annan information. Nedanstående information är definierad enligt 

nuvarande dataskyddslagstiftning med åtanken att information behöver behandlas mer 

varsamt, detta måste Uddevalla kommun anpassa sig efter.  
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Extra skyddsvärda personuppgifter 
Enligt praxis finns det en kategori av personuppgifter som heter extra skyddsvärda 

personuppgifter. Enligt dataskyddslagstiftningen behövs det sällan samtycke för att 

behandla sådan information, däremot krävs extra starka skyddsåtgärder. Denna 

information omfattar bland annat: 

• Sekretessbelagd information/tystnadsplikt (skyddade personuppgifter) 

• Personnummer 

• Passnummer 

• Viss ekonomisk information (skulder, införsel) 

• Prestationsmätningar och anmärkningar 

• Information som ligger nära privatlivet (anhöriga) 

• Bankkortsdata 

 

Känsliga personuppgifter 

Sedan finns den känsligaste kategorin av personuppgifter som heter känsliga 

personuppgifter eller särskilda kategorier av personuppgifter. Likt extra skyddsvärda 

personuppgifter måste denna kategori av personuppgifter behandlas med extra starka 

skyddsåtgärder. För att kunna behandla denna information måste något av undantagen i 

dataskyddsförordningen vara uppfyllt, exempelvis arbetsrättsliga skäl eller samtycke. 

Denna information omfattar: 

• Ras eller etniskt ursprung 

• Politiska åsikter 

• Religiös eller filosofisk övertygelse 

• Medlemskap i fackförening 

• Hälsa 

• Sexualliv eller sexuell läggning 

• Genetisk och biometrisk information (t.ex. fingeravtryck) 
 

Sekretessbelagd information 
Enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen ska allmänna handlingar 

vara tillgängliga för allmänheten, dock finns det bestämmelser i offentlighets- och 

sekretesslagen som inskränker den rätt att få ta del av allmänna handlingar då vissa 

handlingar kan omfattas av sekretess (t.ex. uppgifter som rör enskildas personliga eller 

ekonomiska förhållanden och hälsa).  
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Konfidentiell information 

Ett samlingsnamn på all information som är känslig eller extra skyddsvärd. Detta är 

t.ex. känsliga och extra skyddsvärda personuppgifter, sekretessbelagd information, 

känsliga kontrakt, nätverksdiagram mm. För att avgöra ifall information är konfidentiell 

ska författningskrav beaktas samt hur stora kraven på konfidentialitet, integritet och 

tillgänglighet är.  

 

Regler kring informationskategorier 

A.2.1 Medarbetare ska förstå hur dessa kategorier av information är klassad enligt Uddevalla 

kommuns informationsklassningsmodell. Dessa kategorier av information ska klassas 

som konfidentiell. (Se Bilaga BA1 för vägledning) 
 

A3 Distansarbete 

Det är tillåtet för vissa medarbetare att jobba på distans (t.ex. på café) vid 

överenskommelse med chef under förutsättningarna som beskrivs nedanför.  

 

Regler kring distansarbete 
A.3.1 Uppkoppling mot kommunens nätverk från offentliga miljöer ska ske via office.com eller 

med hjälp av en lösning som kommunledningskontoret godkänt. 

A.3.2 Det ska finnas en rutinbeskrivning för hur distansarbete får utföras.   

 

A4 E-post och överföring av information 

Konfidentiell information i e-post måste överföras krypterat eftersom informationen kan 

överföras genom ett offentligt och osäkert nätverk (t.ex. genom internet på ett café) och 

kan på vägen överföras igenom osäkra servrar tills meddelandet når mottagaren.  
 

Regler för e-post och överföring av information 

A.4.1 Överföring av konfidentiell information genom e-post ska ske krypterat genom att tagga 

e-postmeddelandet som konfidentiell.  

A.4.2 Medarbetare ska registrera e-post i relevant verksamhetssystem och e-post som inte utgör 

allmänna handlingar ska gallras.  
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A5 Lagring och säkerhetskopiering 

En grundläggande princip i informationssäkerhet är att informationen alltid är 

tillgänglig när den behövs. Ibland händer det att mobila enheter som bärbara datorer och 

mobiler går sönder men detta ska inte hota tillgängligheten hos informationen. Därför är 

det av stor vikt att information inte sparas lokalt i IT-resurser utan i en gemensam intern 

server eller i godkända och säkra molnlagringstjänster.  

 

Regler för lagring och säkerhetskopiering 

A.5.1 Information i mobila enheter ska lagras i interna servrar eller i en säker 

molntjänstslösning. Detta ska vara väl kommunicerat inom kommunen. 
A.5.2 Konfidentiell information ska lagras i krypterad media. 

 

A6 Internet och sociala medier  

Eftersom Uddevalla kommun har en webbplats och är aktiv i sociala medier måste det 

finnas rutinbeskrivningar som reglerar användandet av dessa tjänster.  

 

Regler för internet och sociala medier 

A.6.1 Det ska finnas rutinbeskrivningar som reglerar skapande av information på Uddevalla 

kommuns sociala medier.   
A.6.2 Det ska finnas rutinbeskrivningar som reglerar hur diarier, kallelser och protokoll 

publiceras på uddevalla.se.  

A.6.3 Det ska finnas rutinbeskrivningar som reglerar hur personuppgifter publiceras på 

uddevalla.se. 
 

A7 Säkerhetsmedvetenhet 

Det ska finnas ett förfarande inom Uddevalla kommun att främja 

informationssäkerhetsmedvetenhet hos medarbetare genom att införliva reglerna i 

kapitel A i instruktioner och rutinbeskrivningar samt t.ex. utbildningar, seminarium, 

workshops, filmer, e-post mm. 

 

Regler för utbildning  

A.7.1 Det ska finnas ett förfarande inom Uddevalla kommun att främja 

informationssäkerhetsmedvetenhet hos medarbetare. 
A.7.2 Medarbetare ska en gång per år påvisa att de har läst och förstått informationsmaterial 

som grundar sig på reglerna.  
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A8 Bevarande, gallring och utlämnande av allmänna handlingar 

Tydliga rutiner och instruktioner måste finnas för bevaring, gallring och utlämnande av 

allmänna handlingar som ska vara kommunicerade till medarbetare. Alla medarbetare 

måste känna till att det är dokumenthanteringsplanerna som styr bevaring och gallring 

av informationen. För utlämnade av allmänna handlingar ska det finnas en 

rutinbeskrivning. 

 

Regler kring bevaring, gallring och utlämnande av 

allmänna handlingar 

A.8.1 Varje nämnd ska ha en upprättad dokumenthanteringsplan som beskriver myndighetens 

handlingar och hur dessa hanteras, med beslutade gallringsfrister. 

A.8.2 Dokumenthanteringsplanen ska vara kommunicerad inom nämnden.  
A.8.3 Det ska finnas en rutinbeskrivning för utlämnande av allmänna handlingar som följer 

offentlighets och sekretesslagen. 
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Kapitel B: Styrning av informationssäkerhet 

 

Detta kapitel reglerar hur informationssäkerheten styrs och hur ledningssystemet för 

informationssäkerhet ska struktureras.   

B1 Uddevalla kommuns styrande dokument 

Uddevalla kommun har tre nivåer av styrdokument när det gäller informationssäkerhet: 

• Informationssäkerhetspolicy: detta är ett dokument som beskriver kommunens 

övergripande mål, principer och roller för informationssäkerheten. Detta 

dokument fastställs av kommunfullmäktige. 

• Regler för informationssäkerhet: Detta dokument är tillämpningsregler för  

informationssäkerhetspolicyn. Fastställs av kommundirektörens ledningsgrupp. 

• Rutinbeskrivningar/instruktioner: Detaljerad beskrivning av process/er som 

kan vara unika för varje nämnd med utgångspunkt från 

informationssäkerhetsreglerna och policyn. Fastställs av förvaltningschef hos 

varje nämnd.  

 

Regler för styrande dokument 

B.1.1 Regler för informationssäkerhet måste vara förenliga med och inte strida emot 

informationssäkerhetspolicyn.  
B.1.2 Rutinbeskrivningar/instruktioner måste vara förenliga med och inte strida emot Regler 

för informationssäkerhet. 

 

B2 Rollfördelning för informationssäkerhetsarbetet 

Här tydliggörs roller och ansvarsfördelningen vid styrning, användning och förvaltning 

av kommunens information.  

 

Kommunstyrelsen  

Är övergripande ansvarig för att samordna informationssäkerhetsarbetet och följa upp 

tillämpning.  

 

Kommunledningskontoret  

Ska ansvara för att aktualisera ärenden kring informationssäkerhetspolicyn och andra 

relaterade styrande dokument.  
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Kommundirektörens ledningsgrupp  

Utfärdar regler och instruktioner som kompletterar och konkretiserar 

informationssäkerhetspolicyn. 

 

Nämnd 

Har det yttersta ansvaret för informationssäkerheten i den verksamhet som bedrivs inom 

sina respektive verksamhetsområden. 

Säkerhetschef/säkerhetsskyddschef 

Ansvarar för planering av kommunal krisberedskap, författningsskydd, demokratiskydd, 

skydd mot våldsbejakande extremism, ansvarig för kommunens brottsförebyggande 

åtgärder och den fysiska säkerheten. 

Informationssäkerhetssamordnare 

Har det övergripande och strategiska ansvaret att leda, utveckla och samordna 

informationssäkerhetsarbetet. I uppdraget ingår det även att utföra revisioner av 

informationssäkerheten. 

 

Systemägare 

Har det övergripande ansvaret för respektive system och dess användning. Den som är 

utsedd systemägare kan vara den som har ansvaret för den verksamhet som aktuellt 

informationssystem stödjer. Utsedd systemägare kan dessutom vara informationsägaren 

av informationen som finns inom systemet. 

 

Systemförvaltare 

Tar det funktionella (dagliga) helhetsansvaret för ett system. Systemförvaltaren fungerar 

i hög grad som systemägarens utförare och ser till att systemets funktionalitet samt 

planerade och beslutade aktiviteter genomförs och upprätthålls.  

 

Informationsägaren 

Har det övergripande och yttersta ansvaret för informationen. Utsedd informationsägare 

är ofta den som har ett ansvar för den verksamhet vars information system/en hanterar. 

Informationsägaren ansvarar för att klassa informationen enligt Uddevalla kommuns 

klassningsmodell och styra över av vem och på vilket sätt informationen får nås och 

behandlas. Ägaren är också ansvarig för att riskbedömningar eller 

konsekvensbedömningar uträttas när det är tillämpligt.  
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IT-enhet  

IT-enheten ska tillhandahålla IT-stöd till verksamheterna. 

 

Incidentresponsgruppen 

Ansvariga för att säkerhetsincidenter såsom intrång, både fysiska som digitala, samt 

personuppgiftsincidenter hanteras korrekt och enligt Uddevalla kommuns 

incidentresponsregler.  

 

Dataskyddsombud 

Denna roll är en förlängning av informationssäkerhetssamordnarens roll. Detta innebär 

att dataskyddsombudet ska vägleda, utveckla och ska ha en beslutsfattande förmåga 

gällande informationssäkerhetsarbetet. Dataskyddsombudet ska även fungera som en 

oberoende intern revisor och granska informationssäkerheten med särskilt fokus på 

efterlevnad av dataskyddslagstiftning som GDPR. Dataskyddsombudets oberoende 

ställning innebär att dataskyddsombudet ska själv bestämma över upplägget och 

genomförandet av sitt arbete så länge detta överensstämmer med GDPR.  

 

Medarbetare/användare 
Har ett ansvar att följa Uddevalla kommuns policys, regler, rutinbeskrivningar och 

instruktioner för informationssäkerhet. Medarbetare ansvarar också för att uppmärksamma 

brister och incidenter rörande informationssäkerheten och meddela sådana till 

incidentresponsgruppen och närmsta chef. 

 

Regler för roller 

B.2.1 Alla som innehar ovannämnda roller ska ha god förståelse över arbetsmetodiken och det 

ansvar som rollen medför.  
 

B3 Säkerhetsklassning av information 

En av grunderna i informationssäkerhet är att klassa information. Viss information är 

mycket viktigare eller känsligare än annan information och därför ska det finnas olika 

förhållningssätt och rutiner för att skydda information beroende på vilken klassning som 

informationen har. För att göra detta måste det finnas en dokumenterad 

säkerhetsklassningsmodell för information. 
 

Säkerhetsklassning av information 
B.3.1 Säkerhetsklass 
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All information i verksamheten ska säkerhetsklassificeras utifrån hur känslig 

informationen är så att lämpliga skyddsåtgärder kan tillämpas. 

B.3.2 Informationsklass 

Det ska finnas en informationsklassningsmodell med tre klasser eller nivåer, dessa ska 

benämnas:  

• Öppen information 

• Intern information 

• Konfidentiell information 

(Exempel finns i matrisen i Bilaga BA1) 

 

B4 Riskhantering 

Riskhantering är en av de viktigaste komponenterna inom informationssäkerhet, det är 

även allmänt viktigt när det gäller att fatta systematiska och rationella beslut. Risk 

definieras som produkten av sannolikheten och konsekvensen att en händelse (t.ex. 

materialiserandet av ett hot) inträffar. Ofta används hot och risk som synonymer men 

dessa koncept ska inte förväxlas i informationssäkerhet. Hot är möjligheten att t.ex. 

jordbävningar, brist av lagefterlevnad, skadliga program, stöld, attacker på 

webbapplikationer mm. inträffar. Traditionellt har risk bara varit ett mätvärde för 

oönskade företeelser i informationssäkerhet, den senaste tiden har ISO-standarder såsom 

ISO 27001 också tagit med positiva risker (möjligheter) i sina riskbedömningskrav. 

 

Regler för riskhantering 

B.4.1 Uddevalla kommun ska ha en riskbedömningsprocess som: 

1) Sker minst en gång per år och när betydande förändringar föreslås eller uppstår 

(t.ex. upphandling, omlokalisering) 

2) Ska minst identifiera kritiska tillgångar, hot, sårbarheter, sannolikheten att hoten 

materialiseras, konsekvensen ifall hoten materialiseras, resulterande risker, 

åtgärder och riskägare. 

3) Resulterar i en formell, dokumenterad riskanalys.   

B.4.2 Det ska finnas dokumenterade instruktioner för hur riskbedömningar ska utföras med en 

definierad risktoleransnivå.  

B.4.3 Det ska finnas åtgärdsplaner för risker som överstiger risktoleransnivån.   

B.4.4 Innan nya projekt, processer, system, tjänster eller produkter ska införas eller utvecklas 

ska konsekvensbedömningar (Data Protection Impact Assessments, DPIA) genomföras 

ifall den tänkta behandlingen av personuppgifter sannolikt leder till en hög risk för 

fysiska personers rättigheter och friheter.  
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B.4.5 Det ska finnas dokumenterade instruktioner för hur och när DPIAs ska genomföras. (Se 

Bilaga BB1 för vägledning) 

 

B5 Incidenthantering 

Syftet med incidenthantering är att återställa normal verksamhet, utreda skada och brott 

vid oönskade händelser som kan, eller skulle kunnat, leda till brister i konfidentialitet, 

riktighet eller tillgänglighet hos information – en informationssäkerhetsincident. I vissa 

fall kan det vara nödvändigt att rapportera incidenter till relevanta parter, såsom 

tillsynsmyndigheter och berörda individer.  
 

Regler för incidenthantering 

B.5.1 Tydliga roller och ansvar ska finnas för hanteringen av informationssäkerhetsincidenter.  

B.5.2 Det ska finnas dokumenterade rutiner för incidentrespons, dessa ska innefatta: 

1) Identifiering, prioritering och klassning av informationssäkerhetsincidenter. 

2) En incidentresponsprocess som innefattar: identifiering, utredning, lindring, 

rapportering, återhämtning och lärdom av informationssäkerhetsincidenter.  

3) Särskilda åtaganden för personuppgiftsincidenter som efterlever kraven i 

nuvarande dataskyddslagstiftning. 

(Se Bilaga BB2 för vägledning) 

B.5.3 Alla informationssäkerhetsincidenter ska dokumenteras. 
 

B6 Informationssäkerhetskrav på leverantörer 

Innan nämnder kan anlita nya leverantörer som kommer att behandla information åt 

nämnden måste leverantörens informationssäkerhet granskas, dessutom ska 

leverantörens ekonomiska situation, tidigare historik samt dess ägares historik granskas 

(t.ex. har de fått negativ mediapublicitet?). Alla leverantörer som behandlar 

personuppgifter åt den personuppgiftsansvarige nämndens vägnar behöver teckna ett 

personuppgiftsbiträdesavtal med nämnden.  

 

Regler för informationssäkerhetskrav på leverantörer 

B.6.1 Leverantörers informationssäkerhet ska granskas innan en upphandling slutförs. Detta är 

informationsägarens ansvar. (Se bilaga BB1 för vägledning gällande Mini-riskanalys.) 

B.6.2 Om leverantören kommer att bli ett personuppgiftsbiträde ska 

personuppgiftsbiträdesavtal upprättas med leverantören och Mini-DPIA:n ska utföras. 

Eventuellt kan en konsekvensbedömning behöva genomföras.  

(Se bilaga BB2 för vägledning gällande Mini-DPIA.) 
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B7 Registerförteckning 

GDPR kräver enligt artikel 30 att varje organisation ska föra register över de processer 

med personuppgiftsbehandlingar som de gör enligt vissa kriterier som t.ex. 

system/process, ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av registrerade, 

säkerhetsåtgärder, kategorier av mottagare av informationen och 

tredjelandsöverföringar. Varje nämnd har en egen registerförteckning för detta ändamål. 

Det är dataskyddshandläggaren från varje nämnd som ansvarar för att 

registerförteckningen är korrekt och komplett.  

 

Regler för registerförteckning 

B.7.1 Varje nämnd ska inneha en registerförteckning över sina system/behandlingsprocesser 

som regelbundet granskas och uppdateras.  

 

B8 Intern revision 

Informationssäkerhetssamordnaren och dataskyddsombudet har som uppgift att granska 

Uddevalla kommuns informationssäkerhet, dataskyddsombudet har som särskild uppgift 

att granska efterlevnaden av dataskyddslagstiftning som GDPR.  

 

Regler för intern revision 

B.8.1 Interna granskningar av informationssäkerheten ska ske minst två gånger per år och 

resultera i en formell, dokumenterad revisionsrapport.  

B.8.2 Dataskyddsombudet ska inte ges instruktioner eller krav på hur dennes interna revisioner 

ska utföras. (Se Bilaga BB3 för vägledning) 

 

B9 Granskning, uppdatering och förbättring 

Styrdokument för informationssäkerhet ska regelbundet granskas, uppdateras och 

förbättras. 

 

Regler för granskning, uppdatering och förbättring 

B.9.1 Centrala styrdokument, informationssäkerhetspolicyn ska granskas och eventuellt 

revideras vart tredje till femte år. Regler för informationssäkerhet ska granskas och 

eventuellt revideras med ett till två års intervall.  

B.9.2 Icke-centrala styrdokument för informationssäkerhet som uppkommer inom nämnder 

eller förvaltningarna ska granskas, uppdateras och förbättras kontinuerligt.  
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B.9.3 Uddevalla kommun ska alltid sträva efter att ständigt förbättra informationssäkerheten.  

 

B10 Registrerades rättigheter 

GDPR innehåller rättigheter till registrerade som Uddevalla kommun måste ta hänsyn 

till under vissa villkor.   

 

Regler för registrerades rättigheter 

B.10.1 Registrerade ska informeras hur Uddevalla kommun behandlar deras personuppgifter. 

Uddevalla kommun ska således ha en extern informationstext på uddevalla.se (för 

externa registrerade) samt en intern informationstext på intranätet (för medarbetare).  

B.10.2 Registrerade ska ha rätten till tillgång, d.v.s. att få en kopia av dennes personuppgifter 

som behandlas av Uddevalla kommun på begäran.  

B.10.3 Registrerade ska ha rätten att bli glömd när detta är tillämpligt.  

B.10.4 Registrerade ska ha rätten till dataportabilitet när detta är tillämpligt.  

B.10.5 Registrerade ska ha rätten till att göra invändningar eller begränsa behandlingen när detta 

är tillämpligt.   

B.10.6 Begäran om registrerades rättigheter ska fullgöras inom en månad. Undantag måste ha 

berättigade skäl.  

B.10.7 Innan en begäran om rättigheter kan åtas måste den registrerade identifiera sig.  
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Kapitel C: Informationssäkerhet i IT-miljön och 

verksamhetsnära förvaltning 

 

Detta kapitel reglerar informationssäkerheten i utveckling, verksamhetsdrift och 

förvaltning av Uddevalla kommuns IT-miljö. 

C1 Hantering av IT-resurser 

 

Regler för hantering av IT-resurser 

C.1.1 Det ska finnas en inventarielista på verksamhetskritiska IT-resurser med tillhörande 

klassning av konfidentialitet, integritet och tillgänglighet.  

C.1.2 Det ska finnas uppdaterade nätvärksdiagram som beskriver IT-miljön och därtill en 

process för att regelbundet uppdatera diagrammen.  

C.1.3 Kritiska IT-resurser som servrar, operativsystem, verksamhetsapplikationer, brandväggar, 

routers och switchar ska härdas enligt en konfigurationsstandard/checklista. 

C.1.4 Synkronisera alla kritiska systemklockor och -tider med hjälp av 

tidssynkroniseringsteknik enligt branschstandard. 

C2 Nätverksregler  

 

Nätverksregler 

C.2.2 Krav på en brandvägg vid varje internetanslutning och mellan alla demilitariserade zoner 

(DMZ) och den interna nätverkszonen. 

C.2.3 Skapa brandväggs- och routerkonfigurationer som begränsar anslutningar mellan 

otillförlitliga nätverk och verksamhetskritiska system.  

C.2.4 Utvecklings-, test- och produktionsmiljöer ska vara skilda från varandra antigen genom 

logisk eller fysisk separation. 

C.2.5 Krav på att granska brandväggars- och routers regeluppsättningar rutinmässigt. 

 

C3 Åtkomstkontroll 

Åtkomstkontroll reglerar vilka subjekt/objekt som har åtkomst till andra objekt och i 

vilken omfattning.  

 

Regler för åtkomstkontroll  

C.3.1 Gruppkonton får inte förekomma till verksamhetskritiska system.  
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C.3.2 Personer ska bara ha behörigheter i den grad som är nödvändigt för att fullgöra sina 

arbetsuppgifter. En person får inte ha för mycket behörigheter i den grad som det kan 

påverka säkerheten negativt. 

C.3.3 Det ska finnas en dokumenterad och regelbundet uppdaterad åtkomstkontrollista som 

definierar roller (t.ex. systemadmin), befattningshavare och privilegier/behörighet till 

verksamhetskritiska system. 

C.3.4 Innan behörigheter ges ut till personal ska godkännande ges av 

systemägare/systemförvaltare. 

 

C4 Kryptografi och nyckelhantering 

Konfidentiell information såsom känsliga personuppgifter måste pseudonymiseras.  

 

Regler för kryptografi och nyckelhantering 

C.4.1 All konfidentiell information ska lagras krypterat.  

C.4.2 Algoritmer som används för kryptering ska vara starka och industriaccepterade.  

C.4.3 Hantering av krypteringsnycklar ska genomföras enligt gällande best practise 

 

C5 Ändringshantering 

Om ändringar av system inte hanteras på rätt sätt kan de orsaka oavsiktliga negativa 

konsekvenser. 

 

Regler för ändringshantering 

C.5.1 Ändringar i verksamhetskritiska system måste genomgå en formell 

ändringshanteringsprocess.  

C.5.2 Det ska finnas en processbeskrivning för hantering av ändringar.  

 

C6 Personalsäkerhet 

 

Regler för personalsäkerhet 

C.6.1 Alla IT-medarbetare med hög behörighet till kritiska system måste genomgå 

bakgrundskontroller innan de får tillgång till systemen. Bakgrundskontrollerna måste 

följa tillämpliga föreskrifter, EU-rättsakter samt etiska riktlinjer. 
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C.6.2 Alla medarbetare som har tillgång till konfidentiell information måste iaktta sekretess 

genom att omfattas av en lagstadgad tystnadsplikt eller har åtagit sig motsvarande 

tystnadsplikt i ett bindande avtal. 

C.6.3 Det ska finnas en rutinbeskrivning för hantering av uppsägningar. När en medarbetares 

anställning upphör ska den anställdes åtkomst omedelbart upphävas. Detta innebär 

borttagning eller inaktivering av personliga konton och att den forna anställde lämnar in 

åtkomstmaterial som nycklar och åtkomstkort.  

C.6.4 För klienter ska följande säkerhetsparametrar vara konfigurerade: 

• Klienter ska låsas efter högst 15 minuter av inaktivitet. 

• Personliga konton ska låsas efter ett visst antal misslyckade inloggningsförsök.  

• Säkra lösenord ska vara påtvingat om möjligt. 

• Klientbrandväggar och antivirus ska vara installerad, användare ska inte kunna 

inaktivera eller ta bort dessa.  
• Brandvägg, antivirus och säkerhets uppdateringar ska uppdateras automatiskt.  
• Antivirus ska skanna rutinmässigt och automatiskt för skadliga program.  

• Klienter som tillhör kritiska system kan behöva ytterligare 

säkerhetskonfigurationer.   

 

C7 Logghantering 

Loggning och analys av obehöriga åtkomstförsök till informationstillgångar, som 

exempelvis nätverk och information, ska ske regelbundet. 

 

Regler för logghantering 

C.7.1 Implementera loggar för alla verksamhetskritiska system för att rekonstruera 

säkerhetshändelser. 

C.7.2 Loggar från verksamhetskritiska system ska granskas regelbundet. Det ska finnas en 

rutinbeskrivning för detta. 

C.7.3 Loggar måste bevaras säkert med väldigt begränsad åtkomst.  

 

C8 Säker utveckling 

 

Regler för säker utveckling 

C.8.1 Principen om ”inbyggt dataskydd” från GDPR ska efterlevas. 

C.8.2 Principen om ”dataskydd som standard” från GDPR ska efterlevas. 
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C.8.3 Utvecklare får endast ha mycket begränsad behörighet i produktionsmiljöer.   

C.8.4 Konfidentiell information får inte användas i test- eller utvecklingssyften. 

C.8.5 Testkonton ska alltid raderas från system när de sätts i produktion.  

C.8.6 För utveckling av webbapplikationer ska råden från OWASP Top 10 beaktas.  

 

C9 Kontinuitetshantering 

För att minska konsekvenserna vid allvarliga störningar eller avbrott i verksamheter 

med starkt IT-beroende krävs en i förväg upprättad och dokumenterad kontinuitetsplan. 

Kontinuitetsplanen ser till att viktiga funktioner kan återställas inom rimlig tid och att 

verksamheten kan fortgå utan IT-stöd. Detta är Systemägarens ansvar.  

 

Regler för kontinuitetshantering 

C.9.1 Det ska finnas en formell, dokumenterad kontinuitetsplan som kan tillämpas på 

verksamhetskritiska system med hög tillgänglighetsklassning.  

C.9.2 Kontinuitetsplanen ska regelbundet testas.  

 

C10 Hantering av tekniska sårbarheter 

 

Regler för hantering av tekniska sårbarheter 

C.10.1 Det ska finnas ett åtagande att regelbundet lära sig från industriaccepterade källor (t.ex. 

MSB) och leverantörsnyheter för att proaktivt leta efter nya sårbarheter.  

C.10.2 Nya säkerhetspatchar ska installeras inom en månad.  
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Bilaga BA1:  

 

BA1.1  Exempel, informationsklassningsmatris för att instruera medarbetare 

 

Informationsklass Beskrivning Exempel 

3. Konfidentiell 
information 

Ska överföras krypterat genom offentliga 
nätverk genom att tagga e-
postmeddelanden som konfidentiell. 
Särskilt hög behörighetskontroll - bara 
behörighet till de som absolut behöver 
kunna se informationen för att fullgöra sina 
arbetsuppgifter. Informationen får endast 
lagras i godkända enheter och 
molnlagringstjänster.  
 

Extra skyddsvärda 
personuppgifter 
Känsliga personuppgifter 
Sekretessbelagd information 
Nätverksdiagram 
Läkarintyg 
Risk- och 
sårbarhetsbedömningar 
Konsekvensbedömningar 
Lönebesked 
Affärshemligheter 

2. Intern 
information 

Denna information ska bara överföras till de 
med ett legitimt ändamål att se 
informationen. Informationen får ej lagras i 
mobila enheter såsom USB-stickor eller 
externa hårddiskar. Ingen lagring är tillåten i 
privata molnlagringstjänster. 

Information på intranätet 
Kontrakt 
Icke-känsliga personuppgifter 

1. Öppen 
information 

Denna information får tillgängliggöras helt 
fritt. 

Pressmeddelanden 
Broschyrer 
Information på 
www.uddevalla.se 

 

BA1.2 Incidentrapporteringsprocess för medarbetare 

Alla medarbetare, uppdragstagare och tredjepartsanvändare ska veta hur de rapporterar 

observerade eller misstänkta säkerhetsbrister i system eller tjänster som kan påverka 

säkerheten hos organisationens tillgångar. Incidenter rapporteras genom att fylla i 

incidentformuläret på Inblicken och till närmaste chef. Medarbetare använder alltid 

kommunens gemensamma verktyg för rapportering av incidenter. Leverantör rapporterar 

enligt rutin i avtal. 
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Några exempel på informationssäkerhetsincidenter som medarbetare kan stöta på under 

daglig verksamhet innefattar, men begränsas inte av: 

• Stöld, skada eller obehörig åtkomst (t ex, obehöriga inloggningar, oidentifierade 

konton, papper saknas från skrivbordet, brutna lås, saknade loggfiler, alarm från 

säkerhetsvakter eller övervakningssystem). 

• Stora brister i informationssäkerhetshanteringen (t ex regler för 

informationssäkerhet följs inte, konfidentiell information skickas okrypterat.)  

• Bedrägeri - inkorrekt information i databaser, loggar, filer eller pappersregister. 

• Onormala systemföreteelser, (t ex, Icke-schemalagd systemomstart, oväntade 

meddelanden, onormala fel i systemloggarna eller hos enheter) 

• Okända enheter (t ex obehöriga trådlösa anslutningspunkter, “gratis” USB-

stickor). 

Ifall incidenten rör en dator ska medarbetaren göra följande: 

• Omedelbart koppla bort datorn från nätverket (ta bort nätverkskabeln eller 

koppla bort Wi-Fi-anslutningen.). 

• Rapportera incidenten för handläggning till IT-support och informera även 

närmaste chef. 

• Dokumentera så mycket du kan om incidenten medan du väntar på hjälp. 

Bilaga BB1: Risk och konsekvensbedömningar 

Alla informationsägare inom nämnderna ansvarar för att genomföra risk och 

konsekvensbedömningar innan nya projekt, processer, system, tjänster eller produkter 

ska införas eller utvecklas. För att göra denna bedömning ska Uddevalla kommuns 

mini-riskanalys genomföras. 

 

Bilaga BB2: Integritetsrisker och konsekvensbedömningar 

Alla informationsägare inom nämnderna ansvarar för att genomföra 

konsekvensbedömningar, då det är tillämpligt, (Data Protection Impact Assessment) 

innan nya projekt, processer, system, tjänster eller produkter ska införas eller utvecklas. 

En konsekvensbedömning behöver bara genomföras ifall behandlingen av 

personuppgifter sannolikt leder till en hög risk för fysiska personers rättigheter och 

friheter. För att göra denna bedömning ska Uddevalla kommuns mini-DPIA 

genomföras, ett utdrag från den visas nedanför.  

En konsekvensbedömning är en hel riskhanteringsprocess som definieras i 

Dataskyddsförordningen, den liknar den organisatoriska riskhanteringsprocessen men 

den största skillnaden är att här kommer hot och risker mot individen att vara i fokus, 
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och mindre fokus på de organisatoriska riskerna. Organisatoriska risker och risker 

angående lagefterlevnad ska dock också beaktas i konsekvensbedömningar.  

BB1.1 Mini-DPIA (Data Protection Impact Assessment) 

Mini-DPIA:n är till för att bedöma ifall en DPIA konsekvensbedömning enligt GDPR 

behöver genomföras. Processen för mini-DPIA:n är enkel, den innebär helt enkelt att 

informationsägaren tillsammans med dataskyddshandläggaren besvarar alla 

nedanstående frågor och anger en konsekvenspoäng. Alla frågor viktas olika, detta 

innebär att den potentiella konsekvenspoängen kommer att kunna vara högre eller lägre 

hos vissa frågor än andra. Hur konsekvenspoängen (KP) ska bedömas framgår av 

parentesen efter frågan. Exempelvis kan KP vara antigen 0 eller 13 för fråga 1 - ingen 

annan KP är möjlig för fråga 1. För fråga 4 kan KP vara ett tal mellan 1-10. Alla KP-

värden ska adderas efter att alla frågor har besvarats. Om det sammanlagda KP-värdet är 

högre än 60 Måste en DPIA konsekvensbedömning genomföras.  

 

Fråga Svar Konsekvens 

1. Behandlas känsliga personuppgifter? (KP 
0 eller 13) 

  13 

2. Kommer Behandling av personuppgifter 
som rör fällande domar i brottmål samt 
överträdelser att genomföras? (KP 0 eller 7) 

  7 

3. Kommer extra skyddsvärda 
personuppgifter att behandlas? (KP 0 eller 
6) 

  6 

4. Vad är det uppskattade antalet fysiska 
personer som kommer att registreras eller 
använda tjänsten/systemet/produkten? (KP 
1-10, 10 innebär 1 miljon registrerade) 

  10 

5. Vad är det uppskattade antalet länder 
som behandlingen kommer att utföras i? 
(KP 1-5, 5 innebär 5 länder eller mer) 

 5 

6. Kommer delar av behandlingen att ske i 
ett tredje land? (KP 0 eller 4) 

  4 

7. Kommer ett personuppgiftsbiträde att 
användas? (KP 0 eller 3) 

  3 
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8. Kommer behandlingen att omfatta 
sårbara grupper av registrerade, t ex barn 
och äldre? (KP 0 eller 4) 

 4 

9. Kommer vilande data, t.ex. platsen för 
databasservern, att finnas i ett land utanför 
landet där informationen har sitt ursprung? 
(KP 0 eller 3) 

  3 

10. Kommer behandlingen att innefatta en 
bedömning av personliga egenskaper eller 
arbetsprestanda? (KP 0 eller 8) 

  8 

11. Kommer behandlingen att omfatta 
automatiskt beslutsfattande? (KP 0 eller 9) 

  9 

12. Kommer behandlingen att innefatta en 
systematisk övervakning av registrerade? 
(KP 0 eller 15) 

  15 

Sammanfattning   87 

BB1.2 Konsekvensbedömningar (Data Protection Impact Assessment) 

Efter att ha slutfört mini-DPIA:n och konsekvenspoängen överstiger 60 ska 
informationsägaren se till att en DPIA konsekvensbedömning utförs. Om 

personuppgiftsbiträden förekommer i behandlingen ska dessa bistå den 

personuppgiftsansvarige i utförandet av konsekvensbedömningar vid behov. En 

konsekvensbedömning kan omfatta flera skilda men likartade behandlingar. En 

konsekvensbedömning kan även innefatta ett helt område eller segment istället för 

enskilda projekt eller system, då det kan finnas stora ekonomiska fördelar med det. Till 

exempel kan en grupp av nämnder som var och en inför ett liknande 

övervakningssystem utföra en enda konsekvensbedömning som omfattar behandlingen 

av dessa enskilda personuppgiftsansvariga. En konsekvensbedömning ska utföras så fort 

som möjligt inom projekt, även fast all information inte har klargjorts ännu.  
Dataskyddsombudet ska alltid rådgöras när en konsekvensbedömning genomförs och 

dessa råd ska dokumenteras i DPIA-rapporten. Dataskyddsombudet är dessutom skyldig 

att övervaka resultatet av konsekvensbedömningen. Konsekvensbedömningar ska alltid 

resultera i en dokumenterad rapport. Det är inte ett rättsligt krav enligt 

dataskyddsförordningen att publicera en konsekvensbedömning, utan detta är den 

personuppgiftsansvarige nämndens beslut. Om den kvarstående risken är hög efter det 

att åtgärder har identifierats eller att den personuppgiftsansvarige inte vet hur eller kan 
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hantera höga risker på tillfredställande sätt, ska den personuppgiftsansvarige samråda 

med tillsynsmyndigheten med hjälp av dataskyddsombudet.  

BB1.3 Processbeskrivning 

Nedanför beskrivs själva processen:  

 
 

Beskriv den planerade behandlingen  
Beskrivningen ska minst innehålla:  

• Behandlingens art, omfattning, sammanhang, ändamål, kategorier av 

personuppgifter, mottagare och den period under vilken personuppgifterna 

kommer att lagras.  

• En funktionell beskrivning av behandlingen ska finnas.  

• De tillgångar som är nödvändiga för personuppgifterna (maskinvara, 

programvara, nätverk, personer, papper eller spridningskanaler för papper) är 

identifierade.  

• Efterlevnad av godkända uppförandekoder beaktas (En uppförandekod kan t ex 

tas fram av en branschorganisation för att visa hur man ska hantera 

personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen). 

 



 

 
 

 
 30 (36) 

2018-11-06 

 

 

 

      

     

    

  

Bedömning av behovet och proportionaliteten samt planerade åtgärder för att visa 

efterlevnad 

Åtgärder för att följa dataskyddsförordningen måste fastställas. Dessa åtgärder ska bidra 

till att behandlingen är proportionell och nödvändig i relation till ändamålen. Åtgärder 

som ska identifieras måste se till att det följande uppfylls:  

• Det ska finnas ett specifikt och berättigat ändamål (Är ändamålet för vagt? Är 

nyttan med behandlingen större än risken?). 

• Det ska finnas lagliga grunder för behandlingen. 

• Personuppgifterna ska vara relevanta och inte för omfattande i relation till 

ändamålet.  

• Personuppgifterna ska bara lagras under en begränsad tid som krävs i relation till 

ändamålet, arkivlagstiftning och andra författningskrav.  

 

      Identifiera åtgärder som stärker registrerades rättigheter: 

• Information till den registrerade   

• Rätt till tillgång och till dataportabilitet   

• Rätt till rättelse och radering   

• Rätt att göra invändningar och till begränsning av behandling  

• Förhållandet till personuppgiftsbiträden (finns det förutsättningar för korrekta 

biträdesavtal) 

• Skyddsåtgärder för internationella överföringar (GDPR, kapitel V).  

• Förhandssamråd med tillsynsmyndigheten (Datainspektionen). 

 

Bedömning av risker och åtgärder för att hantera riskerna 
Här ska samma Uddevalla kommuns riskbedömningsmetod som regleras av reglerna 

användas. Det som särskiljer den organisatoriska riskbedömningen från denna 

riskbedömning är att här ska största fokus ligga på identifiering av möjliga hot och 

konsekvenser för de registrerades rättigheter och friheter, däribland obehörig åtkomst, 

oönskad ändring och förlust av personuppgifter.  
 

Dokumentation 

Konsekvensbedömningen ska dokumenteras och bevaras.  
 

Övervakning och översyn 

Dataskyddsombudet ska rådgöras innan och under själva konsekvensbedömningen. 

Dataskyddsombudet ska dessutom meddelas när konsekvensbedömningen är klar och 

dokumenterad, då ska dataskyddsombudet granska och godkänna dokumentet.  
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Bilaga BB2: Processbeskrivning för incidenthantering  

Roller och ansvar för incidenter 

Incidentroll Ansvar 

Incidentledare 

Informationssäkerhetssamordnare 
 

Har ansvaret att se till att 

incidenthanteringen följer 

incidentresponsprocessen, leder och 

koordinerar processen och fattar 

slutgiltiga beslut. Ansvarar för att 

incidentrapporter upprättas. Ansvarar 

för att granska och förbättra 

incidenthanteringsprocessen.  

Incidentresponsgruppen 

Informationssäkerhetssamordnare 

Säkerhetschef  
IT-avd/IT-chef 
Dataskyddsombud 

Denna grupp har ansvaret för att 

incidentresponsprocessen genomförs. 

Individerna genomgår regelbunden 

träning och har omfattande kunskap 

inom sitt yrkesområde. För att få stöd 

i en incident kan gruppen använda 

relevanta parter från olika avdelningar 

t.ex. ledningen, juridik, HR, och 

kommunikation för att fullgöra 

incidentresponsen.  

 

BB2.1 Prioritering 

Incidenter kan ha olika allvarlighetsgrader och ska systematiskt prioriteras, detta görs 

genom att bedöma brådska och konsekvens: 

• Konsekvens: den skada eller potentiella skada som incidenten medför.  

• Brådska: Hur snabbt en incident måste lösas.  

 

B / K Hög Mellan Låg 

Hög 1 2 3 

Mellan 2 3 4 

Låg 3 4 5 

 

Exempelvis får säkerhetsincidenter med hög konsekvens och hög brådska får prioritet 1.  
Prioritet 1 incidenter är krisincidenter. 
Prioritet 2 incidenter är allvarliga incidenter. 
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Prioritet 3-5 incidenter är mindre incidenter. 
 

Krisincident:  
En fullbordad kritisk attack. Detta kan exempelvis innebära obehörig åtkomst till 

kritiska system, nätverk eller konfidentiell information i stor utsträckning, 

virusinfektion i kritiska system, buffer/stack overflows, Långvarig förlorad tillgång till 

kritiska system eller konfidentiell information (t.ex. överbelastningsattack (DDOS-

attack)), oidentifierade konton finns i kritiska system, känsliga handlingar har stulits, 

mm.) 
 

Allvarlig incident:  
Attack eller försök till attack. (Exempelvis försök att ladda ner lösenord, försök att få 

tillgång till kritiska system och information, förlorad tillgång till information eller 

system, obehöriga i skyddsområde, virus-infektion i en enda dator eller icke-kritiska 

system, obehörig sårbarhetsskanning, etc. ) 
 

Mindre incident:  
Exempelvis mindre tekniska fel, obehörig portskanning, medarbetare bryter mot 

reglerna i större utsträckning.  
 

Personuppgiftsincidenter som rör känsliga kategorier av personuppgifter är alltid 

antingen allvarliga incidenter eller krisincidenter.  

Incidenthanteringsprocessen 

Följande flödesschema beskriver incidenthanteringsprocessen: 

 

Larm: en händelse har inträffat som misstänks utgöra en informationssäkerhetsincident. 

Larm kan exempelvis inkomma från övervakningssystem, loggranskningar eller från 

inkommit incidentrapportsformulär.  
 

Larm Identifiering Utredning Lindring Rapportering Återhämtning Lärdom
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Identifiering: Händelsen identifieras om det är en informationssäkerhetsincident, detta 

görs utvalda inom incidentresponsgruppen. Incidenten kommer att prioriteras och 

bedömas ifall den är en krisincident, allvarlig incident eller mindre incident samt ifall 

incidenten kan kategoriseras som en personuppgiftsincident. I vissa situationer kan det 

vara lämpligt att omedelbart koppla bort enheten eller systemet från nätverket.  
 

Utredning: Målet är under en utredning är att besvara följande frågor: 
Vilken information har olovligt röjts, ändrats eller gjort otillgänglig? Vem eller vad har 

orsakat detta? Har det skett ett brott? När har detta inträffat? Har Uddevalla kommun 

tillräcklig med interna resurser för att hantera incidenten eller behövs hjälp från CERT-

SE (Sveriges nationella CSIRT (Computer Security Incident Response Team)) eller 

utomstående konsulter?  
 

För att kunna besvara dessa frågor kommer loggar att vara en oerhört viktig resurs. När 

en incident inträffar kan första instinkten vara att rensa en enhet, återställa 

ursprungsinställningar eller lägga till nya regler i brandväggen. Detta ska inte ske under 

utredningsfasen eftersom det kan förstöra viktig bevisning som t.ex. kan upplysa 

anledningar till attackerarens riktiga mål, som kan vara en helt annan systemenhet. I 

vissa situationer kan det dock vara lämpligt att omedelbart koppla bort systemet eller 

enheten från nätverket.  
 

Lindring: Vid denna fas ska det finnas en uppfattning om vad som har skett och vad 

som sannolikt kommer att ske. Nu måste incidentresponsgruppen förhindra att 

incidenten kan orsaka mer skada och förmildra den skada som har skett. För att göra 

detta kan ibland isolering eller karantän av systemet vara en bra strategi. Detta kan 

göras genom att avkoppla det påverkade systemet från nätverket. Nackdelen med denna 

strategi är att systemet förlorar tillgängligheten.  
En annan strategi är nätverkssegmentering av systemet/systemen, detta förhindrar att 

systemet kan infektera andra system utan att totalt ta bort systemets tillgänglighet. En 

annan strategi involverar att byta router-brandväggens regler.   
 

Rapportering: Alla incidenter som klassas som krisincidenter ska rapporteras till MSB, 

allvarliga incidenter bör rapporteras från fall till fall. Det kan även vara nödvändigt att 

rapportera incidenten till Datainspektionen och/eller berörda registrerade (se rubrik 

Personuppgiftsincidenter). Om det skett ett brott ska även incidenten polisanmälas.   
 

I en incidentrapport ska minst följande ingå: 
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• Beskrivning av incidenten, dess omfattning, konsekvenser och potentiella 

konsekvenser. 

• Hur många användare som drabbats samt deras tillhörande information som har 

röjts. 

• Åtgärder som Uddevalla kommun har gjort eller föreslår att göra för att mildra 

incidentens negativa konsekvenser samt potentiella negativa konsekvenser.  

• Förmedla kontaktuppgifter till dataskyddsombudet samt andra relevanta 

kontaktpunkter. 
 

Återhämtning: Syftet med återhämtningsfasen är att återställa systemet och 

informationen till normala rutiner. Återhämtningen ska först ske när all insamlingen av 

bevis är färdig. Som utgångspunkt ska alla incidenter hanteras som att de kan bli ett mål 

i domstol och bevisbördan är stor. Efter bevisinsamlingen ska man åtgärda det som 

förstördes. System ska återställas till ett säkert och tillförlitligt läge. Återhämtning kan 

praktiskt innebära att ominstallera systemet från en ”golden image” eller ”Bare metal 

restore”, och sedan införa information från den senaste backuppen innan incidenten 

ursprungligen inträffade. 
   

Lärdom: Det räcker inte med att endast åtgärda incidenter, lärdom behövs för att 

motverka att denna typ av incident förekommer igen. Genom hela incidentprocessen ska 

dokumentation insamlas och sparas. Denna information ska sedan bli underlag för 

nyckeltal.  

BB2.2 Personuppgiftsincidenter – speciella åtaganden 

I dataskyddsförordningen regleras så kallade personuppgiftsincidenter.  En 

personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig 

förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till 

personuppgifter. Dessa typer av incidenter ska hanteras som vanliga säkerhetsincidenter 

fast med några speciella åtaganden. Har det skett en personuppgiftsincident kan det 

krävas enligt lag att rapportera incidenten till tillsynsmyndigheten eller/och registrerade.  
Utvalda från incidentresponsgruppen är skyldig att rapportera personuppgiftsincidenter 

till tillsynsmyndigheten utan onödigt dröjsmål och inte senare än 72 timmar. Ifall en 

personuppgiftsincident ska rapporteras eller inte ska avgöras med nedanstående 

frågetabell. Är konsekvenspoängen 42 eller mindre ska personuppgiftsincidenten endast 

dokumenteras internt av dataskyddshandläggaren enligt vanliga 

incidentdokumentringsrutiner. Är konskevenspoängen högre än 42 Ska 

personuppgiftsincidenten även rapporteras till tillsynsmyndigheten av 
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dataskyddsombudet. Är konsekvenspoängen högre än 48 Ska personuppgiftsincidenten 

rapporteras till de registrerade som påverkats samt tillsynsmyndigheten.  
Finns det stora oklarheter kring vad som har skett med personuppgifterna, incidenten tar 

lång tid att utreda eller åtgärda och det rör sig potentiellt om känsliga personuppgifter 

ska incidenten som regel alltid rapporteras till tillsynsmyndigheten. Som regel bör även 

incidenter med 15 i KP vid fråga 4 alltid rapporteras till berörda registrerade.  
 

Fråga Svar Konsekvens 

1. Omfattar incidenten känsliga 
personuppgifter? (KP 0 eller 15) 

  15 

2. Omfattar incidenten extra skyddsvärda 
personuppgifter? (KP 0 eller 6) 

  6 

3. Vad är det uppskattade antalet fysiska 
personer som har påverkats av 
incidenten? (KP 1-10, 10 innebär 1 miljon 
registrerade eller mer) 

  10 

4. Vad är den uppskattade sannolikheten 
att fysiska personer kan komma till 
fysisk, monetär eller psykologisk skada 
till följd av incidenten? (1-15, 15 innebär 
väldigt hög sannolikhet) 

 15 

5. Ingår det känsliga grupper av 
registrerade, t ex barn och äldre, bland 
påverkade? (KP 0 eller 5) 

 5 

6. Finns misstankar om att 
personuppgifter olovligt kopierats, blivit 
tillgängliga eller överförts till tredje land? 
(KP 0 eller 5) 

  5 

Sammanfattning   56 
 

Bilaga BB3 Dataskyddsombud och intern revision 

Denna text är inte regler för hur dataskyddsombudet bör utföra sina arbetsuppgifter, 

detta bestämmer Dataskyddsombudet själv, det följande är rekommendationer och 

vägledning: 
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• Granska regler för informationssäkerhet regelbundet och rekommendera 

uppdateringar eller förbättringar. Utforska om reglerna överensstämmer med den 

verksamhet som utförs i praktiken. Använd reglerna som en checklista för att 

utföra revisionerna.  

• Granska registerförteckningarna för varje nämnd för att se om den 

överensstämmer med verksamheten samt att den är uppdaterad och komplett.  

• Granska medarbetares informationssäkerhetsmedvetenhet. Gör ett urval av 

medarbetare där medarbetare väljs randomiserat från varje förvaltning (ca. 10-20 

st. från varje förvaltning). Ställ frågor som: 

 

Vet du var du kan läsa Uddevalla Kommuns informationssäkerhetspolicy och 
regler? 
Känner du till extra skyddsvärda och känsliga personuppgifter? 
Känner du till hur Uddevalla kommun klassar information? 
Vet du vad en säkerhetsincident är och vem du ska kontakta ifall en incident 
förekommer? 
 

• Granska ifall riskbedömningar och konsekvensbedömningar förekommer där de 

är tillämpliga och ifall det finns åtgärder eller åtgärdsplaner för höga risker.  

• Granska antalet personuppgiftsincidenter som har förekommit och hur 

incidenterna har hanterats. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Begrepp och förklaringar 

1 Allmänt 

1.1 Allmänt 

Dessa regler 

• utgör riktlinjer för anställdas användning av Uddevalla kommunens 

datautrustning, nätverk och system. 

• omfattar den del av Uddevalla kommuns organisation som är ansluten 

till nätverket. 

• gäller både för nätansluten och fristående datautrustning. 

I Uddevalla kommuns organisation ingår även för närvarande Uddevalla 

Evenemangs- och Turistforum AB samt Uddevalla Turisttrafik AB. 

Barn och utbildning, Kultur och fritid samt Näringsliv och arbetsmarknad 

upprättar fristående gemensamma regler som endast gäller för elever. 

Separat regler kommer också att finnas för användning av publika terminaler 

som tillhandahålles till medborgare samt för de företag som på kommunens 

uppdrag arbetar i nätverket. 

1.2 Begrepp och förklaringar 

Se bilaga 1. 
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2 Allmänna regler 

2.1 Allmänt 

Användarkonto, nätverket, datautrustning, program, system och lagrad 

information är arbetsverktyg. 

2.1.1 Användarkonto 

För varje användarkonto ansvarar en användare eller en 

verksamhetsansvarig. 

Användare 

Endast användare får inneha användarkonto i kommunens system. 

Varje användare skall ha ett personligt användarkonto – med undantag för 

gruppkonto – i varje systems BKS som denne behöver ha behörighet till. 

För att förenkla för användaren tilldelas denne en unik användaridentitet som 

är ett gemensamt namn för dennes alla användarkonton.  

Endast Administrationens IT-avdelning har rätt att tilldela användaridentitet. 

Genom tilldelning av användaridentitet erhålles behörighet till nätverket. 

Begränsad rättighet 

Förtroendevald får användarkonto som endast ger behörighet till Inblicken. 

Presidier i kommunala styrelser/nämnder kan – om särskilda skäl föreligger 

– även ges behörighet till nätverket. 

Praktikant får ett användarkonto som endast ger behörighet till Inblicken och 

nätverket. Om särskilda skäl föreligger kan systemansvarig besluta att 

praktikant får behörighet till systemet. 

Grupp 

Gruppkonto får endast användas då det är avgörande av praktiska skäl för 

verksamheten. 

Riskbedömning görs i det enskilda fallet av den verksamhetsansvarige. 

2.1.2 Kopiering 

Kopiering av dokument, program m.m. får endast ske på sådant sätt att inte 

upphovsrättsliga intrång uppstår. 

2.1.3 Privat användning 

Kommunens datautrustning och nätverk får användas i privat bruk i den grad 

som användarens behörighet tillåter och under förutsättning av att 

• användandet är av ringa omfattning och inte inskränker på arbetet. 

• datautrustning och nätverk inte används i brottslig verksamhet eller på 

annat sätt inte används i kränkande eller oetiska syften – såsom t.ex. 

pornografiskt material – eller för kapacitetskrävande tjänster som t.ex. 

streamingradio, streamingvideo etc. 

• det klart framgår att användandet – t.ex. elektronisk post – är privat och 

inte från myndigheten. 

• privat lagring eller kopiering inte sker. 
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Kommunen ansvarar inte för åtkomst eller tillgänglighet av datautrustning 

eller nätverk m.m. för privat bruk. I övrigt gäller dessa regler. 

2.1.4 Program 

Endast program som kommunen äger eller har nyttjanderätt till och har giltig 

licens för och som används för den kommunala verksamheten får installeras, 

lagras eller köras i kommunens datautrustning. 

Endast Administrationens IT-avdelning, Barn och utbildnings IT-enhet eller 

förvaltningens IT-personal får installera program, drivrutiner m.m. 

2.1.5 Påföljd 

Följer inte användaren dessa regler har respektive systems systemansvarig 

rätt att omedelbart spärra användarens användarkonto och förvaltningen rätt 

att förbjuda användaren att använda kommunens datautrustning. 

Brott mot reglerna kan också innebära arbetsrättslig påföljd i form av t.ex. 

varning eller avsked. 

Användaren kan bli ersättningsskyldig för åtgärder som kommunen kan 

behöva vidta för att återställa datautrustning m.m. på grund av att 

användaren inte följt dessa regler eller gällande lagstiftning. 

2.1.6 Registrering och loggning 

Tilldelning av användaridentitet innebär att användaren godkänner att 

• registreras i berörda BKS och katalogtjänst 

• registreras i gemensamma användarregister som också kan användas för 

olika typer av sammanställningar 

• in- och utloggningar, registreringar m.m. i respektive system kopplas till 

användaridentiteten, nätverksadress m.m. och dessa händelser lagras på 

loggfiler. 

• dessa loggfiler får läsas, sammanställas och skrivas ut på papper eller 

datafil av respektive systems systemansvarig, Administrationens IT-

avdelning, Barn och utbildnings IT-enhet och kommunens IT-säkerhets-

samordnare. 

• Administrationens IT-avdelning, Barn och utbildnings IT-enhet och 

förvaltningens IT-personal har behörighet till användarens brevlådor och 

mappar på persondator och servrar och har rätt att vid misstanke om 

brott eller avsteg från gällande regler kontrollera innehållet i lagrade 

filer. 

• Administrationens IT-avdelning och Barn och utbildnings IT-enhet har 

även rätt att – då användarens behörighet ändras eller om särskilda skäl 

föreligger – läsa, kopiera och radera innehållet. 

2.1.7 Tilldelning av användaridentitet 

Verksamhetsansvarig beställer användaridentitet av Administrationens IT-

avdelning. Detta sker skriftligt eller via blankett på Inblicken. 

Användaridentitet för förtroendevalda beställs av kommunstyrelsen då 

kommunala styrelse/nämnd konstitueras efter varje allmänt val. 

Användaren tilldelas användaridentitet genom att denna skriftligen kvitteras 

ut av användaren. 
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Användaridentitet för praktikant- respektive gruppkonto kvitteras skriftligen 

ut av verksamhetsansvarig och även av användare av gruppkonto. 

2.1.8 Åtkomst och tillgänglighet 

Åtkomstsätt och tillgänglighet till nätverk och system sker enligt de riktlinjer 

som utfärdas av Administrationen. 

2.2 Lagbrott 

Det är enligt lag förbjudet att bl.a. 

• ändra eller förstöra filer och inställningar, manipulera datautrustning 

eller program som ingår i system. 

• medvetet sprida filer med datavirus, sabotageprogram etc. 

• tränga in, hacka sig in i system eller mappar, lokalt eller internationellt 

och använda eller sabotera andras datorer och datanät. 

• kopiera eller sprida material som innehåller våld, terror, hets mot 

folkgrupp, rasism, barnpornografi, mobbning i form av, bilder, texter, 

filer etc. 

• kopiera program som skyddas av upphovsrättslagen eller avtal. 

• obehörigt använda personregister. 

Vid misstanke om brott sker polisanmälan efter samråd med stadsjuristen. 

2.3 Administrativt och tekniskt ansvar 

För det förvaltningsadministrativa nätverket är Administrationen 

systemansvarig och för utbildningsnätverket i den kommunala skolan 

ansvarar Barn och utbildning. 

Tilldelning av användaridentitet innebär att Administrationens IT-avdelning 

respektive Barn och utbildnings IT-enhet 

• ansvarar för att registrera och underhålla användarkonton i centrala 

register vilket innebär att en användare endast behöver ha en 

användaridentitet till samtliga system. 

• ansvarar för att lägga upp och underhålla användarkonto i gemensamma 

system som t.ex. nätverkets behörighetskontrollsystem. 

• ansvarar för att – efter överenskommelse med respektive systemansvarig 

– lägga upp och underhålla användarkonto på system som 

Administrationen respektive Barn och utbildnings IT-enhet har 

driftansvar för. 

• ansvarar för att lagra beställningsblankett för användaridentitet även efter 

det att detta är borttaget så att det kan identifieras vid ett senare tillfälle 

även om användaridentiteten tilldelas ny användare. 

• har rätt att ta fram riktlinjer för hanteringen av användaridentiteter och 

användarkonton. 

2.4 Användarens ansvar 

Tilldelning av användaridentitet innebär att användaren 

• har personligt ansvar för sina användarkonton. 
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• skall välja lösenord som är svåra att härleda samt hålla lösenordet 

hemligt. 

• skall − om lösenordet måste bytas t.ex. på grund av glömska − följa de 

riktlinjer som utfärdas av Administrationen och Barn och utbildning. 

• ansvarar för att information registreras på ett korrekt sätt utifrån 

tillgängligt underlag. 

• skall logga ut ur alla system eller spärra persondatorn när arbetsplatsen 

lämnas. 

• vid arbetsdagens slut skall användaren vara utloggad och persondatorn 

avstängd. 

• ansvarar för att data lagras på sådant sätt att den säkerhetskopieras. 

• är skyldig att utan dröjsmål anmäla om material – som strider mot 

svensk lagstiftning t.ex. barnpornografi och rasistisk propaganda – utan 

användarens avsikt har lagrats på kommunens datautrustning. 

Anmälan sker till förvaltningens IT-personal. Materialet kan sedan raderas. 

• inte skall öppna dokument eller filer − som hämtas från Internet eller 

som bifogas elektronisk post − och som kan misstänkas innehålla 

datavirus. 

• är skyldig att tillse att det finns ett fungerande virusskyddsprogram på 

persondator och att detta – om det är en bärbar eller fristående 

persondator – regelbundet uppdateras. 

• är skyldig att ha en struktur på filer och mappar samt kontinuerligt rensa 

eller arkivera gamla filer. 

• är skyldig att delta i den datautbildning som kommunen bedömer 

erforderlig. 

• skall använda ett vårdat språk och tänka på att inlägg i den elektroniska 

kommunikationen företräder kommunens ståndpunkt. 

• får inte ändra systeminställningar som ger upphov till funktions- och 

prestandaproblem t.ex. kryptering. 

• är skyldig att informera sig om och följa gällande regler. 

2.5 Organisationens ansvar 

Tilldelning av användarkonto innebär att organisationen (för förtroendevald 

gäller kommunstyrelsens ordförande) ansvarar för  

• användarens anställningsförhållande. 

• att i direkt anslutning till beställning och uppläggning av 

användaridentitet se till att användaren får introduktionsutbildning enligt 

checklista. 

• att anmäla till Administrationens IT-avdelning respektive Barn och 

utbildnings IT-enhet samt respektive systems systemansvarig alla 

förändringar i användares anställning m.m. som kan påverka dennes 

behov av åtkomst till system. 

• ansvarar för att användaren ges erforderlig utbildning för använda de 

system i vilka användaren erhållit användarkonto. Detta skall 

företrädesvis ske innan användaren använder systemen i sitt arbete. 

• ansvarar för att användaren ges möjlighet att följa de regler som gäller 

för dennes datoranvändning. 
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2.6 Systemansvarigs ansvar 

Systemansvarig ansvarar för systemets BKS. 

Rätten att dela ut behörighet till systemet och besluta om nivå av sådan 

behörighet åligger exklusivt respektive systems systemansvarig. 

Systemansvarig gör – efter framställning från förvaltning – en bedömning 

om behovet och lämpligheten att dela ut behörighet och nivå av behörighet 

till den enskilde användaren. 

2.7 Verksamhetsansvarigs ansvar 

Verksamhetsansvarig har användaransvar för de grupp- och 

praktikantkonton som används inom verksamheten. 

Detta innebär även att tillse att praktikanter följer gällande regler. 

3 Regler för elektronisk post 

3.1 Allmänt 

Elektronisk post är i första hand ett verktyg för att skicka meddelande av 

tillfällig betydelse och skall jämföras med ett telefonsamtal. 

Allmänna handlingar skall i första hand hanteras via funktionsbrevlådor och 

inte via individuella tjänstebrevlådor. 

Trots detta kommer allmänna handlingar att skickas via individuella 

tjänstebrevlådor. Meddelande som tas emot eller sänds måste behandlas 

enligt de regler som gäller för allmän handling enligt 

tryckfrihetsförordningen (TF), sekretesslagen (SL) samt de arkivregler som 

gäller för vanlig post. 

Var och en som sänder eller tar emot elektronisk post måste därför 

självständigt kunna bedöma om ett meddelande är offentlig handling och ha 

goda kunskaper om hur en handling skall hanteras. Vid tveksamhet kan 

registrator kontaktas. 

3.2 Adresser m.m. 

3.2.1 Adresser och brevlådor 

Varje användare, myndighet m.fl. som använder ett elektroniskt postsystem 

måste ha en unik adress till sin brevlåda. 

Administrationen beslutar om namnsättning av funktionsbrevlådor och 

individuella tjänstebrevlådor. 

3.2.2 Domännamn på Internet 

Uddevalla kommun har tilldelats ett antal huvuddomäner varav uddevalla.se 

är en. 

Användningen av kommunens domäner beslutas Administrationen. 
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3.2.3 Elektronisk postadress 

Den elektroniska postadressen på Internet är unik för varje användare och 

myndighet. 

Adressen för anställda i kommunen är förnamn och efternamn med punkt 

emellan, @-tecken och uddevalla.se. Organisationstillhörighet eller 

motsvarande anges alltså inte. Undantaget är under en övergångsperiod 

lärare i den kommunala skolan. 

Funktionsbrevlådornas adress skapas genom att organisationens namn – i en 

form som Administrationen beslutar – sätts före @uddevalla.se. 

3.3 Handling 

3.3.1 Allmän handling 

3.3.1.1 Allmänt 
Handling är allmän om den förvaras hos myndighet och är att anse som 

inkommen till eller upprättad hos myndigheten. 

3.3.1.2 Förvarad 
Upptagning anses förvarad hos myndighet, om upptagningen är tillgänglig 

för myndigheten för överföring i sådan form att den kan läsas, avlyssnas 

eller på annat sätt uppfattas. 

Ett meddelande är förvarat i och med att det kan visas på bildskärm eller 
skrivas ut på skrivare. 

3.3.1.3 Inkommen 
Handling anses inkommen till myndighet, när den har anlänt till myndigheten 

eller kommit behörig befattningshavare tillhanda. 

Ett inkommet meddelande som är ställt personligen till någon mottagare i 

kommunen anses som allmän handling förutsatt att det rör något som kan 

anses vara en uppgift för kommunen eller annars rör mottagaren i tjänsten. 

Ett meddelande är inkommet när det finns tillgängligt i inkorgen. Detta 
gäller oavsett om det är registrerat eller inte. 

3.3.1.4 Upprättad 
Handling anses som upprättad hos myndighet, när den har expedierats. 

När ett meddelande har sänts till extern adressat och är tillgängligt i 
utkorgen anses meddelandet som regel expedierat. 

3.3.1.5 Registrering 
När allmän handling har inkommit till eller upprättats hos myndighet skall 

handlingen registreras utan dröjsmål, om det inte är uppenbart att den är av 

ringa betydelse för myndighetens verksamhet. I fråga om allmänna 

handlingar, för vilka sekretess inte gäller, får dock registrering underlåtas om 

handlingarna hålls så ordnade att det utan svårighet kan fastställas om 

handling har inkommit eller upprättats. 

Meddelande som skall hållas ordnat 

Meddelande av typ pressmeddelande, skrivelse som rör medverkan vid 

sammanträde och kallelser till sammanträde skall hållas ordnade så att det 
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utan svårighet kan fastställas att ett meddelande har inkommit eller 

upprättats. 

Meddelande av ringa betydelse 

Meddelande som bedöms vara av uppenbart ringa betydelse för kommunens 

verksamhet behöver varken registreras eller hållas ordnade. Som exempel 

kan nämnas reklamförsändelse, anonym skrivelse, pressklipp, statistiskt 

meddelande eller meddelande av tillfällig betydelse som ersätter ett 

telefonsamtal – t.ex. fråga om tidpunkt för möte. 

3.3.1.6 Utlämnande 
Myndighet skall på begäran av enskild lämna ut allmän handling som 

förvaras hos myndigheten i den mån hinder inte möter på grund av 

bestämmelser om sekretess eller av hänsyn till arbetets behöriga gång. 

Ett meddelande – som uppfyller kravet på allmän handling – måste vara 

tillgängligt för allmänheten på samma sätt som traditionella handlingar. 

När någon begär ett meddelande utlämnat skall det kunna läsas hos 

myndigheten eller lämnas i utskrift. Ett meddelande som begärs utlämnat 

skall hållas tillgängligt genast eller så snart det är möjligt. 

Sekretessprövning skall kunna göras på vanligt sätt innan meddelandet 

lämnas ut, men huvudregeln är att sekretessärenden inte skall skickas som 

elektronisk post över huvudtaget. 

Detta innebär att var och en måste ha en god överblick över vilka 

meddelanden som finns och hanteras elektroniskt. 

3.3.2 Inte allmän handling 

3.3.2.1 Allmänt 
Meddelande som sänds eller tas emot elektroniskt är inte att betrakta som 

allmän handling, om det t.ex. är av nedanstående typ: 

• Interna meddelanden inom förvaltningen eller mellan förvaltningar som 

lyder under samma nämnd/styrelse 

• Utkast, minnesanteckningar, PM och andra anteckningar som görs under 

beredning av ett ärende och som inte tillför ärendet nya sakuppgifter och 

inte arkiveras. 
• Under beredning eller samråd kan alltså ett utkast skickas till någon 

annan myndighet för synpunkter. 

• Lämnas däremot utkastet över som information eller kännedom anses 

den vara expedierad och blir därmed en allmän handling. 

• Kallelser till sammanträden inom myndigheten, interna PM om olika 

sakförhållanden, minnesanteckningar från personalmöten m.m. blir 

allmänna endast om de arkiveras eller skickas någon utanför 

myndigheten. 

• Meddelande som någon mottar eller sänder i egenskap av ledamot i 

partistyrelse eller något annat partiorgan eller i en bolagsstyrelse, där 

meddelandet uteslutande avser mottagaren respektive avsändaren i den 

egenskapen. 

• Meddelande av privat natur. 
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3.3.2.2 Registering 
Meddelande som inte är allmän handling behöver varken registreras eller 

hållas ordnade. 

3.3.3 Offentlig handling 

3.3.3.1 Allmänt 
Endast allmän handling kan bli offentlig. Detta sker genom 

sekretessprövning i varje enskilt fall. 

Sekretess kan komma i fråga med hänsyn till: 

• rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller mellanfolklig 

organisation 

• rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik 

• myndighets verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn 

• intresse för förebygga och beivra brott 

• det allmännas ekonomiska intresse 

• skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden 

• intresset att bevara djur- eller växtart 

3.3.3.2 Utlämnande 
Myndighet skall på begäran av enskild lämna ut (offentliggöra) allmän 

handling som förvaras hos myndigheten i den mån hinder inte möter på 

grund av bestämmelser om sekretess eller av hänsyn till arbetets behöriga 

gång. 

Ett meddelande – som uppfyller kravet på allmän handling – måste vara 

tillgängligt för allmänheten på samma sätt som traditionella handlingar. 

När någon begär ett meddelande utlämnat skall det kunna läsas hos 

myndigheten eller lämnas i utskrift. Ett meddelande som begärs utlämnat 

skall hållas tillgängligt genast eller så snart det är möjligt. 

Sekretessprövning skall kunna göras på vanligt sätt innan meddelandet 

lämnas ut men huvudregeln är att sekretessärenden inte skall skickas som 

elektronisk post över huvudtaget. Sekretessöverprövning sker i samråd med 

stadsjuristen. 

3.4 Regler 

3.4.1 Allmänt 

• Användare som har en individuell tjänstebrevlåda eller ansvarar för en 

funktionsbrevlåda måste dagligen kontrollera om det har kommit in 

meddelanden. 

• Användare som har en individuell tjänstebrevlåda eller ansvarar för en 

funktionsbrevlåda måste samma dag avgöra om de meddelanden som 

sänds eller tas emot är att betrakta som allmän handling. 

• Vid frånvaro skall användare antingen skapa en regel för automatsvar 

som redovisar frånvarons längd eller om den anställde är utsatt för så 

kallat spam ge fullmakt till lämplig person – t.ex. registrator – som kan 

avgöra/åtgärda den inkommande posten i tjänstebrevlådan. 
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• För funktionsbrevlåda är förvaltningen skyldig att utse vikarie. 

• Meddelande som kan bli föremål för sekretess eller som innehåller 

integritetskänsliga uppgifter skall inte hanteras av det elektroniska 

postsystemet. Inkommer ett sådant meddelande skall denna omedelbart 

tas ut på papper samt raderas från inkorgen och papperskorgen. 

• Exempel på integritetskänsliga uppgifter kan vara uppgifter som rör 

information som utgör ett omdöme eller innehåller andra värderande 

upplysningar om en enskild person. 

3.4.2 Hantering av allmän handling 

Inkorg och utkorg är att betrakta som allmänna handlingar. 

Bedöms meddelande vara allmän handling gäller följande: 

• Huvudregeln är att meddelande skall tas ut på papper och hållas ordnade 

genom att de sätts in i pärm i kronologisk ordning. Alternativt kan dessa 

lagras i en bestämd mapp i det elektroniska postsystemet. 

• Efter det att meddelandet tagits ut på papper kan meddelandet när som 

helst raderas. 

• Meddelande som skall registreras skall vidarebefordras till registrators 

funktionsbrevlåda för diarieföring eller tas ut på papper och överlämnas 

till registrator. 

• Efter det att meddelandet vidarebefordrats till registrator kan 

meddelandet när som helst raderas. 

• Meddelande som uppenbart är av ringa betydelse för verksamheten 

behöver varken registreras eller hållas ordnade. Dessa kan när som helst 

raderas. 

• Om avsändaren angivit eller myndigheten begär att underskriven 

handling sänds senare, skall den inkomna handlingen tas ut på papper, 

ankomststämplas, registreras och förvaras i en särskild pärm hos 

registratorn i väntan på den underskrivna handlingen. 

• Anbud bör inte sändas eller mottas via elektronisk post. 

• Meddelande skall efter sekretessprövning skyndsamt och i läsbar form 

kunna lämnas ut till den som begär det. Detta gäller oavsett om 

meddelandet är registrerat eller hålles ordnat på annat sätt. Meddelande 

av ringa betydelse måste lämnas ut om det inte är raderat. 

• För allmänna handlingar som inte skall bevaras framgår av 

myndighetens dokumenthanteringsplan när gallring skall ske. 

• Föreligger tveksamheter finns noggrannare anvisningar i ”Riktlinjer för 

ärenderegistrering i Uddevalla kommun” som förvaras hos 

förvaltningens registrator. 

Hos varje myndighet finns funktionsbrevlåda. Registrator ansvarar för 

myndighetens funktionsbrevlåda samt om inte annat beslutas även för 

förvaltningens funktionsbrevlåda. 

Allmänna handlingar skall hanteras via myndighetens funktionsbrevlåda. 

Meddelande som är adresserad till myndigheten skall skickas direkt till 

denna brevlåda. 
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3.4.3 Rensning 

Meddelande som uppfyller kravet på allmän handling men som uppenbart är 

av ringa betydelse för verksamheten kan rensas fortlöpande genom att detta 

när som helst får raderas. 
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Begrepp och förklaringar 
 

Begrepp Förklaring 

Allmän handling Med allmän handling förstås handling som förvaras hos en myndighet 
och som enligt reglerna i tryckfrihetsförordningen (TF) är att anse som 
inkommen till eller upprättad hos myndigheten. 

Användare Med användare avses 

• person som har ett formellt anställningsförhållande med kommunen 
eller har en anvisning från Arbetsmarknadsverket för någon typ av 
arbetsmarknadsåtgärd. 

• praktikant som är en person som inte har ett formellt 
anställningsförhållande med kommunen men som på tillfällig basis 
arbetar i kommunens verksamhet. 

• förtroendevald som har ordinarie plats i kommunal nämnd/styrelse. 

Användarkonto Med användarkonto avses ett användarobjekt i ett 
behörighetskontrollsystem (BKS) eller katalogtjänst. 

Användarkontot innehåller ett antal uppgifter. Dessa är bl.a. 
användaridentitet, lösenord och tidsbegränsning. 

Användaridentiteten är namnet på användarkontot. 

Varje användaridentitet är unik för användare anslutna till nätverket. 

Praktikantidentitet är en allmän användaridentitet som används av 
praktikant och är unik för en bestämd person under viss tid. 

Gruppidentitet används samtidigt av flera användare inom samma 
verksamhet. 

Behörighet Med behörighet avses av systemansvarig tilldelad rättighet till system. 

Behörighet kan bestå av olika nivåer som t.ex. endast läsrättighet, rätt att 
registrera och rätt att radera. 

Behörigheten kopplas till ett användarkonto. 

Behörighetskontroll-
system (BKS) 

Med behörighetskontrollsystem (BKS) avses ett system som 
administrerar användarkonton. 

BKS verifierar behörig användare genom att kontrollera användarens 
användarkonto och i detta registrerat lösenord mot det lösenord som 
användaren anger vid inloggning. 

Exempel på BKS som kan ingå i en användares inloggning är 
arbetsplatsens, nätverkets, applikationsserverns, databasserverns och 
databashanterarens BKS. 

Brevlåda Med brevlåda avses adress i ett elektroniskt postsystem. 

Till brevlådan finns anslutet inkorg och utkorg för inkommande respektive 
utgående meddelanden. Dessa korgar är listor över inkommande 
respektive utgående meddelande i kronologisk ordning. 

Brevlådor utgörs av funktionsbrevlådor t.ex. för myndigheten eller 
förvaltningen, individuella tjänstebrevlådor för personer samt en 
systembrevlåda för tekniskt ansvariga. 
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Begrepp Förklaring 

Datanätet Med datanätet avses kommunens gemensamma fysiska och logiska 
datakommunikationssystem för vilket Administrationen är 
systemansvarigt. 

Datautrustning Med datautrustning avses persondatorer, CD-spelare, CD-brännare, 
skrivare, servrar, kommunikationsutrustning m.m. 

Nätansluten datautrustning är sådan som är ansluten till nätverket. 

Bärbar persondator kan vara nätansluten men program är lokalt 
installerade. 

Fristående datautrustning är inte ansluten till nätverket men kan via 
modem ha anslutning till t.ex. Internet. Alla program är lokalt installerade. 

Extern post Med extern post avses all kommunikation utanför den egna 
nämnden/styrelsen oavsett om detta sker inom kommunen eller utanför 
t.ex. via Internet. 

Handling Med handling förstås 

• framställning i skrift eller bild eller 

• upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas 
endast med tekniskt hjälpmedel. 

Inblicken Med Inblicken avses kommunens intranät. 

Loggning Med loggning avses att registrera händelser i kronologisk ordning på en 
särskild loggfil. 

Meddelande Med meddelande i dessa regler avses allt som kan sändas och mottagas 
via ett elektroniskt postsystem. 

Begreppet meddelande omfattar vanliga meddelande, uppgifter, 
bokningar, bilagor i form av dokument mm. 

Myndighet Med myndighet avses ur offentlighetssynpunkt en politisk nämnd eller 
styrelse. 

Nätverket Med nätverket avses den tekniska plattformen i vilken ingår datanätet, det 
gemensamma behörighetskontrollsystemet (eDirectory), data- och 
programservrar, basprogram samt lagrad information. 

Dessa basprogram utgörs för närvarande bl.a. av MS Office, Novell 
GroupWise och Webbläsare. 

Nätverket är uppdelat i det förvaltningsadministrativa nätverket och 
utbildningsnätverket. 

Program Med program avses tillämpningsprogram, operativsystem och eventuell 
databashanterare. 

Regler Med regler i dessa regler avses alla regler inom IT-området beslutade av 
kommunstyrelsen samt av respektive systems systemansvarig, 
Administrationens IT-avdelning, Barn och utbildnings IT-enhet samt 
kommunens IT-säkerhetssamordnare löpande utfärdade anvisningar och 
riktlinjer. 

Dessa finns publicerade på Inblicken. 

System Med system i dessa regler avses den samlade funktionen av program, 
servrar m.m. till vilken användaren har behörighet genom att ha ett 
användarkonto registrerat i systemets behörighetskontrollsystem (BKS). 
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1. Informationssäkerhet 

Denna informationssäkerhetspolicy är det högsta strategiska dokumentet som fast-
ställer Uddevalla kommuns viljeriktningar i förhållande till informationssäkerhet. 
Dokumentet fastslår Uddevalla kommuns riktning med informationssäkerhet, över-
gripande mål och principer, roll- och ansvarsfördelning samt på vilka sätt uppfölj-
ning av informationssäkerhetsarbetet ska ske. Denna policy omfattar de helägda 
bolag som ingår i Uddevalla Utvecklings AB. Informationssäkerhetspolicyn ska re-
videras senast i anslutning till varje ny mandatperiod eller vid behov. 

Informationssäkerhet är de tekniska och/eller administrativa åtgärder som utförs för 
att skydda en organisations informationstillgångar mot att dessa obehörigen över-
förs, modifieras eller destrueras. För att arbeta mot detta ska Uddevalla kommun 
efterleva utifrån tre principer:  
 

K o n f i d e n t i a l i t e t  

Att information inte 
tillgängliggörs eller 

avslöjas till obehörig. 
 
 

R i k t i g h e t  

Att information är kor-
rekt, aktuell samt inte 
kan modifieras av obe-
hörig. 

 

T i l l g ä n g l i g h e t  

Att information är åt-
komlig när den behövs 
av behörig. 

 

Uddevalla kommuns arbete med informationssäkerhet omfattar organisationens 
samtliga informationstillgångar och ska genomsyra kommunens samtliga verksam-
heter. Oavsett om informationen är fysisk, digital eller muntlig ska informationssä-
kerheten ska vara ett centralt inslag i kommunens arbetssätt. Uddevalla kommun 
ska beakta särskilt fokus med informationssäkerhet vid kommunens arbete med sä-
kerhetsskydd, krisberedskap samt IT-efterlevnad. 
 
 
 

Figur 1- Strukturen är baserad och hämtad från SIS-TR 50:2015 
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2. Mål 

2.1  Viljeriktningar 

Uddevalla kommun ska arbeta med informationssäkerhet för att: 

 Skydda Uddevalla kommuns medborgare, anställda och samarbetspartners 
rättigheter samt motsvara behov och förväntningar i förhållande till data-
skydd och personlig integritet. 

 Minska risken för att sårbarheter i förhållande till informationssäkerhet ut-
nyttjas och arbeta för att motverka informationssäkerhetsrisker i den interna 
organisationen.  

 Informationshanteringen ska vara förutsägbar, trygg och likformig i hela 
kommunen. 

 Att de informationstillgångar som finns inom organisationen är korrekta, 
tillgängliga samt enbart delges till behörig där hantering av sådana sker på 
så sätt att det finns spårbarhet. 

 Att efterleva krav i lagar, förordningar, föreskrifter samt de avtalsförhållan-
den vilka Uddevalla kommun ingår i.  

 Effektivisera och stödja kommunens pågående digitaliseringsprocess. 

2.2  Metodik 

För att uppnå ovanstående viljeriktningar ska Uddevalla kommun: 

 Arbeta utefter ISO/IEC 27000-serien och kommunens beslutade lednings-
system för informationssäkerhet (LIS). 

 Regelbundet omvärldsbevaka för att proaktivt utröna framväxande inform-
ationssäkerhetsrisker och hotbilder i syfte att undersöka nya möjligheter och 
lösningar som kan stärka kommunens systematiska informationssäkerhets-
arbete.  

 Säkerställa informationssäkerheten i den verksamhetsnära förvaltningen ge-
nom att kravställa informationssäkerhet vid upphandling utefter en riskhan-
teringsprocess. 

 Återkommande utbilda och öva alla anställda i kommunen för att stärka sä-
kerhetsmedvetandet och utveckla säkerhetskulturen. 

 Utgå från att alltid hantera de informationstillgångarna i kommunens med 
försiktighet och alltid vidta säkra och beprövade metoder vid hantering av 
sådana. 
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3. Roller och ansvar 

Huvudregeln i Uddevalla kommun är att varje verksamhet är ansvarig för den in-
formation som finns inom sin respektive verksamhet med tillhörande informations-
hantering. Detta förutsätter att varje verksamhet sätter lämpliga skyddsåtgärder för 
att informationen ska få ett tillräcklig skydd i förhållande till dess innehåll.  
 
Nedan beskrivs ett urval av de centrala rollerna i förhållande till informationssäker-
het, ytterligare roll- och ansvarsfördelningar återfinns i tillhörande dokumentet in-
formationssäkerhetsbestämmelser.  
 
Kommunfullmäktige antar Uddevalla kommuns informationssäkerhetspolicy.  
 
Kommunstyrelsen har det högsta strategiska ansvaret och samordning för kom-
munens systematiska informationssäkerhetsarbete samt uppföljning av tillämpan-
det. Kommunstyrelsen antar bestämmelser för att konkretisera Uddevalla kommuns 
informationssäkerhetspolicy. 
 
Nämnd är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom ra-
marna för sin myndighetsutövning. Varje nämnd kan vid behov besluta om instrukt-
ioner som förtydligar och kompletterar de centrala styrdokumenten inom informations-
säkerhet.  
 
Säkerhetschef är ansvarig för organisation och ledning av krisberedskap, författ-
ningsskydd, demokratiskydd, skydd mot våldsbejakande extremism, brottsförebyg-
gande åtgärder, säkerhetsskydd samt informationssäkerhet. 
 
Informationssäkerhetssamordnare har det strategiska ansvaret att utveckla och 
samordna Uddevalla kommuns informationssäkerhetsarbete. Rollen ansvarar även 
för att genomföra revisioner inom informationssäkerhet för kommunens räkning till 
Kommundirektörens ledningsgrupp. 
 
Dataskyddsombud ansvarar för att ganska efterlevnaden av dataskyddsförord-
ningen i Uddevalla kommuns nämnder. Dataskyddsombudet ansvara för att rappor-
tera brister och förbättringsåtgärder till varje respektive nämnd och till kommundi-
rektörens ledningsgrupp. 
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4. Uppföljning 

Informationssäkerhetssamordnaren ska avrapportera Uddevalla kommuns inform-
ationssäkerhetsarbete varje år till kommundirektörens ledningsgrupp och samtliga 
nämnder. Vartannat år ska en större informationssäkerhetsanalys genomföras och 
presenteras till kommundirektörens ledningsgrupp. Särskilda skäl, exempelvis all-
varliga incidenter, brister eller behov, kan motivera ytterligare rapporteringar.  
 
Uddevalla kommuns Dataskyddsombud ska avrapportera dataskyddsarbetet vid 
samtliga nämndsmöten halvårsvis. Vid behov lyfts frågan till kommundirektörens 
ledningsgrupp på begäran av Dataskyddsombudet.  
 
Kommundirektören kan lyfta upp frågan om informationssäkerhet och/eller data-
skydd under sin informationspunkt vid kommunstyrelsen. 
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Inledning 

Förevarande informationssäkerhetsbestämmelser är utformade att komplettera Ud-
devalla kommuns informationssäkerhetspolicy (Dnr: 2022/00451) med konkreta 
anvisningar för Uddevalla kommuns informationssäkerhetsarbete samt att ge väg-
ledning i kommunens ledningssystem för informationssäkerhet.  Samtliga nämnder 
omfattas av informationssäkerhetsbestämmelserna. De bolag som faller under Ud-
devalla Utvecklings AB faller inte under dessa bestämmelser, undantaget vid an-
vändande av Uddevalla kommuns informationstillgångar.  
 
Bestämmelserna är uppdelade i tre kapitel: 
 

Kapitel  

A Informationssäkerhet för medarbetare. 

B Styrningen av informationssäkerhet. 

C 
Informationssäkerhet i IT-miljön och i verksamhetsnära förvalt-
ning. 
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Kapitel A: Informationssäkerhet för medarbetare 

A1 Övergripande regler  

Bestämmelserna i detta kapitel syftar till att tydliggöra för medarbetaren om de 
skyldigheter och ansvar som medföljer med att arbeta i offentlig verksamhet utefter 
ett informationssäkerhetsperspektiv. Detta avser ett förhållningssätt gentemot att 
kommunens arbete präglas av en offentlighet, ett ansvar att skydda sin digitala iden-
titet och den IT-utrustning som kommunen erbjuder sina anställda samt att arbeta 
utefter en gemensam plattform för informationshantering.   

A1.1 
Medarbetare ansvarar för att följa de bestämmelser som fastställs i detta 
dokument. 

A1.2 

Medarbetare ska vara medveten om att den information som upprättas 
inom ramen för sin tjänsteutövning ska som utgångspunkt anses att vara 
allmän handling och kan bli föremål att vara offentlig.  
 
All datatrafik vid användning av Uddevalla kommuns IT-utrustning till-
hör kommunen och arbetsgivaren har under särskilda förutsättningar till-
gång till det material som upprättas med kommunens digitala verktyg. 

A1.3 

Medarbetare ska hålla sin digitala identitets inloggningsuppgifter och ko-
der hemliga, vara aktsam med och ta ansvar för sina digitala verktyg samt 
inte använda sig av privata konton eller lösenord i tjänst.  

A1.4 

Den IT-utrustning som tillhandahålls inom ramen för medarbetarens yr-
kesutövning är personlig och ska inte delas, lånas ut eller överlåtas utan 
godkännande från närmaste chef. 
 
Medarbetare ska låsa sin IT-utrustning när den är utanför uppsikt, såsom 
att logga ut från datorn och aktivera skärmlås på tjänstetelefon eller 
läsplatta så att ingen obehörigen kan komma åt information. 

A1.5 

Medarbetare ansvarar för att den information som den upprättar eller på 
annat sätt förfogar över i sin tjänst hanteras på ett korrekt, lämpligt och 
säkert sätt. 
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A2 Informationshantering 

Informationshantering avser informationens kretslopp och livstid, allt från upprät-
tande, lagring, gallring, hantering via e-post och utlämnande eller publicering av 
information.  

Informationsklassning och bedömning av information  

Informationsklassning avser en bedömning av kommunens informationstillgångar 
med ändamålet att avgöra lämpliga åtgärder i förhållande till informationens 
skyddsvärde. 

Lagring och gallring 

Informationshantering omfattar även behandlingsåtgärderna för hur information 
lagras, arkiveras eller gallras. Vid användning som är att bedöma vara av privat 
karaktär på den tilldelade IT-utrustningen som kommunen erbjuder, ansvarar inte 
kommunen för tillgänglighet eller åtkomst till filer eller nätverk. 

A2.4 

Information ska lagras i Uddevalla kommuns beslutade lagringsplatser, i 
enlighet med dokumenthanteringsplanen. Medarbetarens e-post, med-
delanden, dokument och filer ska gallras enligt gällande dokumenthante-
ringsplan. 

A2.5 
Varje verksamhet som handhar konfidentiell information i fysiskt format 
ska ha upprättade regler för hur dessa ska lagras.  

A2.6 
Kommunen ansvarar inte för åtkomst eller tillgänglighet av privata filer, 
datautrustning eller nätverk för privat bruk. 

A2.1 

Information som upprättas och skickas inom organisationen ska klassas 
lämpligt utefter informationens innehåll och det ska framgå tydligt gente-
mot mottagaren. Känsligheten i ett dokument som upprättas eller i ett e-
postmeddelande som skickas ska markeras att vara antingen öppen, intern 
eller konfidentiell. 

 

Öppen Intern Konfidentiell 

Information som är öppen 
och offentlig. Innehåller 
varken känsliga eller extra 
skyddsvärda personuppgif-
ter eller sekretess. 

Information som är till-
tänkt att vara för internt 
bruk. Kan innehålla 
personuppgifter och/el-
ler sekretess. 

Information som omfat-
tas av sekretess eller in-
nehåller extra skydds-
värda eller känsliga per-
sonuppgifter. 

A2.2 
Medarbetare ansvarar för att ha kännedom kring dataskyddsförordningens 
definitioner av extra skyddsvärda och känsliga personuppgifter.  

A2.3 
Medarbetare ska vara införstådd med kommunens informationsklass-
ningsmodell.  
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Information via e-post 

Den E-post som kommer kommunen tillhanda ska hanteras på ett tryggt, förutsäg-
bart och skyndsamt sätt. Det är av vikt att e-post utanför medarbetarens egen kom-
mun-e-postadress, såsom funktionsbrevlådor, hanteras likformigt då kravbilden är 
den samma.  

A2.7 

Medarbetare ska inte använda sin @uddevalla.se-adress för privat bruk el-
ler vidarebefordra e-post till externa e-postadresser. E-post sänd till en 
@uddevalla.se-adress ska besvaras med en @uddevalla.se-adress. 

A2.8 
E-postkonton med syfte att delas med flera, såsom funktionsbrevlådor, ska 
ha tydligt kommunicerat ansvariga för att bevaka och administrera dessa.  

Utlämnande och publicering av information 

Utlämnande och publicering av information innebär att informationen skyddsvärde 
är att bedöma som öppen för allmänheten att ta del utav, därför är det viktigt att 
vara noggrann vid utlämnande av information så att informationens konfidentialitet 
inte röjs. 

A2.9 
Medarbetare ansvarar för att följa den beslutade arbetsprocessen vi be-
gäran om allmän handling. 

A2.10 
Medarbetare ansvarar för att följa de beslutade rutinerna för publicering 
på internet i Uddevalla kommuns namn. 
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A3 Distansarbete 

Distansarbete avser arbete på annan plats än vad som är beslutad ordinarie arbets-
plats. Arbete utanför ordinarie beslutad arbetsplats växer sig till ett vanligare ar-
betssätt för medarbetare i Uddevalla kommun. Trots ökad flexibilitet och frihet, 
ställer detta dock högre krav på hur medarbetaren ska hantera information som den 
förfogar över i tjänsten.  

A3.1 

Medarbetare ansvarar för att följa kommunens informationssäkerhetspo-
licy och informationssäkerhetsbestämmelser på samma sätt distans som på 
ordinarie arbetsplats.  

A3.2 

Om medarbetare ska arbeta på distans ska förutsättningarna klargöras i 
överenskommelse med närmaste chef, till exempel vilken plats som avses 
vara utsedd distansarbetsplats samt vilka arbetsuppgifter som inte är lämp-
liga att utföra på avsedd distansarbetsplats.  

A3.3 
Medarbetare ansvarar för att obehöriga inte kan ta del av arbetsmaterial, 
intern eller konfidentiell information i samband vid distansarbete.  
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A4 Säkerhetsmedvetande 

Säkerhetsmedvetandet i förhållande till informationssäkerhet avser bland annat 
kunskapshöjande insatser för ämnesområdet informationssäkerhet, att etablera en 
hållbar säkerhetskultur där misstag är mänskligt samt att brister och avvikelser i 
kommunen rapporteras som gör att vi lär oss och utvecklas tillsammans. Ändamålet 
är att kommunen ska bli en tryggare plats att arbeta och leva i. 
Det är av yttersta vikt att samtliga medarbetare i kommunen hjälper kommunens 
IT-avdelning att rapportera misstänka E-postmeddelanden samt länkar och filer då 
medarbetaren är Uddevalla kommuns yttersta skyddslager.    

A7.1 
Intern och konfidentiell information ska alltid kommuniceras på ett sätt så 
att ingen obehörig kan ta del informationsutbytet.  

A7.2 

Den information och de uppgifter som den anställde får tillgång till i tjäns-
ten ska hanteras med försiktighet. Vid samarbete med andra ska informat-
ion minimeras till vad som är att bedöma nödvändig för att utföra sina 
arbetsuppgifter. Vid osäkerhet ska den anställde vända sig till sin närmaste 
chef för vägledning. 

A7.3 

Medarbetare är skyldig att genomföra de kompetenshöjande utbildningar 
inom informationssäkerhet och dataskydd som Uddevalla kommun till-
handahåller. 

A7.4 

Medarbetare ska rapportera in incidenter, avvikelser eller brister kopplade 
till Uddevalla kommuns informationssäkerhet skyndsamt. Anmälan ska 
göras via ett anmälningsformulär på kommunens intranät samt att närm-
aste berörda chef ska underrättas om situationen. 
 
Personuppgiftsincidenter ska rapporteras till närmaste informationssäker-
hetshandläggare och till kommunens dataskyddsombud skyndsamt. Vid 
bedömning ska sedan incidenten rapporteras till Integritetsskyddsmyndig-
heten inom 72 timmar från dess att incidenten upptäcktes. 

A7.5 
Medarbetare ska vid misstanke om virus, spam eller nätfiske, eller vid in-
träffad händelse, skyndsamt anmäla detta till kommunens IT-support. 
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Kapitel B: Styrning av informationssäkerhet 

B1 Styrdokument inom informationssäkerhet 

Uddevalla kommun har tre nivåer av styrdokument i förhållande till informations-
säkerhet:  
 

Informationssäkerhetspolicy beskriver kommunens övergripande viljerikt-
ningar och metoder för Uddevalla kommuns gemensamma informationssäker-
hetsarbete. Detta styrdokument fastställs av kommunfullmäktige och ska grans-
kas och revideras vid behov eller senast i samband med varje ny mandatperiod. 
Informationssäkerhetsbestämmelser är tillämpningsregler för informations-
säkerhetspolicyn. Detta dokument fastställs av Kommunstyrelsen och ska grans-
kas och revideras vid behov eller senast i samband med revisionen av Informat-
ionssäkerhetspolicyn. 
Rutiner/instruktioner inom informationssäkerhet kan vara kompletterande 
dokument till informationssäkerhetsbestämmelserna eller vara unika dokument 
för varje nämnd med utgångspunkt från informationssäkerhetsbestämmelserna 
och informationssäkerhetspolicyn. Rutiner eller instruktioner ska fastställs av 
respektives nämnd där de upprättas. De kommunala bolagen utformar och antar 
egna bestämmelser, rutiner, regler eller motsvarande. 

B1.1 
Informationssäkerhetsbestämmelser måste vara förenliga med och får 
inte stå i strid med Uddevalla kommuns informationssäkerhetspolicy.  

B1.2 

Rutinbeskrivningar/instruktioner inom informationssäkerhetsområdet 
måste vara förenliga med och får inte stå i strid med Uddevalla kommuns 
informationssäkerhetspolicy och informationssäkerhetsbestämmelser. 

B1.3 

Samtliga styrdokument, rutiner och instruktioner ska vara tydligt kom-
municerade på kommunens intranät och ska granskas, uppdateras och för-
bättras vid behov. 
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B2 Rollfördelning för informationssäkerhetsarbetet 

Politiskt och organisatoriskt ansvar 

Kommunfullmäktige antar Uddevalla kommuns informationssäkerhetspolicy. 
Kommunstyrelse har det högsta strategiska ansvaret för kommunens systematiska 
informationssäkerhetsarbete samt uppföljning av tillämpandet. Kommunstyrelsen 
antar informationssäkerhetsbestämmelser. 
Nämnd är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom 
nämnden. Varje nämnd kan vid behov besluta om rutiner och instruktioner som för-
tydligar och kompletterar de centrala styrdokumenten inom informationssäkerhet.  

Enheten för trygghet och samhällsskydd ansvarar för planering av Uddevalla 
kommuns krisberedskap, författningsskydd, demokratiskydd, skydd mot våldsbeja-
kande extremism, brottsförebyggande åtgärder, säkerhetsskydd samt informations-
säkerhet. Enhetens gemensamma arbete leds och planeras av kommunens säker-
hetschef. 
IT-avdelningen ansvarar för driften av kommunens IT-infrastruktur och fungerar 
som stöd för kommunens övergripande verksamhet för att förse kommunens med 
en tillförlitlig datortekniskmiljö samt support. Uddevalla kommuns IT-avdelning är 
ansvariga för att utveckla och förvalta IT-säkerhetsarbetet samt stödja kommunens 
verksamheter i dess digitaliseringsprocess. 

Särskilda ansvarsroller 

B2.1 

Alla yrkesroller som kan kopplas till informationssäkerhet i Uddevalla 
kommun ska vara tydligt kommunicerade och definierade inom organi-
sationen. 

 
Informationssäkerhetssamordnare har det strategiska ansvaret att utveckla och 
samordna Uddevalla kommuns informationssäkerhetsarbete. Rollen ansvarar även 
för att genomföra revisioner inom informationssäkerhet för kommunens räkning till 
Kommundirektörens ledningsgrupp.  
Säkerhetschef är ansvarig för organisation och ledning av krisberedskap, författ-
ningsskydd, demokratiskydd, skydd mot våldsbejakande extremism, brottsförebyg-
gande åtgärder, säkerhetsskydd samt informationssäkerhet. 
Säkerhetsskyddschef leder och samordnar arbetet med säkerhetsskydd i Uddevalla 
kommun. Utöver en ordinarie säkerhetsskyddschef ska det finnas en biträdande sä-
kerhetsskyddschef. 
Dataskyddsombud ansvarar för att ganska efterlevnaden av dataskyddsförord-
ningen i Uddevalla kommuns nämnder. Dataskyddsombudet ansvarar för att rap-
portera brister och förbättringsåtgärder till respektive nämnd och till kommundirek-
törens ledningsgrupp. 
Informationssäkerhetshandläggare är en roll som ska finnas inom varje nämnd 
och som ska fungera som kontaktperson till kommunens dataskyddsombud och in-
formationssäkerhetssamordnare in till sina respektive nämnder. Informationssäker-
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hetshandläggarna ansvarar för att dokumentera sin nämnds behandling av person-
uppgifter i en registerförteckning, hjälpa till med informationsklassningar i sin 
nämnd samt finnas som stöd vid genomförande av kommunens informationssäker-
hetsanalyser. Tidigare benämndes denna funktion som dataskyddshandläggare. 
Kommunarkivarie har tillsynsansvar för att information i Uddevalla kommun 
hanteras enligt bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen, arkivlagen och offent-
lighets- och sekretesslagen. 
Användare är den som nyttjar kommunens informationstillgångar och/eller IT-ut-
rustning inom ramen för sin anställning eller sitt uppdrag, oavsett om individen i 
fråga är inhyrd konsult, entreprenör, praktikant eller anställd.  
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B3 Informationsklassning 

En central aspekt av informationssäkerhet är att systematiskt informationsklassa in-
formation. All information som behandlas i Uddevalla kommun bör inte ha samma 
skyddsvärde då det finns information som är mer skyddsvärd än annan och där det 
måste vidtas ytterligare skyddsåtgärder.  

B3.1 

All information ska klassificeras utefter dess känslighet för att utforma 
lämpliga skyddsåtgärder. Detta förfarande gäller oavsett om informat-
ionen är digital media, fysiska dokument eller muntlig. 
 
Känsligheten ska vid utformande av dokument och e-post klassas utefter 
följande tre känslighetsbedömningar: Öppen, intern och konfidentiell. 

B3.2 Uddevalla kommun ska ha en antagen informationsklassningsmatris. 

B3.3 

Uddevalla kommun ska ha en upprättad instruktion som avser vägledning 
med lagring av information i de lagringsmöjligheter som Uddevalla kom-
mun har att tillgå.  

B3.4 
Varje verksamhet som handhar konfidentiell information i fysiskt format 
ska ha upprättade regler för hur dessa ska lagras.  

B3.5 

Vid uppfattning om information eller informationstillgångar som faller 
under, eller som kan komma att falla under, säkerhetsskyddslagen 
(2018:585) ska verksamheten kontakta Uddevalla kommuns säkerhets-
skyddschef skyndsamt. 
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B4 Personalsäkerhet 

Personalsäkerheten avser att säkerställa att medarbetare, konsulter eller leverantö-
rer är lämpade för den roll de är tilltänka att utföra utefter en säkerhetssynpunkt. En 
nyanställd i kommunen ska erhålla nödvändig information och utbildning för hur 
kommunen arbetar med informationssäkerhet.  

B4.1 

För de tjänster som arbetar med information som är extra säkerhetskäns-
ligt eller deltar i sådan verksamhet ska dessa tjänster vara placerade i sä-
kerhetsklass och den som ska vara anställd i denna tjänst ska genomgå en 
säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585). 
 
Kommunens säkerhetsskyddschef ansvarar för rutiner för säkerhetsklass-
ning av tjänster. 

B4.2 

Medarbetare ska vid nyanställning omfattas av tystnadsplikt. Tystnads-
plikt regleras i bilagan till anställningsavtalet. I de fall verksamheter be-
höver teckna särskilda, ska dessa tecknas separat. 

B4.3 

Det ska finnas rutinbeskrivningar vid nyanställning av personal för hur 
medarbetare ska förhålla sig till informationssäkerhet. Vid avslutande av 
anställning ansvarar medarbetare för att rådgöra med närmaste chef för 
vilken information som ska sparas. 

B4.4 
Vid nyanställning ska medarbetare ha genomgått en intern utbildning 
inom informationssäkerhet. 
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B5 Riskhantering 

Varje nämnd ska vid förändrad eller ny informationshantering genomföra en risk-
hanteringsprocess i förhållande till informationssäkerhet och innan en ny leverantör 
anlitas för att behandla en nämnds information ska leverantörens informationssä-
kerhet granskas och kravställas.  

B5.1 

Uddevalla kommun ska ha en beslutad riskhanteringsprocess för hur 
kommunen kravställer informationssäkerhet i samband med upphand-
lingar av nya informationssystem. Riskhanteringsprocessen ska genom-
föras i samband vid införande av nya arbetsprocesser där det förekommer 
ny behandling av personuppgifter vid redan upphandlade informations-
system. 

B5.2 

Informationsägaren är ansvarig att riskhanteringsprocessen följs och för 
att en tillräcklig kravställan av en leverantör sker innan en upphandling 
slutförs. 

B5.3 

Informationssäkerhet och dataskydd ska beaktas vid kommunens IT-råd 
och ska representeras av nämndens utsedda informationssäkerhetshand-
läggare. 

B5.4 
Vid fall där en leverantör ska behandla personuppgifter åt en nämnd ska 
det tecknas ett personuppgiftsbiträdesavtal med leverantören. 

B5.5 

Vid fall där IT-kravställningen eller IT-säkerheten inte anses vara till-
räckliga, eller utrett tillräckligt, vid en upphandling har kommunens IT-
chef möjlighet att stoppa eller pausa upphandlingen. 

B5.6 

Vid fall där informationssäkerheten inte anses vara tillräcklig, eller utrett 
tillräckligt, vid en upphandling har kommunens säkerhetschef möjlighet 
att stoppa eller pausa upphandlingen.  
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B6 Incidenthantering 

Incidenthantering avser hanteringen av en händelse som är av avvikande karaktär 
där utredningen har till avsikt att mynna ut i lärdomar från den inträffade händelsen. 
Det ska finnas en intern funktion för att genomföra rapportering och det ska finnas 
rutiner för hanteringen av dessa rapporteringar. 

B6.1 

Uddevalla kommun ska ha rutiner för hur en informationssäkerhetsinci-
dent ska rapporteras samt tillhandahålla en intern funktion för att genom-
föra inrapporteringar. Tydliga roller och ansvar ska finnas för hanteringen 
av informationssäkerhetsincidenter.  
 
Alla informationssäkerhetsincidenter ska dokumenteras. 

B6.2 
Det ska finnas dokumenterade rutiner för incidentrespons för informat-
ionssäkerhetsincidenter. 
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B7 Registerförteckning och den registrerades rättigheter 

I enlighet med dataskyddsförordningen ska varje organisation föra och ha upprät-
tade register över de processer som innehåller personuppgiftsbehandlingar. I Udde-
valla kommun medför detta att respektive nämnd ska ha en egen upprättad och upp-
daterad registerförteckning.  

B7.1 
Varje nämnd ska ha en uppdaterad registerförteckning över sina behand-
lingsprocesser och system.  

B7.2 

Registrerade ska informeras hur Uddevalla kommun behandlar deras per-
sonuppgifter. Uddevalla kommun ska således ha en extern informations-
text på Uddevallas hemsida samt en intern informationstext på intranätet. 

B7.3 

Den registrerade ska ha rätt till: 
 Tillgång att få en kopia på begäran av dennes personuppgifter som 

behandlas av Uddevalla kommun.  
 Att bli glömd, när detta förfarande kan anses tillämpbart. 
 Dataportabilitet, när detta förfarande kan anses tillämpbart. 
 Att göra invändningar eller begränsa behandlingen, när detta förfa-

rande kan anses tillämpbart.   

B7.4 
Begäran om registrerades rättigheter ska fullgöras inom en månad. Undan-
tag måste ha berättigade skäl. 

B7.5 
Innan en begäran om rättigheter kan åtas måste den registrerade identifiera 
sig.  
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B8 Intern revision 

Uddevalla kommuns informationssäkerhetssamordnare och dataskyddsombud har 
till uppgift att initiera granskningar i förhållande till kommunens informationssä-
kerhetsarbete och dataskyddsombudet har som särskild uppgift att granska efterlev-
naden av dataskyddslagstiftning.  

B8.1 

Informationssäkerhetssamordnaren ska avrapportera Uddevalla kommuns 
informationssäkerhetsarbete varje år till kommundirektörens lednings-
grupp och samtliga nämnder. 

B8.2 

Vartannat år ska en större informationssäkerhetsanalys genomföras och 
presenteras till kommundirektörens ledningsgrupp. Särskilda skäl, exem-
pelvis allvarliga incidenter, brister eller behov, kan motivera ytterligare 
rapporteringar. 

B8.3 

Uddevalla kommuns dataskyddsombud ska avrapportera dataskyddsar-
betet vid samtliga nämndsmöten halvårsvis. Vid behov lyfts frågan till 
kommundirektörens ledningsgrupp på begäran av dataskyddsombudet. 
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B9 Internet och sociala medier  

Eftersom Uddevalla kommun har en webbplats och är aktiv i sociala medier ska det 
finnas rutinbeskrivningar som reglerar användandet av dessa tjänster.  

B9.1 
Det ska finnas rutinbeskrivningar som reglerar skapande av information 
på Uddevalla kommuns sociala medier.   

B9.2 
Varje förvaltning ska ha egenupprättade rutiner som reglerar diarier, kal-
lelser och hur protokoll publiceras på uddevalla.se.  

B9.3 
Det ska finnas rutinbeskrivningar som reglerar hur personuppgifter publi-
ceras på uddevalla.se. 
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B10 Bevarande, gallring och utlämnande av allmänna handlingar 

Uddevalla kommun ska ha rutiner och instruktioner för hur kommunen ska hantera 
allmänna handlingar, såsom vid bevaring, gallring och utlämnande av dessa. Dessa 
rutiner ska också finnas tillgängliga för samtliga medarbetare.  

B10.1 

Varje nämnd ska ha en upprättad dokumenthanteringsplan som beskriver 
myndighetens handlingar och beslutade gallringsfrister. Dokumenthante-
ringsplanen ska vara kommunicerad inom nämnden. 

B10.2 
Varje nämnd ska ha en utsedd arkivansvarig som ansvarar för att doku-
menthanteringsplanen är uppdaterad och korrekt. 

B10.3 
Det ska finnas en rutinbeskrivning för utlämnande av allmänna hand-
lingar som följer offentlighets- och sekretesslagen. 
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Kapitel C: Informationssäkerhet i IT-miljön och i verksam-

hetsnära förvaltning 
 
Detta kapitel reglerar informationssäkerheten i utveckling, verksamhetsdrift och 
förvaltning av Uddevalla kommuns IT-miljö. 

C1 Roller och ansvar i den verksamhetsnära förvaltningen 

Informationsägare har det övergripande och yttersta ansvaret för informationen. 
Informationsägaren ansvarar för att klassa information enligt Uddevalla kommuns 
klassningsmodell och avgöra på vilket sätt informationen får behandlas. Informat-
ionsägaren är ansvarig för riskhanteringsprocessen i samband med informationssä-
kerhetskravställningen vid en upphandling. 
Systemägare har det övergripande ansvaret för respektive system och dess använd-
ning. Utsedd systemägare kan därtill vara informationsägare av informationen som 
finns i systemet. 
Systemförvaltare har det dagliga ansvaret för ett system. Systemförvaltaren fun-
gerar i hög grad som systemägarens utförare och ser till att systemets funktionalitet 
samt beslutade aktiviteter genomförs och upprätthålls. 

Systemadministratör har det dagliga ansvaret för administrationen av systemet. 
En och samma person kan ha båda rollerna systemförvaltare och systemadminist-
ratör.  

Driftförvaltare bistår systemförvaltaren vid felavhjälpning, installation av uppda-
teringar samt paketering och distribution av klientprogramvara. Driftförvaltaren 
kan ha uppdraget att övervaka loggfiler, generell databasvård och se till att backuper 
inhämtas enligt överenskommelse. 

C1.2 Roller för digitaliserade processer 

Processägare är ansvarig för att processen uppfyller funktionalitet enligt verksam-
hetens behov. Processägaren utses av förvaltningschef eller motsvarande och i de 
fall en process saknar processägare ansvarar förvaltningschef eller motsvarande för 
denna roll tills en processägare utses. Processägarens ansvar kan inte delegeras till 
annan roll inom processförvaltningen. 
Processförvaltare har det övergripande ansvaret med den dagliga administrationen 
av processen utifrån processägarens mål. 

E-tjänstutvecklare ansvar för att tillsammans med verksamheten skapa, förvalta 
och vidareutveckla digitala processer utifrån verksamhetens behov samt utveckl-
ingsverktygets förutsättningar. E-tjänstutvecklaren ansvar för systemförvaltning 
och utveckling av kommunens e-tjänsteplattform. I detta ansvar ingår att informera 
processförvaltaren om planerade driftstopp samt hantera kontakten med IT-avdel-
ningens driftförvaltare och leverantören av utvecklingsverktyget vid uppdateringar 
och eventuella fel och brister i systemet. 
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C2 Informationssäkerhet i IT-förvaltningen 

För att säkerställa informationssäkerheten i IT-förvaltningen är det viktigt att det 
finns en struktur i syfte att skydda den information som finns inom dessa verksam-
hetsgrenar.  

Övergripande administrering 

C2.1 

Det ska finnas dokumentation av Uddevalla kommuns IT-system som be-
skriver IT-miljön och därtill en process för att regelbundet uppdatera 
denna dokumentation. 

C2.2 

Kritiska IT-resurser som servrar, operativsystem, verksamhetsapplikat-
ioner, brandväggar, routers och switchar ska härdas enligt branschstan-
dard. 

C2.3 

Fysiska ingrepp, såsom modifiering av hårdvara, får enbart utföras av Ud-
devalla kommuns IT-avdelning eller av annan av IT-avdelningen utsedd 
medarbetare vid kommunen. 

C2.4 
Uddevalla kommun ska ha rutiner för återlämning av IT-utrustning, åter-
ställning och hantering av det återlämnande IT-utrustningen. 

Personalsäkerhet 

C2.5 

Samtliga IT-medarbetare i Uddevalla kommun med höga behörighet till 
kritiska system ska vara lämpliga ur en säkerhetsbakgrund. Därför ska 
dessa medarbeta genomgå bakgrundskontroll eller i särskilda fall säker-
hetsprövning.  

C2.6 

Den tilldelade behörigheten är tidsbegränsad och är kopplad till anställ-
ning, projektdeltagande eller uppdrag. Användaren skall själva meddela 
omständigheter som medför att behörigheten skall upphöra. 

Nätverksregler och åtkomstkontroll 

C2.7 
Uddevalla kommun ska följa zero-trust-modellen i organisationen data-
tekniska miljö enligt branschstandard. 

C2.8 
Uddevalla kommun ska granska brandväggars- och routers regeluppsätt-
ningar rutinmässigt. 

C2.9 
Samtliga användare i Uddevalla kommun ska vara försedda med en unik 
användaridentitet.  

C2.10 
Åtkomst till IT-system ska hanteras enligt händelsefall och Uddevalla 
kommun ska sträva efter en automatisk identitetshantering.  

C2.11 

Medarbetare ska bara ha behörigheter i den grad som är nödvändigt för 
att fullgöra sina arbetsuppgifter och inte ha åtkomst till mer information 
än vad som rör individens arbetsuppgifter.   
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C2.12 

Det ska finnas en dokumenterad och regelbundet uppdaterad åtkomst-
kontrollista som definierar roller, befattningshavare och behörighet till 
de informationssystem inom Uddevalla kommun. Systemägare ska ge 
godkännande innan behörigheter ges ut till personal. Samtliga föränd-
ringar i roller eller behörigheter i system ska rapporteras till IT-avdel-
ningen. 

C2.13 

Användaridentiteten ska alltid kunna spåras, därför är det inte tillåtet att 
använda annan användares behörighet eller utnyttja felaktiga konfigurat-
ioner, programfel eller på annat sätt manipulera IT-resurserna. Grupp-
konton får inte förekomma i verksamhetskritiska system. 

Kryptografi-, och logghantering 

C2.14 

Algoritmer som används för kryptering ska vara starka och industriac-
cepterade och hantering av krypteringsnycklar ska genomföras enligt gäl-
lande best practise. All konfidentiell information ska lagras krypterat. 

C2.15 

Vid verksamhetskritiska system ska loggar finnas för att säker ställa spår-
barheten vid förmågan att rekonstruera säkerhetshändelser.  Loggar från 
verksamhetskritiska system ska ha möjlighet att centralt hanteras i IT-
avdelningens loggsystem.  Loggar ska bevaras enligt rutin och med be-
gränsad åtkomst 

Hantering av tekniska sårbarheter 

C2.16 

Hantering av upptäckta sårbarheter i Uddevalla kommuns IT-miljö ska 
hanteras omgående och IT-chef har mandat att vidta de åtgärder som är 
nödvändiga för att hantera den upptäckta sårbarheten.  

C2.17 Säkerhetspatchar installeras enligt givet schema samt enligt best practise.  

C2.18 
Uddevalla kommun ska ha en beskrivning av sin datortekniska miljö som 
ska uppdateras regelbundet när det sker större förändringar.  

C2.19 
Uddevalla kommun ska ha en avbrottsplan och som ska testas regelbun-
det. 

C2.20 

Uddevalla kommun ska regelbundet omvärldsbevaka för att leta efter nya 
sårbarheter inom IT, därefter agera proaktivt och arbeta för att minimera 
större kostnader, avbrott eller informationssäkerhetsincidenter i framti-
den. 
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C3 Informationssäkerhet i IT-utvecklingen 
 
Uddevalla kommun ska i sin digitaliseringsprocess beakta informationssäkerhet 
som ett centralt inslag vid vidareutveckling av kommunens digitala miljö.  

Säker utveckling 

C3.1 
Principen om ”inbyggt dataskydd” och ”dataskydd som standard” från 
GDPR ska efterlevas. 

C3.2 

Utvecklings-, test- och produktionsmiljöer ska vara skilda från varandra 
genom logisk eller fysisk separation. Testkonton ska alltid raderas från 
system när de sätts i produktion. 

C3.3 
Utvecklare ska ha begränsade behörigheter i produktionsmiljöer där det 
finns skyddsvärd eller säkerhetskänslig information.    

C3.4 
Konfidentiell information får inte användas i test- eller utvecklingssyf-
ten. 

C3.5 
Vid utveckling av webbapplikationer ska råden från OWASP Top 10 be-
aktas.  

Ändringshantering 

C3.6 
Ändringar i verksamhetskritiska system måste genomgå en formell änd-
ringshanteringsprocess.  

C3.7 

Vid avveckling av system ska det finnas dokumenterade rutiner för hur 
informationen i det avvecklade systemet ska migreras, destrueras eller 
arkiveras.  

Kontinuitetshantering 

C3.8 

Det ska finnas en formell, dokumenterad kontinuitetsplan som kan till-
lämpas på verksamhetskritiska system med hög tillgänglighetsklassning. 
Kontinuitetsplaner ska testas regelbundet. 
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Handläggare 

Processledare Siv Tengberg 
Telefon 0522-69 51 26 
siv.tengberg@uddevalla.se 

 

Överenskommelse om förlängning av Idéburet Offentligt 

Partnerskap, IOP, mellan Uddevalla Open Parasport och 

Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2022-02-23 § 63 att ingå Idéburet Offentligt Partnerskap 
med föreningen Uddevalla Open Parasport i syfte att öka den fysiska aktiviteten bland 
personer med funktionsnedsättning. Överenskommelsen gäller mellan 2022-03-01 och 
2023-02-28. 
 
Föreningen bedömer att de aktiviteter som överenskommits inte kommer att kunna 
genomföras fullt ut inom den angivna tiden. Det är främst genomförandet av prova-på 
aktiviteter som ligger efter tidschemat. Styrgruppen för överenskommelsen samt 
styrgrupp för ÖK Idé föreslår därför en förlängning med två månader. Samtal pågår 
också om att ta fram en ny överenskommelse. Det bedöms därför viktigt att den nya 
politiska majoriteten ges tid att ta del av uppnådda resultat innan ställningstagande om 
fortsatt samverkan vilket också motiverar en förlängning. Uddevalla kommun kommer 
inte att bidra med ytterligare ekonomiska medel under förlängningstiden.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-12-02. 
Överenskommelse om förlängning, IOP, Uddevalla Open Parasport. 
Idéburet Offentligt Idéburet Offentligt Partnerskap, IOP, mellan Uddevalla Open 
Parasport och Uddevalla kommun. 
Verksamhetsrapport Uddevalla Open Parasport 2022-08-31. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna överenskommelse om förlängning av Idéburet Offentligt Partnerskap, 
IOP, mellan Uddevalla Open Parasport och Uddevalla kommun. 
 
Malin Krantz  Siv Tengberg 
Kommundirektör Processledare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Uddevalla Open Parasport 
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Bakgrund  
Fysisk aktivitet påverkar vår hälsa i positiv riktning och bidrar till ett ökat välbefinnande. 
Fysisk aktivitet enskilt eller i kombination med hälsosamma matvanor, kan förebygga ohälsa 
som till exempel hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, sjukdomar i rörelseorganen, vissa 
cancerformer, fetma och även psykisk ohälsa. Personer med funktionsnedsättning idrottar och 
motionerar generellt sett mindre än personer utan funktionsnedsättning och stillasittande fritid 
och fetma är vanligare i denna grupp jämfört med övrig befolkning. Personer med 
funktionsnedsättning i alla åldrar rapporterar sämre livsvillkor än övrig befolkning. En 
samhällsstudie som Parasportförbundet gjort visade att personer med funktionsnedsättning 
möter hinder och begränsningar för ett fysiskt aktivt liv. Ett av hindren är bristfällig 
information om vilka möjligheter som faktiskt finns. Alla barn, ungdomar, vuxna och äldre 
bör få säkra och jämlika möjligheter att medverka i fysiska aktiviteter som är roliga och 
varierade samt lämpliga och anpassade till deras ålder och funktionsförmåga. 

Föreningen Uddevalla Open Parasport är en ideell förening och har till ändamål att bedriva 
idrottslig verksamhet i enlighet med idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund, 
med särskild inriktning att bedriva parasport för främjande av utveckling, utbildning, 
rehabilitering och habilitering hos barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. 
Med parasport avses all idrott och fysisk aktivitet för personer med funktionsnedsättning, som 
vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera. Parasport består av träning och lek, 
tävling och uppvisning, och ger fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling. 
 
I Uddevallas Överenskommelse, ÖK Idé, möts idéburen sektor och kommunen som 
jämbördiga parter med olika roller. Tillsammans kan vi lyfta varandras kompetens och arbeta 
för bättre välfärd, rikare fritid, stärkt demokrati och minskat utanförskap i Uddevalla. 

Parter i överenskommelsen  
 
Offentlig sektor: Uddevalla kommun, kommunstyrelsen. Postadress: Uddevalla kommun, 
Varvsvägen 1, 451 81 Uddevalla. Organisationsnummer 212000-1397.  

Idéburen sektor: Föreningen Uddevalla Open Parasport. Rimnersgatan 13, 45152 Uddevalla. 
Organisationsnummer 802511-6990  

Samarbetsparter: RF- Sisu kommer att vara en betydande samverkanspart vad gäller 
utbildningar och föreläsningar samt framtagande av utbildnings- och informationsmaterial. 
RF-Sisu kommer att anlitas förgenomförande av bokföring/redovisning. 

Föreningen Uddevalla Open Parasports medlemsföreningar kommer att vara viktiga 
samarbetsparter under projektet. De kommer ta del av utbildningsinsatser, vara delaktiga i 
utförandet av prova-på-aktiviteter samt mottagare av nya medlemmar ur målgruppen  

Värdegrund  
ÖK Idé, överenskommelsen om samverkan mellan idéburna sektorn i Uddevalla och 
Uddevalla kommun, består av gemensamt överenskomna spelregler och åtaganden som 
underlättar samverkan och skapar ett gott samarbetsklimat. Partnerskapet bygger på respekt 
för varandras olika förutsättningar, öppenhet och dialog som karaktäriseras av ömsesidig tillit, 
lyhördhet och förståelse. Överenskommelsen vilar på varsam och respektfull hantering av de 
offentliga medel som möjliggör verksamheten. Parternas samarbete ska kännetecknas av 

https://www.parasport.nu/
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öppenhet, prestigelöshet och gemensamt lärande i syfte att kontinuerligt utveckla 
verksamheten och dess arbetsmetoder. 

Mål  
Det övergripande målet med överenskommelsen är att öka fysisk aktivitet och 
föreningsaktivitet hos personer med funktionsnedsättning samt erbjuda sociala sammanhang 
för idrott, motion och gemenskap. Målsättningen förväntas leda till bättre hälsa och 
livskvalitet hos målgruppen och därtill minskade samhällskostnader tack vare minskade 
kostnader kopplat till ohälsa.  

Målgrupp  
Informationsinsatser till personal inom: 

 Särskola/skola 
 Fritidsverksamhet 
 LSS-boende 
 Föreningsledare 
 Kommunala tjänstepersoner  
 Politiker  

Informationsinsatser och prova på-insatser till personer med funktionsnedsättning och deras 
vårdnadshavare inom: 

 Särskola/skola 
 Öppen fritidsverksamhet 
 Föreningar 
 LSS-boende  

Överenskommen verksamhet  

Kartläggning 

Inom ramen för projektet ska en kartläggning kring målgruppen utföras. Kartläggningen ska 
bland annat ge en nulägesbild kring hur många personer med funktionsnedsättning som är 
aktiva i Föreningen Uddevalla Open Parasports föreningar idag och hur många 
volontärtimmar som kan kopplas till aktiviteter för målgruppen.  

Kartläggningen ska bidra till: 

- en nulägesbild att följa upp mot 

- medvetenhet och kunskap hos föreningarna att registrera målgruppens deltagande i 
föreningsaktiviteter på rätt sätt för uppföljning och möjlighet till bidrag (lokalt 
aktivitetsstöd) samt, 

- ökad förståelse kring föreningslivets insatser för målgruppen och det ekonomiska 
värdet av detta. 
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Informationsinsatser 

Målgrupp, och personal i verksamheter runt målgrupp, får utvecklad och fördjupad kompetens 
rörande funktionshinder och Parasport i syfte att sänka trösklarna till motion och idrottande 
bland personer med funktionshinder samt om ett ökat utbud av anpassade och tillgängliga 
motions- och idrottsaktiviteter för målgruppen i form av prova-på-verksamhet. 

Prova på-verksamhet  

Målgruppen erbjuds prova-på-möjligheter hos de anslutna idrottsföreningarna kontinuerligt 
under året. Ett kalendarium över årets prova-på-aktiviteter samordnas, trycks och 
kommuniceras. Målgruppen erbjuds upprepade prova-på-tillfällen inom olika idrotter. Att öka 
tillfällena att pröva en och samma aktivitet kan bidra till en trygg introducering samtidigt som 
ett kalendarium av olika aktiviteter utgör ett brett utbud som ökar sannolikheten att 
målgruppen kan hitta något som passar för just dem.  

Uddevalla – en nod för Parasport i Fyrbodal 

Parterna verkar gemensamt för att stärka parasporten i Uddevalla och var att Uddevalla på sikt 
ska kunna ses som en nod för Parasport i Fyrbodal.  

Organisation för insatsen  

Föreningen Uddevalla Open Parasport kommer att anställa en idrottskonsulent för 
genomförande av informationsinsatser riktat till både personal och personer med 
funktionsnedsättning. Konsulenten får handledning i sitt uppdrag genom föreningen och har 
tätt samarbete med företrädare för Föreningen Uddevalla Open Parasport, dess 
medlemsföreningar, RF Sisu samt med kommunens berörda verksamheter. Konsulenten 
kommer delvis att finansieras genom lönebidrag.  

Konsulentens arbetsuppgifter kommer bland annat bestå i: 

 Att arbeta med parasportens föreningar och förbund inom Uddevalla kommun med 
informations- och utbildningsfrågor 

 Att vara projektledare 
 Att genomföra olika former av informations- och utbildningsinsatser till målgrupp 
 Att samordna arbetet kring den kontinuerliga prova-på-verksamhet under året 
 Att informera om och stimulera till att använda metoder för att nå en hållbar 

utveckling inom parasporten 
 
Såväl Uddevalla Open Parasports samt kommunens informativa kanaler kommer att nyttjas 
för att marknadsföra prova på-aktiviteterna.  
 
Organisation för partnerskap  

Styrgrupp 

En styrgrupp bildas och bemannas med tjänstepersoner i ledande funktion från respektive 
part. Styrgruppen ska träffas två-fyra gånger per år, rekryterad projektledare är 
sammankallande, representant från kommunen ansvarar för anteckningar. Kommunens 
processledare ansvarar för återkoppling till politisk styrgrupp för samverkan med idéburen 
sektor. Mellan styrgruppsmötena kan parterna kommunicera, i för verksamheten praktiska 
frågor. 
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Referensgrupp 

Kommunens och Föreningen Uddevalla Open Parasports berörda verksamheter kommer att 
bjudas in till förberedande och planerande samtal utifrån upplägg och genomförande av 
insatserna för bästa möjliga utfall. Rekryterad projektledare är sammankallande. 

Uppföljning 

Föreningen Uddevalla Open Parasport gör två årliga skriftliga verksamhetsrapporter som 
lämnas över till styrgruppen per sista januari samt per sista augusti för att tydliggöra all viktig 
statistik för satsningen inom ramen för överenskommet partnerskap. Rapporten ska innehålla 
statistik över antal informations- och utbildningstillfällen samt antal deltagare på dessa och  
antal prova-på-tillfällen samt deltagare på dessa. Om möjligt efterfrågas statistiken uppdelad 
på ålder och kön. Redovisningen omfattar också antalet nya medlemmar ur målgruppen bland 
Föreningen Uddevalla Open Parasports medlemsföreningar.  

Kommunen kommer vid årets slut skicka ut en enkät till alla som deltagit i prova-på-
aktiviteterna i syfte att undersöka tidigare och nuvarande motionsvanor. För att möjliggöra 
detta behöver aktivitetsansvariga föra deltagarförteckningar.  

Uppföljningen kommer att ligga till grund för beslut om fortsatt partnerskap.  

Ekonomi  

  

Uddevalla kommun 
bekostar  

Föreningen Uddevalla Open 
Parasport bekostar  

Projektledare, lönekostnader  300 000 300 000 

Projektledare, omkostnader  77 500 77 500 

Arvoden för projektansvar och 
administration   30 000 30 000 

Lokalkostnader 20 800 20 800 

Lönehantering och redovisning  6 800 6 800 

Informationsinsats   
Utbildningsinsats och 
framtagande av material med 
RF Sisu 75 000 75 000 

Prova på-verksamhet   
Föreningsledare  12 000 12 000 

Lokaler 12 000 12 000 

SUMMA 534 100 534 100 

 

Period för överenskommelsen samt uppsägningstid  
Överenskommelsen är gällande 2022-03-01 till 2023-02-28 med möjlighet till två års 
förlängning  
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Avvikelser, ändringar och tillägg 
Denna överenskommelse bygger på gemensamt förtroende, vilket innebär att om väsentliga 
avvikelser från överenskommelsen sker, har båda parter ansvar att kalla till styrgruppsmöte 
för att tillsammans hantera avvikelsen. Väsentliga avvikelser ska alltså inte meddelas enbart 
via verksamhetsrapporten, utan ska ha kommunicerats via samtal. Alla ändringar och tillägg 
till exempel bilagor i denna överenskommelse ska, för att vara giltiga, vara skriftligen och 
undertecknade av båda parter. 

Omförhandling, hävningsrätt och tvist 
Om tvister uppstår ska dessa i första hand lösas genom dialog. Styrgruppen ansvarar för att 
dialog och omförhandling sker om part begär det, eller om det på annat sätt är påkallat. Båda 
parter kan påkalla omförhandling av förutsättningar och villkor i denna överenskommelse. 
Om betydande avvikelser från överenskommelsen eller budget sker ska parterna, innan 
förändringarna genomförs, föra en dialog på styrgruppsmöte för godkännande av eventuella 
ändringar. Båda parter ska medverka i ett samtal om överenskommelsen kan fortsätta. Part har 
rätt att lämna denna överenskommelse om den andra parten inte fullföljer sina åtaganden samt 
att inte rättelse sker utan dröjsmål. Vid händelse av att överenskommelsen lämnas får 
huvudmännen reglera verksamheten så att båda parter går skadeslösa ur överenskommelsen. 

Återbetalningsskyldighet  
Skulle medel inte användas för avsett ändamål eller på annat sätt användas felaktigt har 
kommunen rätt att helt eller delvis begära att medel återbetalas. 

Underskrifter 
Denna överenskommelse är upprättat i två likalydande exemplar där parterna tagit var sitt 
original.  

 

Datum ______________________   Datum ______________________ 

För Föreningen Uddevalla Open Parasport För Uddevalla kommun, 
Kommunstyrelsen 

 

 _______________________________   ______________________________ 
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2022-12-02 

Överenskommelse om förlängning av Idéburet offentligt 

Partnerskap mellan Föreningen Uddevalla Open Parasport 

och Uddevalla kommun  

1. Parter i överenskommelsen 

Uddevalla kommun, kommunstyrelsen, Varvsvägen 1 | Postadress: Uddevalla kommun, 451 
81 Uddevalla, Organisationsnummer: 212000-1397.  
 
Föreningen Uddevalla Open Parasport. Rimnersgatan 13, 45152 Uddevalla, 
Organisationsnummer 8025 I I -6990. 

2. Förlängning av överenskommelse 

Kommunstyrelsen, Uddevalla kommun beslutade 2022-02-23 § 63, Dnr KS 202/106, att ingå 
Idéburet Offentligt Partnerskap med Uddevalla Open Parasport i syfte att öka den fysiska 
aktiviteten bland personer med funktionsnedsättning. Överenskommelsen undertecknades av 
Uddevalla Open Parasport 2022-03-02. Överenskommelsen gäller mellan 2022-03-01 och 
2023-02-28. 
 
Parterna är överens om att förlänga överenskommelsen till och med 2023-04-30. Parterna är 
också överens om att Uddevalla kommun inte kommer att bidra med ytterligare ekonomiska 
medel under förlängningstiden. 
 
Denna överenskommelse är upprättat i två likalydande exemplar där parterna tagit var sitt.  
 

3. Underskrift 

 

 

Datum________________________  Datum________________________

  

För Föreningen Uddevalla Open parasport                  För Uddevalla kommun, kommunstyrelsen 

 

_____________________________              _______________________________ 

 

 

    ________________________________ 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2022-11-09 Dnr KS 2021/00457 

  

 

Handläggare 

Anders Brunberg, chef Hållbar Tillväxt 
Telefon 0522-69 60 61 
Anders.brunberg@uddevalla.se 

 

Förlängning av föravtal med Uddevalla Cement Group AB om 
etablering av klinkerskvarn 

Sammanfattning 

Ett Föravtal inför exploatering önskas förlängas av det nu nybildade bolaget Uddevalla 
Cement Group. Ägare till företaget är som tidigare Internationella Handelshuset AB, nu 
tillsammans med Milcon Redovisning AB. Föravtalet utgår från tidigare beslut i 
Kommunstyrelsen. Föravtalet har givit entreprenören möjlighet att under en begränsad 
tid arbeta fram möjlig placering för verksamheten. Tillståndsprocessen med 
Länsstyrelsen är svår att påverka i tid och löpte ut 2022-11-01. En förfrågan är ställd 
från företaget om möjlighet till förlängning. I dialogen med företaget har en nulägesbild 
och motivering inlämnats, vilken kortfattat beskriver två parallella processer. Dels pågår 
en analys av en miljövänlig och CO2 reducerande metod att binda cementen via 
lerblandningar, dels inventering av platser för utvinning i Sverige, allt i en ansökan 
tillsammans med Energimyndigheten. Efter snabb analysfas, kan slutlig ansökan prövas 
av Länsstyrelsen, vilken får genomföras under förlängningstiden. 
Mycket stora godsmängder över kaj planeras för Uddevalla hamn och tillgången till 
cement kan ge olika utvecklingsförutsättningar i området.  
I överenskommelse mellan företaget och Uddevalla Kommun föreslår 
Kommunledningskontoret att förlänga avtalet till 2023-07-31.  
 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-09 
Föravtal inför exploatering justerat 2022-11-09  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-11. 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-08-25 § 218. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-08-19.  
Förlängning av Föravtal inför exploatering. 
Västra Hamnen- Möjligt område för etablering. 
 
 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna ett avtal med Uddevalla Cement Group innebärande ett avtal till och med 
2023-07-31 på samma villkor som tidigare upprättade avtal med Internationella 
Handelshuset. 
 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2022-11-09 Dnr KS 2021/00457 

  

 

 

 

 
 
 
 
Malin Krantz  Anders Brunberg 
Kommundirektör Chef, Hållbar Tillväxt 
 
 
 
Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Uddevalla Cement Group 
 



 
 

   
FÖRAVTAL INFÖR EXPLOATERING 

 
1. Parter 

 
UDDEVALLA CEMENT GROUP AB UCG, (org nr: 559353-5908)  
 
UDDEVALLA KOMMUN (org nr: 212000-1397) 451 81 Uddevalla. 

 
 

2. Avtalets syfte 
Detta avtal träffas i syfte att ge exploatören möjlighet att under en bestämd 
tidsperiod, utveckla förutsättningarna att etablera en klinkerskvarn med 
tillhörande infrastruktur, samt förutsättningar för anlöp och transporter, dels 
med fartyg, dels med andra transportslag. 

 
 

3. Etablering 
Avtalet ger exploatören rätt till och med 2023-07-31 att förhandla med 
kommunen om etablering och tomträttsavtal av detaljplanelagt område i 
Uddevalla kommun, med fokus på hamnnära markområde. 

 
 
Planprogram och detaljplan 
För möjliga områden, gäller industri och hamnverksamhet. Detaljplan finns 
eller kan uppföras 
 
 

4. Utredningar och tillstånd 
Exploatören inhämtar och bekostar de lov och tillstånd, från myndigheter eller 
annan, som krävs för att upprätta ett förslag till exploatering enligt detta avtal 
och svara för kostnaderna som följer därav. 

 
 

5. Uteblivet Tomträttsavtal 
Kommunen är inte skyldig att ersätta exploatören för utredningskostnader eller 
andra kostnader, utfört arbete, utebliven vinst eller i övrigt med anledning, om 
detta föravtal blir ogiltigt eller förlängning av detta avtal inte uppnås inom 
tidsfristen enligt punkt 3.  

 
 
 
 



6. Giltighet 
Detta föravtal inför exploatering är för sin giltighet beroende av följande:  
 
Dels att det godkänns genom beslut av Kommunstyrelsen i Uddevalla 
kommun senast 2023-07-31. 

 
Detta avtal är till alla delar förfallet om inte villkoren ovan uppfylls. Blir avtalet 
ogiltigt skall någon ersättning för utfört arbete eller nedlagda kostnader inte 
utgå. 

 
 

7. Överlåtelse  
Detta avtal får inte överlåtas av Exploatören till annan utan Kommunens 
skriftliga godkännande. Vid sådan medgiven överlåtelse ska Exploatörens 
kvarstående åtaganden enligt detta avtal överföras på övertagande part.  
 
 

8. Sidoöverenskommelser 
Parterna har inte träffat någon överenskommelse eller åtagit sig någon 
förpliktelse utöver vad som ovan angivits. 
 
 

9. Tvist 
Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av detta avtal ska avgöras enligt 
svensk lagstiftning av allmän domstol om parterna inte skriftligen enas om 
annat. 
 
 

10.  Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var 
sitt. 

 
Uddevalla 2022-     -   Uddevalla 2022-     - 
 
För Uddevalla kommun  För Uddevalla Cement Group AB  
Kommunstyrelsen 
 
 
 
……………………………………….. ……………………………………….. 
Ingemar Samuelsson,  Essam El Naggar- CEO 
 
Ordf. Kommunstyrelsen  Uddevalla Cement Group AB 

 
……………………………………….. ……………………………………….. 
  
Bilagor 
 
Bilaga 1: Plankarta Västra hamnen med närliggande industriområde 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2021-08-19 Dnr KS 2021/00457 

  

 

Handläggare 

Anders Brunberg 
Chef, avd för Hållbar Tillväxt 
Telefon 0522-69 6061 
Anders.brunberg@uddevalla.se 

 

Föravtal inför exploatering 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun behöver kontinuerligt hitta nya metoder och möjligheter som 
stärker förutsättningarna för nya exploateringar och företagsetableringar i kommunen. 
Etableringarna bedöms öka antal arbetstillfällen i kommunen, öka skatteintäkterna och 
kommunens attraktion. 
 
En av de metoder kommunen tillämpat i särskilda enstaka fall är föravtal för 
markanvisning. Metoden kan tillämpas och förädlas i detta fall. Ett avtal, så kallat 
Föravtal inför exploatering, avses att tecknas med det egyptiska företaget ELDOMY 
Group, via det Uddevallabaserade företaget Internationella Handelshuset AB. 
 
Föravtalet ger möjlighet att under en begränsad tid, arbeta fram möjlig placering för 
verksamheten. 
 
Kommunledningskontoret föreslår Kommunstyrelsen att besluta om positivt beviljande 
av avtal mellan kommun och exploatör. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse KLK, 2021-08-19 
Föravtal inför exploatering  
Ansökan från exploatör 
Västra Hamnen – Möjligt område för etablering, pdf 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ingå i föravtal med exploatör 
 
 
 
Peter Larsson Anders Brunberg 
Kommundirektör Chef avd. Hållbar Tillväxt 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas:  till Internationella Handelshuset 
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FÖRAVTAL INFÖR EXPLOATERING 

 
1. Parter 

 
INTERNATIONELLA HANDELSHUSET AB (IHHAB 556545-7370 WEST 
SWEDEN)- ARAB WORLD and ELDOMY Group-Eldomy Co 
 
UDDEVALLA KOMMUN (org nr: 212000-1397) 451 81 Uddevalla. 

 
 

2. Avtalets syfte 
Detta avtal träffas i syfte att ge exploatören möjlighet att under en bestämd 
tidsperiod, utveckla förutsättningarna att etablera en klinkerskvarn med 
tillhörande infrastruktur, samt förutsättningar för anlöp och transporter, dels 
med fartyg, dels med andra transportslag. 

 
 

3. Etablering 
Avtalet ger exploatören rätt till och med 2022-05-31 att förhandla med 
kommunen om etablering och tomträttsavtal av detaljplanelagt område i 
Uddevalla kommun, med fokus på hamnnära markområde. 

 
 
Planprogram och detaljplan 
För möjliga områden, gäller industri och hamnverksamhet. Detaljplan finns 
eller kan uppföras 
 
 

4. Utredningar och tillstånd 
Exploatören inhämtar och bekostar de lov och tillstånd, från myndigheter eller 
annan, som krävs för att upprätta ett förslag till exploatering enligt detta avtal 
och svara för kostnaderna som följer därav. 

 
 

5. Uteblivet Tomträttsavtal 
Kommunen är inte skyldig att ersätta exploatören för utredningskostnader eller 
andra kostnader, utfört arbete, utebliven vinst eller i övrigt med anledning, om 
detta föravtal blir ogiltigt eller förlängning av detta avtal inte uppnås inom 
tidsfristen enligt punkt 3.  

 
 
 



6. Giltighet 
Detta föravtal inför exploatering är för sin giltighet beroende av följande:  
 
Dels att det godkänns genom beslut av Kommunstyrelsen i Uddevalla 
kommun senast 2022-05-31. 

 
Detta avtal är till alla delar förfallet om inte villkoren ovan uppfylls. Blir avtalet 
ogiltigt skall någon ersättning för utfört arbete eller nedlagda kostnader inte 
utgå. 

 
 

7. Överlåtelse  
Detta avtal får inte överlåtas av Exploatören till annan utan Kommunens 
skriftliga godkännande. Vid sådan medgiven överlåtelse ska Exploatörens 
kvarstående åtaganden enligt detta avtal överföras på övertagande part.  
 
 

8. Sidoöverenskommelser 
Parterna har inte träffat någon överenskommelse eller åtagit sig någon 
förpliktelse utöver vad som ovan angivits. 
 
 

9. Tvist 
Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av detta avtal ska avgöras enligt 
svensk lagstiftning av allmän domstol om parterna inte skriftligen enas om 
annat. 
 
 

10.  Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var 
sitt. 

 
Uddevalla 2021-     -   Uddevalla 2021-     - 
 
För Uddevalla kommun  För INT HANDELSHUSET AB  
Kommunstyrelsen 
 
 
 
……………………………………….. ……………………………………….. 
Ingemar Samuelsson,  Essam El Naggar- CEO 
 
Ordf. Kommunstyrelsen  INT HANDELSHUSET AB 

 
……………………………………….. ……………………………………….. 
  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-08-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 218 Dnr KS 2021/00457  

Föravtal med Internationella Handelshuset AB om etablering av 
klinkerskvarn 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun behöver kontinuerligt hitta nya metoder och möjligheter som 
stärker förutsättningarna för nya exploateringar och företagsetableringar i kommunen. 
Etableringarna bedöms öka antal arbetstillfällen i kommunen, öka skatteintäkterna och 
kommunens attraktion. 
  
En av de metoder kommunen tillämpat i särskilda enstaka fall är föravtal för 
markanvisning. Metoden kan tillämpas och förädlas i detta fall. Ett avtal, så kallat 
Föravtal inför exploatering, avses att tecknas med det egyptiska företaget ELDOMY 
Group, via det Uddevallabaserade företaget Internationella Handelshuset AB. 
  
Föravtalet ger möjlighet att under en begränsad tid, arbeta fram möjlig placering för 
verksamheten. Uppskattad markvolym är ca 5 hektar. 
  
Kommunledningskontoret föreslår Kommunstyrelsen att besluta om positivt beviljande 
av avtal mellan kommun och exploatör. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-08-23 
Föravtal inför exploatering  
Ansökan från exploatör 
Västra Hamnen – Möjligt område för etablering 

Yrkanden 

Ingemar Samuelsson (S): Bifall till förslaget i handlingarna med ändringen att avtalets 
bilagor ska exkluderas. 
 
Christer Hasslebäck (UP): bifall till Ingemar Samuelssons (S) ändringsyrkande. 
 
Martin Pettersson (SD), David Sahlsten (KD): att återremittera ärendet med syfte att 
omarbeta och konkretisera avtalet med tillhörande bilaga så att det tydligt framgår hur 
stor del av Frölands industriområde som låses upp under avtalsperioden. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på att avgöra ärendet idag mot att återremittera det och 
finner kommunstyrelsen besluta att avgöra ärendet idag. Ordförande ställer därefter 
proposition på sitt eget ändringsyrkande och finner kommunstyrelsen bifalla detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
  
att ingå i föravtal med exploatör exklusive bilagorna. 
  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-08-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

  
  

Forts. § 218 

Reservation 

Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till 
förmån för det egna yrkandet. 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2021-08-27 
Ingemar Samuelsson (S), Stefan Skoglund (S)   
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-08-27 
Sebastian Johansson 
 
Skickat 2021-08-27 
Ansvarig handläggare för kännedom  
Internationella Handelshuset  
 



FÖRLÄNGNING AV FÖRAVTAL INFÖR EXPLOATERING 
1. Parter

INTERNATIONELLA HANDELSHUSET AB (IHHAB 556545-7370 WEST 
SWEDEN)- ARAB WORLD and ELDOMY Group-Eldomy Co 

UDDEVALLA KOMMUN (org nr: 212000-1397) 451 81 Uddevalla. 

2. Avtalets syfte
Detta avtal träffas i syfte att ge exploatören möjlighet att under en bestämd 
tidsperiod, utveckla förutsättningarna att etablera en klinkerskvarn med 
tillhörande infrastruktur, samt förutsättningar för anlöp och transporter, dels 
med fartyg, dels med andra transportslag.

3. Etablering
Avtalet ger exploatören rätt till och med 2022-11-01 att förhandla med 
kommunen om etablering och tomträttsavtal av detaljplanelagt område i 
Uddevalla kommun, med fokus på hamnnära markområde.

Planprogram och detaljplan 
För möjliga områden, gäller industri och hamnverksamhet. Detaljplan finns 
eller kan uppföras 

4. Utredningar och tillstånd
Exploatören inhämtar och bekostar de lov och tillstånd, från myndigheter eller
annan, som krävs för att upprätta ett förslag till exploatering enligt detta avtal
och svara för kostnaderna som följer därav.

5. Uteblivet Tomträttsavtal
Kommunen är inte skyldig att ersätta exploatören för utredningskostnader eller
andra kostnader, utfört arbete, utebliven vinst eller i övrigt med anledning, om
detta föravtal blir ogiltigt eller förlängning av detta avtal inte uppnås inom
tidsfristen enligt punkt 3.



6. Giltighet
Detta föravtal inför exploatering är för sin giltighet beroende av följande:

Dels att det godkänns genom beslut av Kommunstyrelsen i Uddevalla
kommun senast 2022-11-01.

Detta avtal är till alla delar förfallet om inte villkoren ovan uppfylls. Blir avtalet
ogiltigt skall någon ersättning för utfört arbete eller nedlagda kostnader inte
utgå.

7. Överlåtelse
Detta avtal får inte överlåtas av Exploatören till annan utan Kommunens
skriftliga godkännande. Vid sådan medgiven överlåtelse ska Exploatörens
kvarstående åtaganden enligt detta avtal överföras på övertagande part.

8. Sidoöverenskommelser
Parterna har inte träffat någon överenskommelse eller åtagit sig någon
förpliktelse utöver vad som ovan angivits.

9. Tvist
Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av detta avtal ska avgöras enligt
svensk lagstiftning av allmän domstol om parterna inte skriftligen enas om
annat.

10.Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var
sitt.

Uddevalla 2022-    -

För Uddevalla kommun 

Uddevalla 2022-     - 

För INT HANDELSHUSET AB 
Kommunstyrelsen 

……………………………………….. ……………………………………….. 
Ingemar Samuelsson, Essam El Naggar- CEO 

Ordf. Kommunstyrelsen INT HANDELSHUSET AB 

……………………………………….. ……………………………………….. 

Bilagor 

Bilaga 1: Plankarta Västra hamnen med närliggande industriområde 
Bilaga 2: Föravtal inför exploatering 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2022-11-17 Dnr KS 2022/00615 

  

 

Handläggare 

Chef Hållbar tillväxt Anders Brunberg 
Telefon 0522-69 60 61 
anders.brunberg@uddevalla.se 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Avsiktsförklaring avseende verksamhetslokal Ljungskile hamn, 

Ljungs Hälle 1:120 

Sammanfattning 

Musselfabriken Ljungskile AB söker möjlighet att utveckla sin rörelse med 
kompletterande lokaler till sin nuvarande verksamhet i Ljungskile.  
 
Kommunen äger fastigheten Ljungs-Hälle 1:120 vid Ljungskile Hamn. Fastigheten, som 
kommunen köpte in 2018, är bebyggd med en industribyggnad på cirka 450 kvm som i 
dagsläget hyrs ut internt till en kommunal verksamhet. Fastigheten berörs av en 
detaljplan som medger handel, service, småindustri, hamnverksamhet, båtuppställning 
m.m. Fastigheten är belastat med miljöföroreningar, det föreligger skred- och rasrisk 
samt översvämningsproblematik som behöver utredas. 
 
2018 togs fram ett så kallat gestaltningsprogram för Ljungskile. I programmet framgår 
rörande området där den aktuella fastigheten är belägen bl.a. att det där är rimligt att det 
etableras allmänt tillgängliga verksamheter och restaurang/café. Denna inriktning bör 
vara förenlig med vad Musselfabriken avser att etablera. Verksamheten ska skapa 
förutsättningar för besök och matupplevelser, som attraktionsområden planeras ett 
labbkök och showroom, vilket stärker förutsättningar för den maritima utvecklingen och 
för hållbar sjömat. Verksamheten ska skapa förutsättningar för besök och 
matupplevelser. Som attraktionsområden planeras ett labbkök och showroom, vilket 
stärker förutsättningar för den maritima utvecklingen och för hållbar sjömat. 
 
Företaget vill till en början hyra fastigheten för att sedan ha möjlighet att friköpa den. 
Ärendegången är att samhällsbyggnadsnämnden upprättar ett femårigt hyreskontrakt 
och kommunstyrelsen tecknar en avsiktsförklaring om försäljning av fastigheten efter 
hyrestidens utgång. Avsiktsförklaringen är villkorad av att hyreskontrakt tecknas senast 
2023-06-30.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-17. 
Avsiktsförklaring mellan Uddevalla kommun och Musselfabriken Ljungskile AB. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ingå avsiktsförklaring med Musselfabriken i Ljungskile AB rörande Ljungs-Hälle 
1:120 enligt upprättat förslag.  



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2022-11-17 Dnr KS 2022/00615 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
Malin Krantz  Anders Brunberg 
Kommundirektör Avdelningschef Hållbar Tillväxt 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Musselfabriken Ljungskile AB 



 

 

 
 
   

  

   AVSIKTSFÖRKLARING 
     

Parter 
Uddevalla kommun (org nr: 212000-1397) 
Samhällsbyggnad 

 451 81 Uddevalla, nedan kallad Kommunen 
 

Musselfabriken Ljungskile AB (org nr: 559273-0427) 
 Box 9 
 459 21 Ljungskile, nedan kallade Bolaget 
  
 Kommunen och Bolaget benämns nedan gemensamt för Parterna 
 
 

Bakgrund 
Bolaget har sedan ett flertal år haft sin restaurangverksamhet i Ljungskile. De 
vill nu ha möjlighet att utveckla sin verksamhet och söker efter ny 
kompletterande lokalisering, för ökad exponering och förädlingar kopplat till 
musslor och besöksnäring. 
 
Kommunen äger fastigheten Ljungs-Hälle 1:120 vid Ljungskile Hamn. 
Fastigheten som kommunen köpte in 2018 är bebyggd med en industribyggnad 
på cirka 450 kvm som i dagsläget hyrs ut internt till en kommunal verksamhet. 
Fastigheten berörs av en detaljplan som medger handel, service, småindustri, 
hamnverksamhet, båtuppställning m.m. Fastigheten är belastat med 
miljöföroreningar, det föreligger skred- och rasrisk samt översvämnings-
problematik som behöver utredas. 
 

 
Avsiktsförklaring - överenskommelse 
Denna avsiktsförklaring ger Bolaget rätt att till och med 2023-06-30 undersöka 
om det är möjligt att etablera sin verksamhet i den befintliga byggnaden inom 
del av fastigheten Ljungs-Hälle 1:120, nedan kallad Avsiktsområdet. Parterna 
ska tillsammans verka för att möjliggöra en etablering av Avsiktsområdet.  
Parternas avsikt är att senast 2023-06-30 träffa ett hyreskontrakt på fem år med 
fem års förlängning som reglerar förutsättningarna för nyttjandet av byggnaden.  

 
 

Avsiktsområde 
Avsiktsområdet är i dagsläget inte exakt avgränsat. Gränserna kommer arbetas 
fram i samband med hyresavtalet.  

 
 
 
 
 



 

 

    

 
Friköpsklausul  
Kommunens intention är att Bolaget vid slutet av hyreskontraktets första 5-års 
period ska erbjudas möjlighet att friköpa hyresobjektet samt tillhörande mark 
under förutsättning att en avstyckning är möjlig. Friköpsklausulen ska skrivas 
med i hyresavtalet.  

 
 

Ekonomi   
Bolaget ska svara för och bekosta utrednings- och projekteringskostnader i 
samband med undersökningar som krävs för att kunna utreda möjligheten till 
etablering i Avsiktsområdet samt är skyldig att skaffa de tillstånd som erfordras 
för undersökningar på Avsiktsområdet. Bolaget är skyldig att följa alla 
föreskrifter som meddelas av myndighet eller som följer av lag. Bolaget får inte 
på något vis agera så att risk för miljöskada uppkommer på Avsiktsområdet i 
samband med undersökningarna. 
Kommunen lämnar inga garantier för att etablering på Avsiktsområdet är 
möjlig. Inte heller lämnas någon ersättning för nedlagda kostnader som 
uppkommer i och med denna överenskommelse, oavsett om etablering visar sig 
vara möjlig eller ej. 
 

 
Överlåtelse och ändringar 
Denna Avsiktsförklaring får inte helt eller delvis, utan kommunens skriftliga 
medgivande, överlåtas på annan.  
Ändringar och tillägg till denna Avsiktsförklaring ska upprättas skriftligen och 
undertecknas av behöriga företrädare för Parterna. 

 
 

Giltighet   
Denna Avsiktsförklaring är för sin giltighet beroende av att den godkänns 
genom beslut av kommunstyrelsen i Uddevalla kommun senast 2022-12-31. 
 
Vidare är denna Avsiktsförklaring till alla delar förfallen utan någon rätt till 
ersättning för någon av Parterna för utfört arbete eller nedlagda kostnader eller 
annan ersättning av vad slag det vara må om  
 
 giltighet enligt ovanstående inte har uppfyllts  
 Hyreskontrakt avseende nyttjandet av byggnaden inte tecknats mellan 

parterna senast 2023-06-30. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

    

 
Tvist   
För det fall att tvist uppkommer avseende Avsiktsförklaringens tolkning eller 
tillämpning ska tvisten i första hand lösas i förhandlingar mellan Parterna. I 
andra hand ska tvisten lösas av svensk domstol, varvid Uddevalla tingsrätt ska 
vara första instans. Svensk lag ska tillämpas på Avsiktsförklaringen. 

 
 
  
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
 
Uddevalla 2022-     -    Ljungskile 2022-     - 
 
För Uddevalla kommun   För Musselfabriken i Ljungskile AB 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
……………………………………….. ……………………………………….. 
Ingemar Samuelsson    Jan Bark 
Ordförande 
 
 
 
……………………………………….. ……………………………………….. 
Malin Krantz     
Kommundirektör 
 
 
 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Karta över Avsiktsområdet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    

 
Bilaga 1 
Karta över Avsiktsområdet 
 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
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2022-11-29 Dnr KS 2022/00343 

  

 

Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 
Telefon 0522-69 62 90 
sebastian.johansson@uddevalla.se 

 

Rapportering av kommunstyrelsens 

informationssäkerhetsarbete december 2022 

Sammanfattning 

Enligt Uddevalla kommuns informationssäkerhetspolicy ska kommunens  
dataskyddsombud halvårsvis rapportera till nämnderna om deras  
informationssäkerhetsarbete.  
 
Dataskyddsombudet ansvarar för att granska nämndernas  
informationssäkerhetsarbete med fokus på efterlevnaden av dataskyddsförordningen. 
I rapport daterad 2022-11-29 redogör dataskyddsombudet för de brister och  
förbättringsarbete inom kommunstyrelsens verksamhet som har observerats under andra 
halvåret 2022. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-29 
Dataskyddsombudets rapport 2022-11-29 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna rapporten. 
 
 
 
 
 
Malin Krantz  Sebastian Johansson 
Kommundirektör Kommunsekreterare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Dataskyddsombudet 
Kommunledningskontorets dataskyddshandläggare 
Säkerhetschefen  
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Föredragande Skriftlig 

Dataskyddsombud Mathias Karlsson 

Telefon +46522696041 

mathias.l.karlsson@uddevalla.se 

  

  

  

Sammanfattning 

Denna rapport ska visa det arbete som skett inom ramen för dataskyddsförordningen 

kommunövergripande av Dataskyddsombudet och nämndspecifikt av Dataskyddsombud och 

eller dataskyddshandläggaren. Rapportering sker halvårsvis till varje nämnd i enlighet med 

Uddevalla kommuns informationssäkerhetspolicy. Rapporten innefattar allt från större 

händelser till vanliga aktiviteter beroende på vad som skett under aktuell period. 

 

Syfte 

Ge en bild av arbetet med Dataskyddsförordningen kommunövergripande och nämndsvis. 

 

Rapport arbetet med Kommunstyrelsen 

1. Kommunövergripande 

2. Kommunstyrelsen 

 

Kommunövergripande arbete 

 Dataskyddsombudet har tillsammans med dataskyddshandläggare för alla nämnder i 

dataskyddsgruppen tittat på olika processer. Senast publicerad process på GDPR sidan 

inblicken är Process kameraövervakning. Denna ger en steg för steg bild på vad man 

behöver tänka på om man funderar på att sätta upp övervakningskameror 

 Ny hantering begäran registerutdrag. Begäran registerutdrag är en rättighet som finns i 

dataskyddsförordningen. Det finns inom Uddevalla kommun en e-tjänst för detta. När 

en begäran inkommer måste kommunen kontrollera om den sökande finns med 

personuppgifter hos oss eller inte. Tidigare gjorde webbutvecklarna denna sökning i 
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våra e-tjänster, men med ökat antal e-tjänster har detta blivit oproportionerligt 

arbetsbelastning för webbutvecklarna. Ansvaret är nu överflyttat på varje 

processförvaltare för aktuell e-tjänst 

 Dataskyddsombudet har bett varje dataskyddshandläggare att inventera vilka 

övervakningskameror som finns på varje förvaltning. Detta i syfte att se om de steg 

och den dokumentation som behövs för varje specifik kamera är genomförd och 

komplett. Denna inventering kommer även kommunen till gagn på det sätt att man får 

kunskap om vilken teknik som används och om det finns brister även där som behöver 

ses över 

 Revison e-tjänstlista. Revisionen går till så att Dataskyddsombudet kontrollerar att 

listan e-tjänster stämmer med angivna processförvaltare och att uppgifterna är 

korrekta 

 Revision gällande hur man följer dokumenthanteringsplanen gällande rensning, 

gallring och arkivering i kommunens e-tjänstsystem. Kontakt med varje 

processförvaltare för att stämma av dessa rutiner och att tidsfrister för detta är 

angivna i e-tjänstsystemet. 

 En del i arbetet som Dataskyddsombud är frågor från verksamheterna, nedan är 

axplock av olika frågor som behandlats det senaste halvåret. Frågor som större 

personuppgiftsincidenter förekommer mer sällan medan frågor om lagringsytor för en 

viss typ av information eller skyddade personuppgifter förekommer mer frekvent. 

o Personuppgiftsincident inom elevsystem hos personuppgiftsbiträde till 

kommunen, felet var hos leverantören men det är våra personuppgifter som 

behandlades. Rådgivning kring hur vi skulle se på omfattning av incidenten och 

om den skulle rapporteras vidare till IMY. BUN valde att rapportera in 

incidenten till IMY 

o Kamerabevakning och frågor kring vad som gäller kring detta, främst från BUN 

och SN. Med anledning av detta tog vi fram process kameraövervakning för att 

underlätta för verksamheterna 

o Lagringsytor för information. Man känner sig otrygg i vilka lagringytor man får 

använda sig av när det gäller känslig information oavsett om det innehåller 

personuppgifter eller ej. Hänvisning till befintliga dokument 
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o Personuppgifter och gemensam hantering i delar av processen och tankar 

kring IT-stöd. Denna specifika fråga lyftes av en enhet som jobbar i ett 

kommunövergripande system där man sitter på olika förvaltningar. Fortsatt 

dialog i frågan men frågan drivs av utvecklare på enheten som återkommer vid 

behov. 

o Fråga kring hur man ska resonera kring känsliga uppgifter i vanlig pappers post, 

sekretess internt/externt hur ska man tänka kring ev. röjande av uppgifter. 

o Skyddad personuppgift. Återkommande fråga hur man ska tänka kring denna 

uppgift från lagringsytor, att skicka m.m. Senast handlade det om hur 

hanteringen skedde i vanlig pappers post och part som hört av sig till 

kommunen och haft synpunkt på hanteringen. 

o Förtydligande gällande registerutdrag, registrerads rättigheter och att det inte 

handlar om att lämna ut uppgifter som om allmänna handlingar alt som part i 

ärende. Detta på förekommen anledning då en tjänsteperson vägrade lämna 

uppgifter till dataskyddshandläggare när aktuell handläggare efterfrågade 

uppgifter till en begäran registerutdrag. 

 Dialog kring HR+8 lönesystem. Då upphandling gällande nytt lönesystem har avbrutits 

och man under tiden man tittar på hur man ska lösa frågan måste ha ett lönesystem 

på plats under en övergångsperiod har den som leder projektet varit i kontakt med 

Dataskyddsombudet och dataskyddshandläggaren i denna fråga för att säkerställa att 

de steg som krävs från dataskyddsförordningen sida är uppfyllda. Pågående arbete där 

dataskyddshandläggaren är involverad fortsatt 

 Enskilda möten med varje nämnds dataskyddshandläggare gällande arbete med GDPR 

inom förvaltningen i november och december samt tankar inför 2023 

o Informationsinsats nya informationssäkerhetspolicyn och 

informationsbestämmelserna, GDPR, Dokumenthantering 

o Revision registerförteckning 
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 Uppföljning avvikelserapportering, personuppgiftsincidenter (220101–221122) 

o Antal 60 

o Nämnder som rapporterat: Barn och utbildningsnämnden, kommunstyrelsen, 

samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden 

o Kommunstyrelsen 3 

 Begäran registerutdrag (220101–221122) 

o Antal 23 

 

Kommunstyrelsens dataskyddshandläggares arbete med 

GDPR 

 

Förtydligande gällande registerutdrag, registrerads rättigheter och att det inte handlar om att 

lämna ut uppgifter som om allmänna handlingar alt som part i ärende, möte med verksamhet 

Dialog kring HR+8 lönesystem, Personuppgiftsbiträdesavtal och informationsklassning 

Arbeta med att informationsklassningen och resultatet av denna i vissa fall behöver integreras 

i Personuppgiftsbiträdesavtal.  

Börja se över hur rutin och dokumentation kring avvikelsehantering 

Dialog kring kommunstyrelsens roll vid begäran om registerutdrag i egenskap av anställande 

myndighet och ägare av kommunövergripande system.  

Se över och eventuell revidering av dokumenthanteringsplanen avseende registerförteckning. 
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Handläggare 

Säkerhetschef Björn Segelod 
Telefon 0522-69 65 65 
bjorn.segelod@uddevalla.se 

 

Remiss från Justitiedepartementet av betänkandet EU:s 

vapendirektiv sou 2022:62 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun instämmer med utredningen huvudlinjer. Tydlighet avseende 
vapenhantering så som innehav, försäljning och användning är synnerligen viktigt ur fler 
synvinklar. 2022 år vapenutredning har ansatsen att göra ett minimum av regeländringar 
vilket upplevs som en klok strategi.  
 
Civilt bruk av vapen är i praktiken begränsat till olika former av tävlingsskytte och 
sportskytte samt jakt i olika former. Bägge formerna har betydelse för folkhälsan och 
innevånarnas möjligheter till en aktiv fritid. Att göra större förändringar oavsett om det 
är en begränsning eller en lättnad i lagar kan påverka dessa användningsområden negativt 
eller göra verksamheten svårare att kontrollera.  
 
Den viktigaste delen av utredningen avhandlar förslaget om att ställa motsvarande krav 
på så kallade vapenmäklare som vapenhandlare där Sverige enligt utredningen saknar 
tillräcklig lagstiftning. Området har koppling till kommunernas brottsförebyggande 
arbete där tillgång till vapen rent generellt är ett problem. Oavsett form av legal 
vapenhandel måste den regleras på ett tillfredställande sätt.  

Beslutsunderlag 

2022 år vapenutredning  
EU:s Vapendirektiv sou 2022:62 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna remissvaret 
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Ärendebeskrivning 

EU:s vapendirekt SOU 2022:62 med följande 2022 års vapenutredning avser förenklat 
behovet av anpassningen av länders vapenlagar till EU:s regler om fri rörlighet av varor 
och tjänster. Utredningen tar fasta på behovet av att på ett minimalt sätt förändra svensk 
lagstiftning och man slår fast i till största delen är nuvarande regler tillräckliga för att 
möta kraven på anpassning.  
 
Vapenlagstiftningar är nationella och skiljer sig från land till land. Globalt finns stora 
skillnader mellan länder. I USA kan till och med olika delstater ha olika regler. Sverige 
har sedan länge haft restriktiva bestämmelser avseende vapen, i praktiken så är det helt 
nödvändigt att kunna ange ett ändamål för vapnet för att kunna anskaffa och äga det och 
myndigheter har möjligheten att godkänna eller neka innehavet. Vanliga 
användningsområden för ett civilt vapeninnehav i Sverige är olika former av tävlings- 
och sportskytte samt det stora intresse för jakt som finns nationellt. Utöver detta finns 
intressen som samlingar av historiska vapen där dessa vapen oftast är avaktiverade.  
 
Kommunens egen verksamhet har mycket begränsad anknytning till vapenhantering. Det 
är främst i form av att enskilda brukare eller boende inom socialtjänsten innehar vapen 
kommunens verksamheter kommer i kontakt med dessa. Det är en utmaning 
hanteringsmässigt när en brukare har ett flertal legala vapen och sedan flyttar in på ett 
serviceboende. Problemet är inte främst den enskildes förmåga att uppfylla kraven för att 
få äga sina vapen utan det faktum att ett större vapeninnehav innebär en inbrottsrisk i en 
känslig miljö. Kommunerna har ett allmänt uppdrag avseende folkhälsa. Att uppmuntra 
innevånare och att skapa förutsättningar för en bra fritid är viktigt för kommuner. 
Sportskytte i alla dess former är exempel på aktiviteter som lockar innevånare och bidrar 
till en god folkhälsa. Ansatsen att inte radikalt förändra förutsättningarna för denna typ 
av verksamhet är klokt och bidrar generellt till en bättre folkbildning avseende vapen och 
de regler som gäller för dom.  
 
Nationellt finns ett stort intresse för jakt i alla dess former. Jaktintresset är på många sätt 
en folkrörelse och har sina rötter långt tillbaka i tiden. Jaktintresse förknippas ofta med 
ett intresse att vistas i skog och mark. Inom ramen för jakten finns även naturvårdande 
komponenter. Redan idag finns krav på hur jakt skall bedrivas samt krav på vilka som får 
inneha så kallade målskyttevapen. Kraven på att innehavaren ingår i någon form av stabil 
organisation borgar för en korrekt hantering. Ur en kommunal synvinkel är jakt ett stort 
fritidsintresse för många innevånare vilket ger positiva effekter på folkhälsan. 
Utredningen pekar ut området med vapenmäklare som ett område där den svenska 
lagstiftningen måste anpassas. Vapenmäklare kan beskrivas som en mellanhand mellan 
köpare och säljare där denne inte företräder någon part. Denna typ av verksamhet har 
varit i praktiken obefintlig i Sverige men vanligare utomland. En anpassning till EU:s 
vapendirektiv innebär att det är möjligt att verka som vapenmäklare i Sverige och då 
måste vapenlagstiftningen kompletteras.  
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Kommunen anser att förslaget att reglera denna verksamhet är välgrundat med bakgrund 
av det ansvar kommunerna har för en brottsförebyggande verksamhet. All införsel och 
handel med vapen måste kunna kontrolleras nationellt då problemet med illegala vapen 
växer. De vapen som legalt säljs inom landet har ett tillförlitligt system och det finns 
ingen anledning att tillåta system som ligger helt eller delvis utanför myndigheters 
kontroll. Förslaget innebär att mäklare kan vara verksamma nationellt men skall ha ett 
tillstånd till detta. Det blir då lättare att genomföra kontroller, tydligare spelregler och det 
finns möjligheter att beivra felaktigheter. Ansvarsfulla vapenägare med sportskytte eller 
jaktintresse påverkas inte nämnvärt negativt av förslaget. En god kontroll av 
vapenhandeln skapar även en kvalitetskontroll där en exempelvis en jaktintresserad 
innevånare som köper ett jaktvapen vet att vapnet är av god kvalitet, är märkt på ett 
korrekt sätt och inte är behäftat med något fel. 
 
Kommunen tillstryker de förslag utredningen kommit fram till. Det är av vikt att en 
anpassning av EU-direktivet inte innebär genvägar i den vapenlagstiftning Sverige har 
med en bristande kontroll som följd.  
 
 
 
 
Malin Krantz  Björn Segelod 
Kommundirektör Säkerhetschef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Handläggare 
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svaret ger besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 

synpunkter.  



5 (5) 

 
 

Betänkandet kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats 

www.regeringen.se. 
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Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 
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Johan Stensbäck 
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Till statsrådet och chefen för 
Justitiedepartementet 

Regeringen beslutade vid regeringssammanträde den 12 maj 2022 att 
uppdra åt en särskild utredare att lämna förslag till de författnings-
ändringar som krävs i svensk rätt för att genomföra 2017 års änd-
ringsdirektiv till EU:s vapendirektiv på miniminivå. I uppdraget 
ingår även att se över vapenlagstiftningen och ta ställning till vilka 
ändringar som bör göras i regelverket utifrån de tillkännagivanden 
från riksdagen som finns på vapenområdet. Den del av uppdraget 
som avser genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till vapen-
direktivet ska redovisas i ett delbetänkande. 

Tidigare lagmannen och rikspolischefen Stefan Strömberg för-
ordnades att vara särskild utredare den 12 maj 2022. Han entlediga-
des den 18 juli 2022. Ordföranden i Säkerhets- och integritets-
skyddsnämnden Gunnel Lindberg förordnades samma dag att vara 
särskild utredare. 

Utredningen har antagit namnet 2022 års vapenutredning. 
Den 3 juni 2022 förordnades rättssakkunniga i Justitiedeparte-

mentet Jaennice Fährlin till sakkunnig i utredningen. Till experter i 
utredningen utsågs samma dag handläggaren vid Naturvårdsverket 
Emil Ekström, verksjuristen vid Tullverket Karin Engstrand, verks-
juristen vid Inspektionen för strategiska produkter Simret Goitom, 
kammaråklagaren Fredrik Jönsson, hovrättsrådet Fredrik Landgren, 
rådmannen Kristina H Samuelsson, handläggaren vid Polismyndig-
heten Henrik Stolt och juristen vid Polismyndigheten Cassandra 
Utas Stokic. 

Den 3 juni 2022 förordnades en parlamentariskt sammansatt re-
ferensgrupp att biträda utredningen bestående av riksdagsledamö-
terna Tobias Andersson, Sten Bergheden, Maria Ferm, Ingemar 
Kihlström, Birger Lahti, Lina Nordquist och Anna Wallentheim och 



 

 

ordföranden i kommunfullmäktige i Östersund Hanna Wagenius. 
Anna Wallentheim entledigades den 16 juni 2022. Samma dag för-
ordnades riksdagsledamoten Petter Löberg att ingå i gruppen. 

Den 16 maj 2022 anställdes rättssakkunnige Robert Tischner som 
sekreterare i utredningen. Numera utnämnde rådmannen Jonatan 
Wahlberg anställdes som sekreterare den 1 juli 2022. 

Vi överlämnar härmed delbetänkandet EU:s vapendirektiv – 
genomförande av 2017 års ändringsdirektiv på miniminivå (SOU 
2022:62). De återstående frågor som omfattas av uppdraget kommer 
utredningen att behandla i slutbetänkandet, som ska redovisas senast 
den 10 november 2023. 

 
Stockholm i november 2022 
 
 
Gunnel Lindberg 
 
 
     /Jonatan Wahlberg 
 
 
      Robert Tischner
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Sammanfattning 

Uppdraget 

Utredningens uppdrag består av två delar. Den som nu redovisas 
handlar om förslag till de författningsändringar som krävs i svensk 
rätt för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 
2017/853 om ändring av rådets direktiv 91/477/EEG om kontroll av 
förvärv och innehav av vapen (2017 års ändringsdirektiv). I den de-
len av uppdraget ingår även att ta ställning till om det behövs några 
författningsändringar för att kunna tillämpa en delegerad förordning 
om de närmare formerna för det systematiska utbytet av information 
på elektronisk väg om avslag på ansökningar om tillstånd att förvärva 
eller inneha vissa skjutvapen. Utredningen ska även överväga hur 
kommissionens direktiv (EU) 2019/68 om fastställande av tekniska 
specifikationer för märkning av skjutvapen och deras väsentliga delar 
enligt rådets direktiv 91/477/EEG om kontroll av förvärv och inne-
hav av vapen ska genomföras i svensk rätt och lämna nödvändiga för-
fattningsförslag. 

I direktiven framhålls att en utgångspunkt för uppdraget ska vara 
att genomföra ändringsdirektivet på absolut miniminivå. Där anges 
också att det även ska beaktas att direktivet ger utrymme för med-
lemsstaterna att i nationell rätt fastställa märkningskrav för vapen 
och vapendelar av särskilt stort historiskt värde. 

Ändringsdirektivet 

Ändringsdirektivet innehåller bl.a. nya definitioner, nya krav på 
märkning av skjutvapen och väsentliga delar till sådana vapen, regle-
ring av vapenhandlar- och vapenmäklarverksamhet, krav på register, 
strängare krav för att ge tillstånd till innehav av vissa skjutvapen och 
reglering av förvärv och innehav av vissa stora vapenmagasin. 
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I många avseenden krävs inga författningsändringar 

Vapendirektivet sätter en minimistandard för den lagstiftning som 
ska finnas, men hindrar inte att medlemsstaterna har en mer långtgå-
ende reglering. Den svenska vapenlagstiftningen håller en mycket 
hög skyddsnivå och därigenom uppfyller Sverige redan till stora de-
lar de krav som ställs i ändringsdirektivet. Därför krävs det inga nya 
eller ändrade regler om bl.a. 

• larm-, signal- eller salutvapen, 

• underårigas innehav av skjutvapen, 

• övervakning av meddelade tillstånd och förvaring av skjutvapen 
och ammunition, 

• distanshandel, 

• deaktiverade vapen, och 

• transitering av vapen. 

Eftersom den svenska vapenlagstiftningen redan är mycket restriktiv 
får de flesta av de ändringar som föreslås i praktiken mycket begrän-
sad effekt för personer som legalt innehar skjutvapen. 

Utredningens överväganden och förslag 

Utgångspunkter för genomförandet 

Eftersom vapenlagstiftningen är så komplex krävs det trots allt änd-
ringar i förhållandevis många bestämmelser, men en av utgångspunk-
terna för utredningens arbete har varit att genomföra nödvändiga 
förändringar på absolut miniminivå. En annan har varit att noga 
överväga om Sverige bör utnyttja möjligheter till undantag från vissa 
bestämmelser i ändringsdirektivet. Ett genomförande på miniminivå 
bör dock inte hindra att bestämmelser som är förmånliga för en-
skilda införs. 

En annan viktig utgångspunkt är – mot bakgrund av den korta 
utredningstiden – att behålla den nuvarande strukturen i vapenlag-
stiftningen. Vidare måste regelverket hänga ihop. Det får inte finnas 
utrymme för t.ex. den organiserade brottsligheten att missbruka 
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regelverket. Vidare måste myndigheterna ha rättsliga förutsättningar 
för att utföra sina arbetsuppgifter, exempelvis författningsstöd för 
det informationsutbyte som ändringsdirektivet kräver. 

Frågor som rör skjutvapen 

Tillstånd till att inneha skjutvapen som omfattas av ändringsdirekti-
vets kategori A och som huvudsakligen har prydnadsvärde eller sär-
skilt affektionsvärde ska endast få meddelas om vapnet deaktiverats 
enligt föreskrifterna i en särskild EU-förordning. 

Kraven på märkning av skjutvapen och vapendelar vid tillverk-
ning utökas genom att en sådan märkning om möjligt även ska om-
fatta uppgift om modell. Vid tillverkning av vapendelar som är för 
små för att kunna märkas på vanligt sätt ska de åtminstone märkas 
med ett serienummer eller liknande. 

När skjutvapen eller vapendelar förs in till Sverige från tredjeland 
ska de märkas på samma sätt som vid tillverkning. Det ska dock inte 
gälla skjutvapen som förs in för statens räkning. 

När skjutvapen eller vapendelar överlåts från staten till någon 
annan för permanent civilt bruk ska de förses med samma märkning 
som vid tillverkning. Vapendelar ska, i likhet med det som redan gäl-
ler för skjutvapen, även ha en unik märkning där det framgår att de 
har överlåtits av en svensk myndighet. 

Den möjlighet som finns att införa nationell reglering för märk-
ning av skjutvapen av särskilt stort historiskt värde ska utnyttjas. 
Om det finns särskilda skäl får Polismyndigheten medge undantag 
från skyldigheten att märka skjutvapen eller vapendelar som är av 
särskilt stort historiskt värde. Vid bedömningen av om undantag 
från märkningskravet bör medges har bl.a. faktorer som vapnets 
ålder, förekomsten av motsvarande vapen och vapnets skick bety-
delse, liksom vapnets proveniens. 

De utvidgade märkningskraven ska tillämpas vid tillverkning, in-
försel och överlåtelse från staten till annan för permanent civilt bruk 
som äger rum efter att de nya reglerna trätt i kraft. Det innebär bl.a. 
att den som har en befintlig samling av skjutvapen av historiskt ur-
sprung, där vapnen är märkta enligt nuvarande regler, inte behöver 
se till att de märks ytterligare. Han eller hon behöver därmed inte 
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heller ansöka om undantag från märkningsreglerna för att undgå 
krav på ytterligare märkning av föremålen. 

Frågor som rör vapenmagasin 

Utredningen konstaterar inledningsvis att även ett genomförande av 
ändringsdirektivet på miniminivå kräver en reglering av vissa vapen-
magasin. Tre alternativa sätt att reglera vapenmagasin presenteras; 
användningsreglering, förvärvsreglering och innehavsreglering. Ut-
redningen konstaterar att de två förstnämnda lösningarna har allvar-
liga nackdelar och att en innehavsreglering är lämpligast. 

Regleringen begränsas till att gälla enbart vissa löstagbara vapen-
magasin till halvautomatiska skjutvapen med centralantändning och 
helautomatiska skjutvapen. Det ska krävas tillstånd att inneha sådana 
löstagbara vapenmagasin om magasinet kan innehålla fler än 20 pa-
troner, eller fler än 10 patroner om magasinet är möjligt att sätta in i 
ett skjutvapen vars pipas längd överstiger 30 cm eller totala längd 
överstiger 60 cm. 

Den som har tillstånd eller rätt att inneha ett vapen för skjutning 
eller för ändamålet samling får emellertid utan särskilt tillstånd in-
neha löstagbara vapenmagasin som passar till vapnet. Ett tillstånd att 
bedriva handel med skjutvapen ger också rätt att inneha sådana lös-
tagbara vapenmagasin som regleras i vapenlagen (1996:67). Den som 
har tillstånd att låna skjutvapen får likaså utan särskilt tillstånd rätt 
att inneha vapenmagasin som passar till vapnet. 

Den som överlåter ett skjutvapen, men som har kvar sådana 
vapenmagasin som det utan vapeninnehav krävs tillstånd att inneha, 
får fortsätta att inneha vapenmagasinen utan krav på särskilt tillstånd 
under tre månader efter överlåtelsen av vapnet. Den som under den 
tiden antingen ansöker om tillstånd att inneha ett nytt vapen för 
skjutning eller samling som vapenmagasinen passar till, eller ansöker 
om särskilt tillstånd att inneha magasinen, får fortsätta att inneha 
dem tills tillståndsfrågan har avgjorts slutligt. 

Den som när lagändringarna träder i kraft har sådana löstagbara 
vapenmagasin som utan vapeninnehav kräver tillstånd får utan sär-
skilt tillstånd inneha dem i ytterligare fyra månader eller, om ansö-
kan om tillstånd att inneha vapenmagasinen, eller ett skjutvapen som 
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magasinen passar till, görs innan den tiden löpt ut. Vapenmagasinen 
får då behållas till dess att ansökan har prövats slutligt. 

Vapenlagen ska inte gälla för sådana vapenmagasin som innehas 
av staten. 

Sådana vapenmagasin som det krävs tillstånd att inneha och som 
tillhör ett dödsbo eller konkursbo ska omfattas av samma regler som 
gäller för skjutvapen. 

Det ska vara straffbart att – utan att ha rätt till det – inneha sådana 
stora löstagbara vapenmagasin som omfattas av vapenlagen. Den 
som frivilligt lämnar in ett sådant vapenmagasin som innehas olovli-
gen till Polismyndigheten ska endast åtalas om det är motiverat från 
allmän synpunkt. 

Vapenmagasin som regleras i vapenlagen får överlåtas eller yrkes-
mässigt förmedlas endast till någon som har tillstånd eller rätt att 
inneha egendomen. Om sådana vapenmagasin överlåts genom om-
bud ska ombudet ha eget vapentillstånd. Att överträda regleringen 
ska vara straffbart. 

Ett särskilt meddelat tillstånd att, utan vapeninnehav, inneha ett 
eller flera vapenmagasin ska kunna återkallas under samma förutsätt-
ningar som gäller för tillstånd att inneha ammunition. Vapenmagasin 
ska också kunna omhändertas och förverkas under samma förutsätt-
ningar som gäller för ammunition. 

Sådana löstagbara vapenmagasin som omfattas av vapenlagen ska 
kunna lösas in av staten under samma förutsättningar som gäller för 
skjutvapen, ammunition och ljuddämpare. 

Vapenmäklare 

Varken vapenlagen eller lagen (1992:1300) om krigsmateriel täcker 
till fullo kraven i ändringsdirektivet på reglering av vapenmäklare, 
som är en ny yrkeskategori. Ändringsdirektivet kräver reglering av 
sådan verksamhet. 

Det ska krävas tillstånd enligt vapenlagen att yrkesmässigt för-
medla skjutvapen eller ammunition, dvs. att bedriva vapenmäklar-
verksamhet, på samma sätt som gäller för handel med skjutvapen. En 
juridisk person som har tillstånd att bedriva vapenmäklarverksamhet 
ska utse en föreståndare och får utse en ersättare för honom eller 
henne. Föreståndare och ersättare ska godkännas av Polismyndighe-
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ten. Samma regler ska gälla för återkallelse av tillstånd till vapenmäk-
larverksamhet som för tillstånd till vapenhandel. 

Sådan vapenmäklarverksamhet som kräver tillstånd enligt vapen-
lagen undantas från tillstånd till tillhandahållande enligt lagen om 
krigsmateriel. 

Att bedriva vapenmäklarverksamhet utan tillstånd straffbeläggs 
på samma sätt som att bedriva vapenhandel med skjutvapen utan till-
stånd. 

Vapenmäklare ska kontrollera att den som vill köpa t.ex. skjutva-
pen och ammunition har tillstånd eller rätt att inneha egendomen. 
Yrkesmässig förmedling av sådan egendom till någon som saknar 
rätt att inneha den straffbeläggs. 

Registerfrågor och informationsutbyte 

Polismyndigheten ska föra register över dem som har meddelats 
tillstånd att bedriva vapenmäklarverksamhet. Sekretess ska inte gälla 
för uppgift i vapenregister om namn och adress för den som har 
sådant tillstånd eller för uppgift om vilka typer av vapen som omfat-
tas av tillståndet. 

Inspektionen för strategiska produkter, Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap och kommuner ska föra register över vissa 
beslutade tillstånd till att hantera ammunition. Skyldigheten att föra 
register och registrens ändamål regleras i lagen om krigsmateriel re-
spektive lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. 

Vapenregister ska, utöver det som registreras i dag, även innehålla 
uppgifter om märkning av skjutvapen och vapendelar. I vapenför-
ordningen preciseras vilka uppgifter som vapenregister ska innehålla. 

Polismyndigheten får samköra vapenregister om det behövs för 
kontroll av vapenmäklare. 

Personuppgifter om den som fått tillstånd att inneha skjutvapen 
ska bevaras lika länge som uppgifter om vapnet. Kravet på att under 
viss tid bevara uppgifter om den som fått tillstånd att bedriva vapen-
handel tas bort. 

Bevarandetiden för uppgifter i Polismyndighetens vapenregister 
utökas från 20 år till 30 år från det att skjutvapnet eller vapendelen 
skrotades. Om egendomen förts ut ur landet permanent får den i 
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stället avföras ur registren 30 år efter utförseln. När 30 år har gått 
ska personuppgifterna raderas. 

Vapenmäklare ska på samma sätt som vapenhandlare föra för-
teckningar över de transaktioner avseende skjutvapen som vapen-
mäklaren förmedlar, förhandlar eller arrangerar. När verksamheten 
upphör ska både vapenmäklare och vapenhandlare överlämna sina 
förteckningar till Polismyndigheten. 

Vapenhandlare och vapenmäklare ska vidare löpande anmäla 
transaktioner och överföringar enligt vapenlagen med skjutvapen till 
Polismyndigheten. 

Polismyndigheten ska informera behöriga myndigheter i andra 
medlemsstater i EU om avslag på ansökningar om tillstånd att in-
neha skjutvapen och ammunition, om avslaget grundar sig på säker-
hetsskäl eller sökandens bristande pålitlighet. Detsamma gäller om 
tillstånd att inneha skjutvapen återkallas av säkerhetsskäl eller på 
grund av innehavarens bristande pålitlighet. 

Övriga frågor 

En vapenhandlare eller vapenmäklare ska underrätta Polismyndig-
heten om varje förvärv eller försök till förvärv av ammunition som 
han eller hon anser ha varit tvivelaktigt på grund av transaktionens 
karaktär eller omfattning. 

Bilagan till vapenförordningen (1996:70) ska ändras så att den 
överensstämmer med bilaga I till vapendirektivet i dess genom änd-
ringsdirektivet ändrade lydelse. 

Vissa bemyndiganden i vapenlagen utvidgas för att stämma över-
ens med förslagen till ändringar. 

Ikraftträdande 

Förslagen bör av hänsyn till att genomförandet av ändringsdirektivet 
är försenat och att Sverige har stämts inför EU-domstolen träda 
i kraft så snart som möjligt. Utredningen bedömer att ett ikraftträ-
dande den 1 juli 2023 är realistiskt. 
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Övergångsbestämmelser 

Utredningen föreslår en övergångsbestämmelse, som innebär att 
kravet på deaktivering för tillstånd att inneha vapen som huvudsak-
ligen har prydnads- eller särskilt affektionsvärde inte ska gälla vid 
förnyelse av tidsbegränsade tillstånd som avser vissa halvautoma-
tiska vapen som klassificeras som s.k. förbjudna skjutvapen enligt 
vapendirektivet om tillståndet att inneha vapnet har registrerats i 
vapenregistret före den 13 juni 2017. 

Vidare föreslås att den som vid ikraftträdandet innehar vapenma-
gasin, som omfattas av vapenlagens reglering, utan särskilt tillstånd 
får fortsätta att inneha vapenmagasinen till utgången av oktober 
2023. Om han eller hon dessförinnan har ansökt om tillstånd att in-
neha vapenmagasinen, eller att inneha ett vapen som de passar till, 
får vapenmagasinen innehas utan tillstånd till dess att ansökan om 
tillstånd har prövats slutligt. 

Den som yrkesmässigt förmedlar skjutvapen eller ammunition 
som det krävs tillstånd för enligt den nya regleringen föreslås få 
fortsätta att bedriva sådan verksamhet utan särskilt tillstånd till ut-
gången av oktober 2023 eller, om ansökan om tillstånd har gjorts 
dessförinnan, till dess att ansökan om tillstånd har prövats slutligt. 

Övriga förslag kräver inga övergångsbestämmelser.
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1 Författningsförslag 

1.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1300) 
om krigsmateriel 

Härigenom föreskrivs1 i fråga om lagen (1992:1300) om krigsmate-
riel2 

dels att 4 § ska ha följande lydelse, 
dels att rubriken närmast före 18 § ska lyda ”Tillsyn, registrering 

och uppgifts- och underrättelseskyldighet”, 
dels att det ska införas tre nya paragrafer, 18 a–c §§, av följande 

lydelse. 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 

4 §3 
Verksamhet som avser tillhandahållande av krigsmateriel, uppfin-

ningar rörande krigsmateriel och metoder för framställning av sådan 
materiel samt verksamhet som avser tillhandahållande av tekniskt bi-
stånd till någon i utlandet får inte bedrivas här i landet utan tillstånd. 

Svenska myndigheter, svenska företag samt den som är bosatt 
eller stadigvarande vistas här får inte heller utom landet bedriva 
sådan verksamhet utan tillstånd. 

Regeringen får meddela 
föreskrifter om undantag från 
tillståndskravet enligt första och 
andra styckena i fråga om sådan 
handel med skjutvapen som 

Regeringen får meddela 
föreskrifter om undantag från 
tillståndskravet enligt första och 
andra styckena i fråga om sådan 
handel med skjutvapen eller 

 
1 Jfr rådets direktiv 91/477/EEG av den 18 juni 1991 om kontroll av förvärv och innehav av 
vapen, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådet direktiv (EU) 2017/853 av den 17 maj 
2017 om ändring av rådets direktiv 91/477/EEG om kontroll av förvärv och innehav av vapen. 
2 Lagen omtryckt 1997:689. 
3 Senaste lydelse 2018:135. 
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regleras genom föreskrifterna i 
vapenlagen (1996:67) eller sådan 
hantering av ammunition eller 
annan explosiv vara som regleras 
genom föreskrifterna i lagen 
(2010:1011) om brandfarliga och 
explosiva varor. 

yrkesmässig förmedling av skjut-
vapen eller ammunition som 
regleras i vapenlagen (1996:67) 
eller sådan hantering av ammu-
nition eller annan explosiv vara 
som regleras i lagen (2010:1011) 
om brandfarliga och explosiva 
varor. 

 

 18 a § 
Inspektionen för strategiska 

produkter ska med hjälp av auto-
matiserad behandling föra ett re-
gister över dels personer och orga-
nisationer som har meddelats ett 
tillstånd enligt 3 § att tillverka 
sport- eller jaktvapen eller ammu-
nition till sådana vapen, dels fysi-
ska personer som har ett betydan-
de inflytande över en juridisk per-
son som har meddelats ett sådant 
tillstånd. 

 
 18 b § 

Registret enligt 18 a § ska ha 
till ändamål att  

1. underlätta handläggningen 
av frågor om tillstånd enligt denna 
lag, och 

2. ge information om sådana 
uppgifter som behövs för att före-
bygga, förhindra eller upptäcka 
brottslig verksamhet eller för att 
utreda eller lagföra brott med an-
knytning till krigsmateriel. 
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 18 c § 
Bestämmelserna i 18 a och 

18 b §§ kompletterar Europapar-
lamentets och rådets förordning 
(EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska perso-
ner med avseende på behandling 
av personuppgifter och om det fria 
flödet av sådana uppgifter och om 
upphävande av direktiv 
95/46/EG (allmän dataskydds-
förordning). 

Vid behandling av personupp-
gifter enligt 18 a och 18 b §§ gäller 
lagen (2018:218) med komplette-
rande bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning och före-
skrifter som har meddelats i an-
slutning till den lagen, om inte nå-
got annat följer av denna lag eller 
föreskrifter som har meddelats i 
anslutning till lagen. 

                       

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023. 
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1.2 Förslag till lag om ändring i vapenlagen 
(1996:67) 

Härigenom föreskrivs1 i fråga om vapenlagen (1996:67) 
dels att 1 kap. 1 och 8 §§, 1 a kap. 7 och 10 §§, 2 kap 1, 5 a, 8–10 b 

och 10 d §§, 2 a kap. 2, 4, 5 och 7 §§, 3 kap. 10 §, 6 kap. 2–4 §§, 7 kap. 
1–4 §§, 8 kap. 1–3 §§, 9 kap. 1–2, 5 och 7 §§, 10 kap. 2 § och 11 kap. 
1–3 §§ och rubrikerna före 2 kap. 10 §, 6 kap. 4 §, 7 kap. och 8 kap. 
ska ha följande lydelse, 

dels att det ska införas fem nya paragrafer, 1 kap. 7 a §, 2 kap. 5 b, 
8 a och 10 e §§ och 2 a kap. 8 §, av följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

1 kap. 
1 §2 

Denna lag gäller skjutvapen, 
vissa föremål som i lagen jäm-
ställs med skjutvapen, ammuni-
tion och ljuddämpare. 

Denna lag gäller skjutvapen, 
vissa föremål som i lagen jäm-
ställs med skjutvapen, ammuni-
tion, ljuddämpare och vapenma-
gasin. 

 
 7 a § 

Med vapenmagasin avses i 
denna lag löstagbara magasin för 
halvautomatiska skjutvapen med 
centralantändning och för hel-
automatiska skjutvapen, under 
förutsättning att magasinet kan 
innehålla 

– fler än 20 patroner, eller 
– fler än 10 patroner, om ma-

gasinet är möjligt att sätta in i ett 
halvautomatiskt skjutvapen med 

 
1 Jfr rådets direktiv 91/477/EEG av den 18 juni 1991 om kontroll av förvärv och innehav av 
vapen, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådet direktiv (EU) 2017/853 av den 17 maj 
2017 om ändring av rådets direktiv 91/477/EEG om kontroll av förvärv och innehav av vapen. 
2 Senaste lydelse 2022:132. 



SOU 2022:62 Författningsförslag 

23 

centralantändning eller ett hel-
automatiskt skjutvapen, vars pipas 
längd överstiger 30 cm eller totala 
längd överstiger 60 cm. 

 
8 §3 

I fråga om skjutvapen som 
innehas av staten gäller endast 
1 a kap. 6–11 §§ och 2 a kap. 5 §. 
Lagen gäller inte ammunition 
eller ljuddämpare som innehas av 
staten.  

I fråga om skjutvapen som 
innehas av staten gäller endast 
1 a kap. 6–11 §§ och 2 a kap. 
5 §. Lagen gäller inte ammu-
nition, ljuddämpare eller vapen-
magasin som innehas av staten. 

I fråga om skjutvapen och ammunition som tillverkas för staten 
gäller endast 2 a kap. 1–4 och 6 §§. 

1 a kap. 
7 §4 

Polismyndigheten ska med hjälp av automatiserad behandling 
föra separata register över 

1. personer och organisationer som enligt denna lag har med-
delats tillstånd att inneha skjutvapen, ammunition eller ljuddämpare 
eller tillstånd att låna skjutvapen samt personer som tillhör hem-
värnets personal och som av Försvarsmakten har tilldelats skjut-
vapen för förvaring i bostaden (vapeninnehavarregistret), 

2. de skjutvapen för vilka tillstånd till innehav har meddelats en-
ligt denna lag samt skjutvapen som upphittats eller anmälts stulna 
eller försvunna (vapenregistret), 

3. personer och organisatio-
ner som har meddelats tillstånd 
enligt denna lag att driva handel 
med skjutvapen, fysiska perso-
ner som har ett betydande infly-
tande över en sådan juridisk per-
son som har tillstånd att driva 
handel med skjutvapen, personer 
som har godkänts att som före-
ståndare eller ersättare svara för 

3. personer och organisatio-
ner som har meddelats tillstånd 
enligt denna lag att driva handel 
med skjutvapen eller yrkesmässigt 
förmedla skjutvapen eller ammu-
nition, fysiska personer som har 
ett betydande inflytande över en 
juridisk person som har tillstånd 
att driva sådan handel eller för-
medling, personer som har god-

 
3 Senaste lydelse 2022:132. 
4 Senaste lydelse 2022:132. 
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sådan verksamhet samt personer 
och organisationer som har med-
delats tillstånd enligt denna lag 
att ta emot skjutvapen för över-
syn eller reparation (vapenhand-
larregistret), och 

känts att som föreståndare eller 
ersättare svara för sådan verk-
samhet samt personer och orga-
nisationer som har meddelats 
tillstånd enligt denna lag att ta 
emot skjutvapen för översyn 
eller reparation (vapenhandlar-
registret och vapenmäklarregis-
tret), och 

4. sammanslutningar som har auktoriserats enligt denna lag (re-
gistret över auktoriserade sammanslutningar för jakt- eller mål-
skytte). 

Av vapeninnehavarregistret får det inte framgå vilka vapen som 
Försvarsmakten har tilldelat någon som tillhör hemvärnets personal. 
Registret får inte användas för att göra automatiserade sammanställ-
ningar över personer som tillhör hemvärnets personal. 

 
10 §5 

Uppgifter om skjutvapen och 
sådana vapendelar som avses i 
2 a kap. ska bevaras i vapenregis-
ter i 20 år. Detsamma gäller upp-
gifter om namn, adress och orga-
nisations- eller personnummer 
avseende den som har meddelats 
tillstånd att inneha skjutvapen 
eller tillstånd att driva handel 
med skjutvapen. 

Uppgifter om sådana skjutva-
pen och vapendelar som avses i 
2 a kap. ska bevaras i vapenregis-
ter i 30 år efter det att skjutvapnet 
eller vapendelen skrotats. Det-
samma gäller uppgifter om 
namn, adress och organisations- 
eller personnummer avseende 
den som har meddelats tillstånd 
att inneha sådana skjutvapen 
eller vapendelar. 

 Uppgifter om sådana skjutva-
pen eller vapendelar som har 
överförts till en mottagare i utlan-
det ska bevaras i vapenregister 
30 år efter utförseln, om vapnet 
eller vapendelen inte dessförinnan 
har återinförts. 

 När perioden om 30 år i första 
och andra styckena har löpt ut ska 

 
5 Senaste lydelse 2019:430. 
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personuppgifter i vapenregister ra-
deras. 

2 kap. 
1 §6 

Tillstånd krävs för att  
a) inneha skjutvapen, ammu-

nition eller ljuddämpare, 
a) inneha skjutvapen, ammu-

nition, ljuddämpare eller vapen-
magasin. 

b) driva handel med skjutvapen, 
 c) yrkesmässigt förmedla skjut-

vapen eller ammunition, 
c) yrkesmässigt ta emot 

skjutvapen för reparation eller 
översyn, eller 

d) yrkesmässigt ta emot 
skjutvapen för reparation eller 
översyn, eller 

d) föra in skjutvapen, ammu-
nition eller ljuddämpare till 
Sverige. 

e) föra in skjutvapen, ammu-
nition eller ljuddämpare till 
Sverige. 

Tillstånd krävs inte för den som har fyllt arton år om vapnet har 
en begränsad effekt i förhållande till andra jämförliga skjutvapen 
(effektbegränsade vapen) och vapnet är 

1. ett kolsyre-, luft- eller fjädervapen eller ett vapen med ett annat 
liknande utskjutningsmedel och är avsett för målskjutning, eller 

2. ett harpunvapen. 
Tillstånd krävs inte heller om innehavaren har lånat vapnet enligt 

bestämmelserna i 3 kap. 1 a eller 7 §. 
Tillstånd krävs inte heller för verksamhet som omfattas av till-

stånd enligt 3 eller 4 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel. 
 

5 a §7 
Tillstånd att inneha skjutva-

pen, som huvudsakligen har 
prydnads- eller särskilt affek-
tionsvärde, för andra ändamål än 
skjutning, får meddelas endast 
om vapnet görs varaktigt obruk-
bart. Trots detta får tillstånd 

Med de undantag som följer av 
5 b §, får tillstånd att inneha 
skjutvapen, som huvudsakligen 
har prydnads- eller särskilt 
affektionsvärde, för andra ända-
mål än skjutning, meddelas en-
dast om vapnet görs varaktigt 

 
6 Senaste lydelse 2022:132. 
7 Senaste lydelse 2000:147. 
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meddelas om det finns särskilda 
skäl för att vapnet skall få behål-
las i brukbart skick. 

obrukbart. Trots detta får till-
stånd meddelas om det finns sär-
skilda skäl för att vapnet ska få 
behållas i brukbart skick. 

 
 5 b § 

När det är särskilt föreskrivet, 
får tillstånd att inneha skjutvapen, 
som huvudsakligen har prydnads- 
eller särskilt affektionsvärde, för 
andra ändamål än skjutning, en-
dast meddelas om vapnet har de-
aktiverats enligt kommissionens 
genomförandeförordning (EU) 
2015/2403 av den 15 december 
2015 om fastställande av gemen-
samma riktlinjer om standarder 
och metoder för deaktivering i 
syfte att se till att deaktiverade 
skjutvapen görs irreversibelt funk-
tionsodugliga. 

 
8 §8 

Den som har tillstånd eller 
rätt att inneha ett visst vapen för 
skjutning får utan särskilt till-
stånd inneha ammunition till 
vapnet, om ammunitionen är 
avsedd för samma ändamål som 
tillståndet eller rätten till inne-
hav av vapnet avser. 

Den som har tillstånd eller 
rätt att inneha ett visst vapen för 
skjutning får utan särskilt till-
stånd inneha 

1. ammunition till vapnet, om 
ammunitionen är avsedd för 
samma ändamål som tillståndet 
eller rätten till innehav av vapnet 
avser, och 

2. ljuddämpare som passar till 
vapnet. 

Den som har tillstånd eller rätt 
att inneha ett visst vapen för 
skjutning får även utan särskilt 

 

 
8 Senaste lydelse 2022:132. 
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tillstånd inneha ljuddämpare som 
passar till vapnet. 

 Den som har tillstånd eller rätt 
att inneha ett visst vapen för skjut-
ning eller ett vapen som huvud-
sakligen har samlarvärde får även 
utan särskilt tillstånd inneha 
vapenmagasin som passar till 
vapnet. 

Tillstånd att i andra fall inne-
ha ammunition och ljuddämpare 
får meddelas enskilda personer 
samt sådana sammanslutningar 
och huvudmän för museer som 
får meddelas tillstånd att inneha 
skjutvapen, om det skäligen kan 
antas att egendomen inte kom-
mer att missbrukas. 

Tillstånd att i andra fall inne-
ha ammunition, ljuddämpare och 
vapenmagasin får meddelas en-
skilda personer samt sådana 
sammanslutningar och huvud-
män för museer som får med-
delas tillstånd att inneha skjut-
vapen, om det skäligen kan antas 
att egendomen inte kommer att 
missbrukas. 

 
 8 a § 

Den som innehar vapenmaga-
sin utan särskilt tillstånd enligt 8 § 
andra stycket och som överlåter 
skjutvapnet som vapenmagasinen 
passar till, får utan särskilt till-
stånd fortsätta att inneha vapen-
magasinen under tre månader 
räknat från dagen då överlåtaren 
lämnar ut vapnet till förvärvaren. 
Om innehavaren inom samma tid 
har gett in en ansökan om tillstånd 
att inneha vapenmagasinen eller 
ett nytt sådant vapen som avses i 
8 § andra stycket och som vapen-
magasinen passar till, får han eller 
hon utan särskilt tillstånd fortsätta 
att inneha vapenmagasinen, till 
dess ansökan har prövats slutligt.  
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9 §9 
Skjutvapen, ammunition eller 

ljuddämpare får överlåtas endast 
till den som har tillstånd eller 
rätt att inneha egendomen. Om 
ammunition eller ljuddämpare 
överlåts genom ett ombud ska 
ombudet ha eget vapentillstånd. 

Skjutvapen, ammunition, 
ljuddämpare eller vapenmagasin 
får överlåtas eller yrkesmässigt 
förmedlas endast till den som har 
tillstånd eller rätt att inneha 
egendomen. Om ammunition, 
ljuddämpare eller vapenmagasin 
överlåts genom ett ombud ska 
ombudet ha eget vapentillstånd. 

 
Tillstånd till handel med 
skjutvapen 

Tillstånd till handel eller 
yrkesmässig förmedling 

 
10 §10 

Tillstånd att driva handel med 
skjutvapen får endast meddelas 
den som med hänsyn till kun-
skap, laglydnad och övriga om-
ständigheter är lämplig att driva 
sådan verksamhet. Tillstånd får 
meddelas endast för handel som 
ska bedrivas yrkesmässigt. 

Tillstånd att driva handel med 
skjutvapen eller att yrkesmässigt 
förmedla skjutvapen eller 
ammunition får endast meddelas 
den som med hänsyn till 
kunskap, laglydnad och övriga 
omständigheter är lämplig att 
driva sådan verksamhet. Till-
stånd får meddelas endast för 
handel som ska bedrivas yrkes-
mässigt. 

I fråga om en juridisk person ska prövningen enligt första stycket, 
utom när det gäller kravet på kunskap, dessutom avse de fysiska per-
soner som har ett betydande inflytande över den juridiska personen. 

Om det sker en förändring av vem som har ett betydande infly-
tande över en juridisk person, ska tillståndshavaren snarast möjligt 
anmäla förändringen till Polismyndigheten. 

 
10 a §11 

En juridisk person med till-
stånd att driva handel med skjut-

En juridisk person med till-
stånd att driva handel med skjut-

 
9 Senaste lydelse 2022:132. 
10 Senaste lydelse 2014:591. 
11 Senaste lydelse 2014:591. 
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vapen ska ha en föreståndare 
som ansvarar för verksamheten. 

vapen eller tillstånd att yrkesmäs-
sigt förmedla skjutvapen eller am-
munition ska ha en föreståndare 
som ansvarar för verksamheten.  

Föreståndaren ska ha godkänts av Polismyndigheten. 
 

10 b §12 
Om den som har tillstånd att driva handel med skjutvapen eller, i 

fråga om en juridisk person, föreståndaren för sådan verksamhet är 
förhindrad att ansvara för verksamheten ska han eller hon sätta en 
ersättare i sitt ställe. 

 Om föreståndaren för en juri-
disk person som har tillstånd att 
yrkesmässigt förmedla skjutvapen 
eller ammunition är förhindrad 
att ansvara för verksamheten får 
han eller hon sätta en ersättare i 
sitt ställe. 

Ersättaren ska ha godkänts av Polismyndigheten. 
 

10 d §13 
I ett tillstånd att driva handel med skjutvapen ska det anges vilka 

typer av skjutvapen och vilket antal av varje typ av skjutvapen till-
ståndet avser. Tillståndet ger rätt att inneha de skjutvapen som anges 
där. Tillståndet får förenas med villkor om hur skjutvapnen ska för-
varas. 

Tillståndet ger dock inte rätt att inneha andra helautomatiska 
skjutvapen än sådana som har tagits in för en viss köpare. 

 Ett tillstånd att driva handel 
med skjutvapen ger rätt att inneha 
vapenmagasin. 

 
 10 e § 

En vapenhandlare eller yrkes-
mässig förmedlare av skjutvapen 
eller ammunition ska underrätta 
Polismyndigheten om varje för-

 
12 Senaste lydelse 2014:591. 
13 Senaste lydelse 2012:306. 
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värv eller försök till förvärv av 
ammunition som han eller hon 
anser ha varit tvivelaktigt på 
grund av transaktionens karaktär 
eller omfattning. 

2 a kap. 
2 §14 

Den som tillverkar ett skjutvapen som är avsett att skjuta ut 
hagel, kulor eller andra projektiler med hjälp av ett antändbart driv-
ämne, ska förse vapnet med en unik märkning som omfattar tillver-
karens namn, landet eller platsen för tillverkningen, serienummer 
och tillverkningsår, om tillverkningsåret inte framgår av serienum-
ret. Detta gäller inte den som tillverkar ett skjutvapen av vapendelar 
som redan är märkta på föreskrivet sätt. 

Märkningen ska vara placerad på skjutvapnets 
1. slutstycke eller trumma, 
2. eldrör eller pipa, och 
3. stomme, låda och mantel. 
 Märkning enligt första stycket 

ska om möjligt även innefatta 
uppgift om modell. 

 Kravet på märkning gäller inte 
om en vapendel är för liten för att 
kunna märkas på föreskrivet sätt. 
Vapendelen ska då märkas med 
åtminstone ett serienummer eller 
liknande. 

 
4 §15 

Den som tillverkar någon av 
de vapendelar som anges i 2 § 
andra stycket ska förse vapende-
len med en unik märkning av det 
slag som föreskrivs i 2 § första 
stycket. Detta gäller dock inte om 
tillverkaren ska infoga vapende-

Den som tillverkar någon av 
de vapendelar som anges i 2 § 
andra stycket ska förse vapende-
len med en märkning av det slag 
som föreskrivs i 2 §. Detta gäller 
dock inte om tillverkaren ska in-

 
14 Senaste lydelse 2011:467. 
15 Senaste lydelse 2011:467. 
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len i ett vapen som ska märkas 
vid tillverkningen. 

foga vapendelen i ett vapen som 
ska märkas vid tillverkningen. 
 

5 §16 
När ett sådant vapen som an-

ges i 2 eller 3 § överlåts från 
staten till annan för permanent 
civilt bruk ska den myndighet 
som överlåter vapnet se till att 
det har en unik märkning varav 
framgår att överlåtelsen har skett 
från en svensk myndighet. 

När vapen eller vapendelar 
som anges i 2 och 3 §§ överlåts 
från staten till någon annan för 
permanent civilt bruk ska den 
myndighet som överlåter före-
målet se till att det är märkt på det 
sätt som anges i 2 §. Föremålet ska 
också ha en märkning av vilken 
det framgår att en svensk myn-
dighet har överlåtit det. 

Första stycket gäller inte vapen som staten har löst in enligt 7 kap.  

7 §17 
Den som för in vapen eller va-

pendelar som anges i 2 och 3 §§ 
till Sverige från en stat utanför 
Europeiska unionen ska senast 
inom en månad efter införseln se 
till att föremålet har en unik 
märkning med identifikations-
nummer eller annan uppgift som 
gör det möjligt att identifiera det. 
Märkningen ska också visa att 
föremålet har förts in till Sverige 
och året för införseln. 

Den som för in vapen eller 
vapendelar som anges i 2 och 
3 §§ till Sverige från en stat utan-
för Europeiska unionen ska se-
nast inom en månad efter inför-
seln se till att föremålet är märkt 
på det sätt som anges i 2 §. Märk-
ningen ska också visa att föremå-
let har förts in till Sverige och 
året för införseln. 

Första stycket gäller inte den som tillfälligt, under högst tre må-
nader från dagen för införseln, för in vapen eller vapendelar till 
Sverige för 

1. användning vid jakt eller tävlingsskytte, 
2. reparation, översyn, service eller värdering, 
3. utställning eller mässa, 
4. resa genom landet, eller 

 
16 Senaste lydelse 2011:467. 
17 Senaste lydelse 2015:335.  
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5. användning av företrädare för en annan stats myndighet vid 
tillfällig tjänstgöring i landet.  

 8 § 
Om det finns särskilda skäl får 

Polismyndigheten på ansökan 
medge undantag från skyldigheten 
enligt 7 § att märka ett skjutvapen 
eller en vapendel, förutsatt att fö-
remålet är av särskilt stort histo-
riskt värde. 

Kommer ansökan in till Polis-
myndigheten inom en månad efter 
införseln gäller inte skyldigheten 
att märka föremålet enligt 7 § 
första stycket. 

 Om Polismyndigheten avslu-
tar ärendet på annat sätt än genom 
att bifalla ansökan ska myndighe-
ten ange i beslutet inom vilken tid 
föremålet senast ska vara märkt. 

3 kap. 
10 §18 

Den som har tillstånd att låna 
skjutvapen får under den tid som 
han eller hon innehar ett vapen 
som lån även inneha ammunition 
och ljuddämpare till vapnet utan 
särskilt tillstånd. 

Den som har tillstånd att låna 
skjutvapen får under den tid som 
han eller hon innehar ett vapen 
som lån även inneha ammuni-
tion, ljuddämpare och vapen-
magasin till vapnet utan särskilt 
tillstånd. 

6 kap. 
2 §19 

Ett tillstånd att inneha am-
munition eller ljuddämpare ska 
återkallas av Polismyndigheten 
om 

Ett tillstånd att inneha am-
munition, ljuddämpare eller 
vapenmagasin ska återkallas av 
Polismyndigheten om 

 
18 Senaste lydelse 2022:132. 
19 Senaste lydelse 2022:132. 
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a) förutsättningarna för tillståndet inte längre finns, 
b) tillståndshavaren har missbrukat den egendom som tillståndet 

gäller, eller 
c) det annars finns någon skälig anledning att återkalla tillståndet. 

 
3 §20 

Ett tillstånd att driva handel 
med skjutvapen ska återkallas av 
Polismyndigheten om 

Ett tillstånd att driva handel 
med skjutvapen eller yrkesmässigt 
förmedla skjutvapen eller ammu-
nition ska återkallas av Polis-
myndigheten om 

a) tillståndshavaren inte läng-
re driver yrkesmässig handel, 

a) tillståndshavaren inte läng-
re driver verksamheten yrkesmäs-
sigt, 

b) förutsättningarna för tillståndet inte längre finns, eller 
c) det annars finns någon skälig anledning att återkalla tillståndet. 
Tillståndet får också återkallas om tillståndshavaren har åsidosatt 

en bestämmelse i denna lag eller en föreskrift eller ett villkor som 
meddelats med stöd av lagen. 

Första och andra styckena gäller på motsvarande sätt i fråga om 
tillstånd att ta emot skjutvapen för reparation eller översyn.  

Omhändertagande av vapen, 
ammunition, ljuddämpare och 
tillståndsbevis21 

Omhändertagande av vapen, 
ammunition, vapentillbehör 
och tillståndsbevis  

 
Lydelse enligt SOU 2022:48 Föreslagen lydelse 

 
4 §22 

Polismyndigheten ska beslu-
ta att ett vapen med tillhörande 
ammunition, ljuddämpare och 
tillståndsbevis ska tas om hand 
om 

Polismyndigheten ska beslu-
ta att ett vapen med tillhörande 
ammunition, ljuddämpare, va-
penmagasin och tillståndsbevis 
ska tas om hand om 

a) det finns risk att vapnet missbrukas, eller 

 
20 Senaste lydelse 2014:591. 
21 Senaste lydelse av rubriken 2022:132. 
22 Senaste lydelse 2022:132. 
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b) det är sannolikt att tillståndet att inneha vapnet kommer att 
återkallas och särskilda omständigheter inte talar emot ett omhän-
dertagande. 

Om risken för missbruk är överhängande, får egendomen tas om 
hand även utan ett sådant beslut. En sådan åtgärd får vidtas av polis-
män, jakttillsynsmän som länsstyrelsen förordnat, kustbevaknings-
tjänstemän, tulltjänstemän eller särskilt förordnade tjänstemän vid 
länsstyrelsen. Åtgärden ska skyndsamt anmälas till Polismyndig-
heten, som omedelbart ska pröva om omhändertagandet ska bestå. 
 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 
7 kap. Inlösen av vapen, 
ammunition och ljuddämpare23 

7 kap. Inlösen av vapen, 
ammunition och vapentillbehör 

1 §24 
Skjutvapen, ammunition eller 

ljuddämpare ska lösas in av sta-
ten om 

Skjutvapen, ammunition, 
ljuddämpare eller vapenmagasin 
ska lösas in av staten om 

a) tillståndet att inneha egendomen har återkallats utan att den 
samtidigt har förklarats förverkad eller tagits i beslag, 

b) innehavaren har avlidit, 
c) ansökan har avslagits i frå-

ga om tillstånd att inneha vapen, 
ammunition eller ljuddämpare 
som förvärvats genom arv, testa-
mente eller bodelning, eller 

c) ansökan har avslagits i frå-
ga om tillstånd att inneha vapen, 
ammunition, ljuddämpare eller 
vapenmagasin som förvärvats ge-
nom arv, testamente eller bodel-
ning, eller 

d) en domstol har beslutat att 
vapen, ammunition eller ljud-
dämpare, som någon innehar 
utan att ha rätt till det, inte ska 
förverkas eller åklagaren i ett 
sådant fall har beslutat att inte 
föra talan om förverkande. 

d) en domstol har beslutat att 
vapen, ammunition, ljuddämpare 
eller vapenmagasin, som någon 
innehar utan att ha rätt till det, 
inte ska förverkas eller åklagaren 
i ett sådant fall har beslutat att 
inte föra talan om förverkande. 

 

 
23 Senaste lydelse av rubriken 2022:132. 
24 Senaste lydelse 2022:132. 
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2 §25 
Skjutvapen, ammunition eller 

ljuddämpare ska inte lösas in om 
egendomen lämnas för skrot-
ning eller överlåts till någon som 
har rätt att inneha den och om 
detta görs inom 

Skjutvapen, ammunition, 
ljuddämpare eller vapenmagasin 
ska inte lösas in om egendomen 
lämnas för skrotning eller över-
låts till någon som har rätt att 
inneha den och om detta görs 
inom 

a) ett år från det att innehavaren avled, eller 
b) tre månader från det att tillståndet att inneha egendomen 

återkallades, ansökan om innehav avslogs, beslut i förverkandefrågan 
meddelades av en domstol eller en åklagare eller beslaget hävdes. 

Vapnen, ammunitionen eller 
ljuddämparna ska inte heller lö-
sas in om ansökan om tillstånd 
att inneha egendomen görs inom 
samma tid. Om ansökan avslås 
ska egendomen lösas in, om den 
inte inom tre månader från dagen 
för beslutet i tillståndsärendet 
överlåts till någon som har rätt 
att inneha den. 

Vapnen, ammunitionen, ljud-
dämparna eller vapenmagasinen 
ska inte heller lösas in om ansö-
kan om tillstånd att inneha egen-
domen görs inom samma tid. 
Om ansökan avslås ska egendo-
men lösas in, om den inte inom 
tre månader från dagen för beslu-
tet i tillståndsärendet överlåts till 
någon som har rätt att inneha 
den. 

Polismyndigheten får medge förlängning av tidsfristerna, varje 
gång med högst sex månader. 

 
3 §26 

En innehavare av skjutvapen, 
ammunition eller ljuddämpare 
som ska lösas in är skyldig att 
enligt Polismyndighetens beslut 
lämna över egendomen till myn-
digheten eller den som myn-
digheten bestämmer. Om det 
finns ett tillståndsbevis eller 
någon annan motsvarande hand-

En innehavare av skjutvapen, 
ammunition, ljuddämpare eller 
vapenmagasin som ska lösas in är 
skyldig att enligt Polismyndig-
hetens beslut lämna över egen-
domen till myndigheten eller 
den som myndigheten bestäm-
mer. Om det finns ett till-
ståndsbevis eller någon annan 
motsvarande handling, ska även 

 
25 Senaste lydelse 2022:132. 
26 Senaste lydelse 2022:132. 
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ling, ska även den lämnas över 
till Polismyndigheten. 

den lämnas över till Polismyn-
digheten. 

 
4 §27 

För vapen, ammunition eller 
ljuddämpare som löses in ska en 
ersättning betalas med ett be-
lopp som motsvarar marknads-
värdet. 

För vapen, ammunition, ljud-
dämpare eller vapenmagasin som 
löses in ska en ersättning betalas 
med ett belopp som motsvarar 
marknadsvärdet. 

 
8 kap. Vapen, ammunition 

och ljuddämpare i dödsbon och 
konkursbon28 

8 kap. Vapen, ammunition 
och vapentillbehör i dödsbon 
och konkursbon 

1 §29 
Skjutvapen, ammunition och 

ljuddämpare som ingår i ett 
dödsbo eller ett konkursbo, får 
utan särskilt tillstånd innehas av 
den som har tagit hand om boet 
till dess 

Skjutvapen, ammunition, 
ljuddämpare och vapenmagasin 
som ingår i ett dödsbo eller ett 
konkursbo, får utan särskilt till-
stånd innehas av den som har 
tagit hand om boet till dess 

a) egendomen har överlåtits till någon som är berättigad att in-
neha den, 

b) egendomen ska överlämnas enligt 2 § eller, i fråga om döds-
bon, 7 kap. 3 §, eller 

c) i fråga om konkursbon, konkursen har avslutats. 

2 §30 
Om skjutvapen, ammunition 

eller ljuddämpare ingår i ett 
dödsbo eller ett konkursbo, får 
Polismyndigheten besluta att 
egendomen tills vidare ska för-
varas av myndigheten eller någ-
on annan som myndigheten an-

Om skjutvapen, ammunition, 
ljuddämpare eller vapenmagasin 
ingår i ett dödsbo eller ett 
konkursbo, får Polismyndighe-
ten besluta att egendomen tills 
vidare ska förvaras av myndig-
heten eller någon annan som 

 
27 Senaste lydelse 2022:132. 
28 Senaste lydelse av rubriken 2022:132.  
29 Senaste lydelse 2022:132. 
30 Senaste lydelse 2022:132. 
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visar, när det finns särskild an-
ledning till det. Den som har 
hand om boet är i så fall skyldig 
att efter Polismyndighetens bes-
lut lämna över egendomen till 
den som ska förvara egendomen. 

myndigheten anvisar, när det 
finns särskild anledning till det. 
Den som har hand om boet är 
skyldig att efter Polismyndighe-
tens beslut lämna över egendo-
men till den som ska förvara den. 

 

3 §31 
Bestämmelser om inlösen av 

vapen, ammunition och ljud-
dämpare i dödsbon finns i 7 kap. 

Bestämmelser om inlösen av 
vapen, ammunition, ljuddäm-
pare och vapenmagasin i dödsbon 
finns i 7 kap. 

9 kap. 
1 §32 

Den som uppsåtligen innehar 
ett skjutvapen utan att ha rätt till 
det eller överlåter eller lånar ut 
ett skjutvapen till någon som 
inte har rätt att inneha vapnet 
döms för vapenbrott till fängelse 
i högst tre år. 

Den som uppsåtligen innehar 
ett skjutvapen utan att ha rätt till 
det eller överlåter, yrkesmässigt 
förmedlar eller lånar ut ett skjut-
vapen till någon som inte har rätt 
att inneha vapnet döms för 
vapenbrott till fängelse i högst tre 
år. 

Om gärningen har begåtts av oaktsamhet eller om brottet är 
ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader. 

 
1 a §33 

Om brott som avses i 1 § första stycket är grovt, döms för grovt 
vapenbrott till fängelse i lägst två och högst fem år. Vid bedömningen 
av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om 

1. vapnet har innehafts på allmän plats eller på en annan plats där 
människor brukar samlas eller har samlats eller i ett fordon på en 
sådan plats, 

2. vapnet har varit av särskilt farlig beskaffenhet, 

 
31 Senaste lydelse 2022:132. 
32 Senaste lydelse 2017:1139. 
33 Senaste lydelse 2020:900. 
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3. innehavet, överlåtelsen 
eller utlåningen har avsett flera 
vapen, 

3. innehavet, överlåtelsen, 
förmedlingen eller utlåningen har 
avsett flera vapen, 

4. vapnet har innehafts i en sådan miljö att det typiskt sett kan 
befaras komma till brottslig användning, eller 

5. gärningen annars har varit av särskilt farlig art. 
Om brott som avses i 1 § 

första stycket är synnerligen 
grovt, döms för synnerligen grovt 
vapenbrott till fängelse i lägst fyra 
och högst sju år. Vid bedöm-
ningen av om brottet är synner-
ligen grovt ska det särskilt beak-
tas om innehavet, överlåtelsen 
eller utlåningen har avsett ett 
stort antal vapen eller flera vapen 
av särskilt farlig beskaffenhet. 

Om brott som avses i 1 § 
första stycket är synnerligen 
grovt, döms för synnerligen grovt 
vapenbrott till fängelse i lägst fyra 
och högst sju år. Vid bedöm-
ningen av om brottet är synner-
ligen grovt ska det särskilt beak-
tas om innehavet, överlåtelsen, 
förmedlingen eller utlåningen har 
avsett ett stort antal vapen eller 
flera vapen av särskilt farlig be-
skaffenhet. 

Vid bedömningen enligt första och andra styckena ska ett en-
handsvapen anses vara av särskilt farlig beskaffenhet, om det är kraft-
fullt eller har en särskilt farlig konstruktion eller utformning. 

 
1 b §34 

Till böter eller fängelse i 
högst ett år döms den som upp-
såtligen bryter mot bestämmel-
serna om märkning i 2 a kap. 2–
4 eller 7 §. Detsamma gäller den 
som uppsåtligen förfalskar eller 
utan lov utplånar, avlägsnar eller 
ändrar sådan märkning. 

Till böter eller fängelse i 
högst ett år döms den som upp-
såtligen bryter mot bestämmel-
serna om märkning i 2 a kap. 2 § 
första, andra och fjärde styckena, 
3, 4, 7 eller 8 §. Detsamma gäller 
den som uppsåtligen förfalskar 
eller utan lov utplånar, avlägsnar 
eller ändrar sådan märkning. 

Till ansvar för brott mot bestämmelserna om märkning i 2 a kap. 
7 § döms det inte om gärningen är belagd med straff enligt 1 eller 
1 a §. 

   

 
34 Senaste lydelse 2014:894. 



SOU 2022:62 Författningsförslag 

39 

2 §35 
Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som 

uppsåtligen eller av oaktsamhet 
a) missbrukar rätten att inneha ett skjutvapen genom att använda 

det för något annat ändamål än det som han eller hon är berättigad 
till, 

b) bryter mot bestämmelserna om överlämnande till förvaring 
hos någon annan i 5 kap. 3 § första stycket eller om transport i 5 kap. 
4 § eller mot villkor i fråga om förvaring av vapen som meddelats 
med stöd av denna lag, 

c) bryter mot bestämmelserna om förvaring i 5 kap. 1–3 §§ i fråga 
om skjutvapen, ammunition eller ljuddämpare som innehas av sam-
manslutningar, huvudmän för museer eller auktoriserade bevak-
ningsföretag eller i fråga om skjutvapen som innehas av vapenhand-
lare, 

d) innehar ammunition eller 
ljuddämpare utan att ha rätt till 
det, 

d) innehar ammunition, ljud-
dämpare eller vapenmagasin utan 
att ha rätt till det, 

e) överlåter ammunition eller 
ljuddämpare till någon som inte 
har rätt att inneha egendomen, 

e) överlåter eller yrkesmässigt 
förmedlar ammunition, ljuddäm-
pare eller vapenmagasin till nå-
gon som inte har rätt att inneha 
egendomen, 

f) driver handel med skjutva-
pen utan tillstånd, 

f) driver handel med skjutva-
pen eller yrkesmässigt förmedlar 
skjutvapen eller ammunition utan 
tillstånd, 

g) medför skjutvapen i strid med bestämmelserna i 5 kap. 6 §, 
h) bryter mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 11 kap. 

1 § d genom att olovligen överföra vapen eller ammunition till ett 
annat land, eller 

i) förvarar skjutvapen eller ljuddämpare åt någon annan utan att 
ett föreskrivet tillstånd till förvaringen finns, eller bryter mot be-
stämmelserna om användning vid förvaring i 5 kap. 3 § andra 
stycket. 

I ringa fall ska det inte dömas 
till ansvar för otillåtet innehav av 
ammunition eller ljuddämpare 

I ringa fall ska det inte dömas 
till ansvar för otillåtet innehav av 
ammunition, ljuddämpare eller 

 
35 Senaste lydelse 2022:132. 
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eller överträdelse av bestämmel-
serna i 5 kap. 6 §. 

vapenmagasin eller överträdelse 
av bestämmelserna i 5 kap. 6 §. 

Till ansvar för otillåten förvaring av skjutvapen åt någon annan 
döms det inte om gärningen är belagd med straff enligt 1 eller 1 a §.  

5 §36 
Ett vapen som har varit före-

mål för brott som avses i 1 §, 
1 a §, 1 b § eller 2 § första styck-
et a ska förklaras förverkat om 
det inte är uppenbart oskäligt. 
Detsamma gäller ammunition 
och ljuddämpare som har varit 
föremål för brott som avses i 2 § 
första stycket d eller e. I stället 
för att förklara egendomen för-
verkad kan dess värde förklaras 
förverkat. Om ett vapen för-
klaras förverkat får även ammu-
nition och ljuddämpare som hör 
till vapnet förklaras förverkade. 

Ett vapen som har varit före-
mål för brott som avses i 1 §, 
1 a §, 1 b § eller 2 § första styck-
et a ska förklaras förverkat om 
det inte är uppenbart oskäligt. 
Detsamma gäller ammunition, 
ljuddämpare och vapenmagasin 
som har varit föremål för brott 
som avses i 2 § första stycket d 
eller e. I stället för att förklara 
egendomen förverkad kan dess 
värde förklaras förverkat. Om 
ett vapen förklaras förverkat får 
även ammunition, ljuddämpare 
och vapenmagasin som hör till 
vapnet förklaras förverkade. 

Det som föreskrivs i första stycket om ett vapen ska också gälla 
en vapendel. 

Utbyte av brott enligt denna lag ska förklaras förverkat, om det 
inte är uppenbart oskäligt. 

7 §37 
Om någon frivilligt lämnar in 

skjutvapen, ammunition eller 
ljuddämpare till Polismyndighe-
ten, får åtal för olovligt innehav 
av egendomen väckas mot hon-
om eller henne av åklagaren en-
dast om det är motiverat från all-
män synpunkt. 

Om någon frivilligt lämnar in 
skjutvapen, ammunition, ljud-
dämpare eller vapenmagasin till 
Polismyndigheten, får åtal för 
olovligt innehav av egendomen 
väckas mot honom eller henne 
av åklagaren endast om det är 
motiverat från allmän synpunkt. 

 
 

36 Senaste lydelse 2022:132. 
37 Senaste lydelse 2022:132. 
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10 kap. 
2 §38 

Polismyndighetens eller en domstols beslut enligt denna lag ska 
gälla omedelbart, om inte annat förordnas. 

Polismyndighetens beslut om 
återkallelse av handelstillstånd 
eller återkallelse av auktorisation 
ska dock gälla omedelbart endast 
i de fall det har förordnats i 
beslutet. Ett sådant förordnande 
får meddelas om det finns sär-
skilda skäl. 

Polismyndighetens beslut om 
återkallelse av handelstillstånd, 
återkallelse av tillstånd att yrkes-
mässigt förmedla skjutvapen eller 
ammunition eller återkallelse av 
auktorisation ska dock gälla 
omedelbart om Polismyndigheten 
anger det i beslutet. Polismyndig-
heten får bestämma att beslutet ska 
gälla omedelbart om det finns 
särskilda skäl för det. 

11 kap. 
1 §39 

Regeringen får meddela föreskrifter om 
a) att denna lag eller vissa föreskrifter i lagen ska tillämpas även i 

fråga om andra föremål än sådana som anges i 1 kap. 2 och 3 §§, om 
föremålen är särskilt ägnade att användas vid brott mot någons liv, 
hälsa eller personliga säkerhet, 

b) att anslagsenergin eller utgångshastigheten hos en projektil 
från ett skjutvapen ska understiga ett visst värde eller att vapnet ska 
vara konstruerat på ett visst sätt för att vapnet ska anses vara 
effektbegränsat enligt 2 kap. 1 §, 

c) att bestämmelserna om 
tillstånd i 2 kap. 1 § inte ska gälla 
innehav av skjutvapen eller ljud-
dämpare som lämnats över från 
staten till 

c) att bestämmelserna om 
tillstånd i 2 kap. 1 § inte ska gälla 
innehav av skjutvapen, ljuddäm-
pare eller vapenmagasin som 
lämnats över från staten till 

– statliga tjänstemän eller 
personer som tillhör det militära 
försvaret, räddningstjänsten, 
Polismyndigheten eller Säker-
hetspolisen, 

– statliga tjänstemän eller 
personer som tillhör det militära 
försvaret, räddningstjänsten, 
Polismyndigheten, Säkerhets-

 
38 Senaste lydelse 2014:895. 
39 Senaste lydelse 2022:1062. 
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polisen, Tullverket eller Kustbe-
vakningen, 

– den som för statens räkning tillverkar krigsmateriel, eller 
– frivilliga försvarsorganisationer, 
d) att tillstånd ska krävas för överföring av skjutvapen eller 

ammunition från Sverige till ett annat land, 
e) att den som avser att föra ut ett skjutvapen från Sverige eller 

lånar ut ett skjutvapen till någon som är fast bosatt i ett annat land 
och inte ska använda vapnet endast i Sverige, ska anmäla detta till 
Polismyndigheten, 

f) att denna lag inte ska gälla i 
fråga om skjutvapen, ammuni-
tion och ljuddämpare som en 
företrädare för en annan stats 
myndighet eller för Europeiska 
gräns- och kustbevakningsbyrån 
medför vid tillfällig tjänstgöring 
i Sverige eller vid resa för tjänste-
ändamål genom Sverige, 

f) att denna lag inte ska gälla i 
fråga om skjutvapen, ammuni-
tion, ljuddämpare och vapen-
magasin som en företrädare för 
en annan stats myndighet eller 
för Europeiska gräns- och kust-
bevakningsbyrån medför vid till-
fällig tjänstgöring i Sverige eller 
vid resa för tjänsteändamål gen-
om Sverige, 

g) storleken på de avgifter som får tas ut enligt 2 kap. 19 §, och 
h) att bestämmelserna om 

tillstånd i 2 kap. 1 § inte ska gälla 
införsel av skjutvapen som läm-
nats över från staten till statliga 
tjänstemän eller personer som 
tillhör det militära försvaret, 
räddningstjänsten, Polismyndig-
heten eller Säkerhetspolisen, 
eller ammunition eller ljuddäm-
pare till sådana vapen. 

h) att bestämmelserna om 
tillstånd i 2 kap. 1 § inte ska gälla 
införsel av skjutvapen som läm-
nats över från staten till statliga 
tjänstemän eller personer som 
tillhör det militära försvaret, 
räddningstjänsten, Polismyndig-
heten, Säkerhetspolisen, Tullver-
ket eller Kustbevakningen, eller 
ammunition eller ljuddämpare 
till sådana vapen, 

 i) att tillstånd att inneha vissa 
vapen som huvudsakligen har 
prydnads- eller särskilt affektions-
värde för andra ändamål än 
skjutning, får meddelas endast om 
vapnet har deaktiverats enligt 
kommissionens genomförandeför-
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ordning (EU) 2015/2403 av den 
15 december 2015 om fastställan-
de av gemensamma riktlinjer om 
standarder och metoder för de-
aktivering i syfte att se till att de-
aktiverade skjutvapen görs irre-
versibelt funktionsodugliga. 

 
2 §40 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om 

a) undantag från kravet på tillstånd för att inneha start- eller 
signalvapen, 

b) krav på skjutskicklighet, utbildning, ålder och de förutsätt-
ningar i övrigt som ska vara uppfyllda för tillstånd att inneha eller 
låna skjutvapen, 

c) krav på kunskap för att få 
tillstånd att driva handel med 
skjutvapen och vad som i övrigt 
ska gälla vid sådan handel, 

c) krav på kunskap för att få 
tillstånd att driva handel med 
skjutvapen eller yrkesmässigt för-
medla skjutvapen eller ammuni-
tion och vad som i övrigt ska 
gälla vid sådan verksamhet, 

d) vad som ska iakttas utöver bestämmelserna i 4 kap. vid ändring 
och reparation av skjutvapen, 

e) krav på vapenhandlares, museers och sammanslutningars 
förvaring av andra vapen än effektbegränsade vapen och på sam-
manslutningars förvaring av ammunition eller ljuddämpare, 

f) de förutsättningar i övrigt som ska vara uppfyllda för tillstånd 
enligt denna lag, 

g) utfärdande av europeiska skjutvapenpass till dem som har till-
stånd att inneha skjutvapen i Sverige, 

h) förutsättningar för och förfaringssätt vid medgivande av att 
personer bosatta i Sverige ska få tillstånd att förvärva skjutvapen i ett 
annat land, 

i) krav på att den som förvärvat ett skjutvapen i Sverige och som 
är bosatt i ett främmande land ska underrätta den staten om förvär-
vet, 

 
40 Senaste lydelse 2022:132. 
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 j) krav på vapenhandlare och 
yrkesmässiga förmedlare att föra 
förteckningar, 

j) kraven för auktorisation 
enligt 2 kap. 17 §, och 

k) kraven för auktorisation 
enligt 2 kap. 17 §, och 

k) vad som ska iakttas utöver 
bestämmelserna i 5 kap. i fråga 
om transport av skjutvapen, am-
munition och ljuddämpare. 

l) vad som ska iakttas utöver 
bestämmelserna i 5 kap. i fråga 
om transport av skjutvapen, am-
munition och ljuddämpare. 

 

3 §41 
Regeringen eller, efter rege-

ringens bestämmande, Försvars-
makten får i enskilda fall besluta 
att lagen inte ska gälla skjutva-
pen, ammunition och ljuddäm-
pare som innehas av en främ-
mande stats militära styrka som 
befinner sig i Sverige inom 
ramen för internationellt militärt 
samarbete eller internationell 
krishantering. 

Regeringen eller, efter rege-
ringens bestämmande, Försvars-
makten får i enskilda fall besluta 
att lagen inte ska gälla skjut-
vapen, ammunition, ljuddäm-
pare och vapenmagasin som inne-
has av en främmande stats mili-
tära styrka som befinner sig i 
Sverige inom ramen för inter-
nationellt militärt samarbete 
eller internationell krishante-
ring. 

                       

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023. 
2. Den som innehar vapenmagasin som det krävs tillstånd för 

enligt 2 kap. 1 § i den nya lydelsen får inneha vapenmagasinen utan 
sådant tillstånd till utgången av oktober 2023. 

Om innehavaren före utgången av oktober 2023 har gett in en an-
sökan om tillstånd att inneha vapenmagasinen får han eller hon in-
neha dem utan tillstånd till dess ansökan om tillstånd prövats slut-
ligt. Detsamma gäller om innehavaren före utgången av oktober 
2023 har gett in en ansökan om att inneha ett vapen för skjutning, 
eller ett vapen som huvudsakligen har samlarvärde, som vapenmaga-
sinen passar till. 

3. Den som yrkesmässigt förmedlar skjutvapen eller ammunition 
som det krävs tillstånd för enligt 2 kap. 1 § i den nya lydelsen får 

 
41 Senaste lydelse 2022:132. 
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bedriva sådan verksamhet utan särskilt tillstånd till utgången av 
oktober 2023 eller, om ansökan om tillstånd har gjorts dessförinnan, 
till dess ansökan om tillstånd prövats slutligt. 

4. Bestämmelsen i 2 kap. 5 b § tillämpas inte vid förnyelse av tids-
begränsade tillstånd som avser sådana vapen som anges i kategori A, 
punkterna 6–8 i bilaga I del II till Europaparlamentets och rådets di-
rektiv (EU) 2021/555 av den 24 mars 2021 om kontroll av förvärv 
och innehav av vapen (kodifiering), och som har registrerats i vapen-
registret före den 13 juni 2017. 
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1.3 Förslag till lag om ändring i offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) 

Härigenom föreskrivs att 18 kap. 16 § offentlighets- och sekretess-
lagen (2009:400) ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

18 kap. 
16 §1 

Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till vapenregister en-
ligt vapenlagen (1996:67), om det inte står klart att uppgiften kan 
röjas utan fara för att skjutvapen enligt vapenlagen, ammunition eller 
ljuddämpare kommer till brottslig användning. 

Sekretess gäller, under motsvarande förutsättning som anges i 
första stycket, hos 

1. Kammarkollegiet och Naturvårdsverket för uppgift som hän-
för sig till jaktkortsregistret, och 

2. Naturvårdsverket för uppgift som hänför sig till jägarexamens-
registret. 

Sekretessen enligt första 
stycket gäller inte för uppgift i 
vapenregister om namn och 
adress för den som har tillstånd 
att bedriva handel med skjutva-
pen eller att ta emot skjutvapen 
för översyn eller reparation eller 
för uppgifter i registret över auk-
toriserade sammanslutningar för 
jakt- eller målskytte. Sekretess 
gäller inte heller för uppgift i va-
penregister om vilka typer av va-
pen som omfattas av ett tillstånd 
att bedriva handel med skjutva-
pen eller att ta emot skjutvapen 
för översyn eller reparation. 

Sekretessen enligt första 
stycket gäller inte för uppgift i 
vapenregister om namn och 
adress för den som har tillstånd 
att driva handel med skjutvapen, 
yrkesmässigt förmedla skjutvapen 
eller ammunition eller att ta emot 
skjutvapen för översyn eller 
reparation eller för uppgifter i 
registret över auktoriserade sam-
manslutningar för jakt- eller mål-
skytte. Sekretess gäller inte hel-
ler för uppgift i vapenregister om 
vilka typer av vapen som omfat-
tas av ett tillstånd att driva 
handel med skjutvapen, yrkes-

 
1 Senaste lydelse 2022:610. 
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mässigt förmedla skjutvapen eller 
ammunition eller att ta emot 
skjutvapen för översyn eller 
reparation. 

                       

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023. 
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1.4 Förslag till lag om ändring i lagen (2010:1011) 
om brandfarliga och explosiva varor 

Härigenom föreskrivs1 i fråga om lagen (2010:1011) om brandfarliga 
och explosiva varor 

dels att rubriken närmast före 21 § ska lyda ”Tillsyn och registre-
ring”, 

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 21 a–c §§, av följande 
lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
 21 a § 

Den myndighet som prövar 
frågor om tillstånd enligt 16 § att 
hantera ammunition ska med 
hjälp av automatiserad behand-
ling föra ett register över personer 
och organisationer som har med-
delats ett sådant tillstånd. Regist-
ret ska även innehålla uppgift om 
fysiska personer som har ett bety-
dande inflytande över en juridisk 
person som har meddelats ett så-
dant tillstånd samt om personer 
som har godkänts som förestån-
dare för verksamheten. 

 
 21 b § 

Ett register enligt 21 a § ska ha 
till ändamål att 

1. underlätta handläggningen 
av frågor om tillstånd enligt denna 
lag, och 

 
1 Jfr rådets direktiv 91/477/EEG av den 18 juni 1991 om kontroll av förvärv och innehav av 
vapen, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådet direktiv (EU) 2017/853 av den 17 maj 
2017 om ändring av rådets direktiv 91/477/EEG om kontroll av förvärv och innehav av vapen. 
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2. ge information om sådana 
uppgifter som behövs för att före-
bygga, förhindra eller upptäcka 
brottslig verksamhet eller för att 
utreda eller lagföra brott med an-
knytning till ammunition. 

 
 21 c § 

Bestämmelserna i 21 a och 
21 b §§ kompletterar Europa-
parlamentets och rådets förord-
ning (EU) 2016/679 av den 
27 april 2016 om skydd för fysiska 
personer med avseende på be-
handling av personuppgifter och 
om det fria flödet av sådana upp-
gifter och om upphävande av 
direktiv 95/46/EG (allmän data-
skyddsförordning). 

Vid behandling av person-
uppgifter enligt 21 a och 21 b §§ 
gäller lagen (2018:218) med kom-
pletterande bestämmelser till 
EU:s dataskyddsförordning och 
föreskrifter som har meddelats i 
anslutning till den lagen, om inte 
något annat följer av denna lag 
eller föreskrifter som har med-
delats i anslutning till lagen. 

                       

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023. 
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1.5 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(1992:1303) om krigsmateriel 

Härigenom föreskrivs att 4 § förordningen (1992:1303) om krigs-
materiel ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
4 §1 

Vad som sägs i 4 § lagen 
(1992:1300) om krigsmateriel 
om krav på tillstånd gäller inte 
handel med handeldvapen eller 
delar till sådana vapen. Tillstånd 
för sådan handel regleras genom 
bestämmelser i vapenlagen 
(1996:67). 

Bestämmelserna i 4 § lagen 
(1992:1300) om krigsmateriel 
om krav på tillstånd gäller inte 
handel med handeldvapen eller 
delar till sådana vapen. Bestäm-
melserna gäller inte heller för yr-
kesmässig förmedling av sådan 
egendom eller av ammunition. 
Tillstånd för sådan handel eller 
förmedling regleras i vapenlagen 
(1996:67). 

                       

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2023. 
 

 
1 Senaste lydelse 2006:510. 
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1.6 Förslag till förordning om ändring i 
vapenförordningen (1996:70) 

Härigenom föreskrivs1 i fråga om vapenförordningen (1996:70) 
dels att nuvarande 1 a kap. 1 § ska betecknas 1 a kap 1 a §, 
dels att den nya 1 a kap. 1 a §, 2 kap. 2, 6, 8, 9 och 11 §§, 3 kap. 1 

och 7 §§, 4 kap. 4–7 §§, 5 kap. 2, 7 och 10 §§, 8 kap. 2 §, 10 kap. 1 
och 2 §§, 11 kap. 1 § och 16 kap. 1 §, rubrikerna till 3 kap., 10 kap. 
och 11 kap. och bilagan ska ha följande lydelse, 

dels att rubriken till 5 kap. ska lyda ”Handel med skjutvapen och 
yrkesmässig förmedling av skjutvapen och ammunition”, 

dels att det ska införas nio nya paragrafer, 1 a kap. 1 §, 2 kap. 16 
och 17 §§, och 5 kap. 1 a, 6 a, 8 a, 9 a, 13 och 14 §§ och närmast 
före 5 kap. 13 § en ny rubrik av följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

1 a kap. 
 1 § 

Det vapenregister som anges i 
1 a kap. 7 § vapenlagen ska, ut-
över det som anges där, innehålla 
uppgifter om följande: 

1. skjutvapnets vapentyp, till-
verkningsnummer, fabrikat, mo-
dell, kaliber och märkning, och 

2. deaktivering och skrotning. 
Tillståndspliktiga vapendelar 

ska registreras på motsvarande 
sätt. Registret ska också om möj-
ligt innehålla de uppgifter som an-
ges i första stycket om skjutvapen 
som har hittats eller anmälts 
stulna eller försvunna. 

 
 

1 Jfr rådets direktiv 91/477/EEG av den 18 juni 1991 om kontroll av förvärv och innehav av 
vapen, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådet direktiv (EU) 2017/853 av den 17 maj 
2017 om ändring av rådets direktiv 91/477/EEG om kontroll av förvärv och innehav av vapen. 
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1 a §2 
Polismyndigheten får samkö-

ra vapenregister om det i ett 
enskilt fall behövs för kontroll 
av vapenhandlare. 

Polismyndigheten får samkö-
ra vapenregister om det i ett 
enskilt fall behövs för kontroll 
av en vapenhandlare eller en 
yrkesmässig förmedlare av skjut-
vapen eller ammunition. 

Myndigheten får också samköra vapenregister om det behövs för 
att i ett enskilt fall utreda brott med anknytning till vapen om det 
för brottet är föreskrivet fängelse i två år eller däröver. Samkörning 
får även göras för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig 
verksamhet, om brottsligheten har anknytning till vapen och inne-
fattar brott för vilket är föreskrivet fängelse i två år eller däröver. 

 
2 kap. 

2 §3 
Krav på tillstånd enligt 2 kap. 1 § första stycket vapenlagen 

(1996:67) gäller inte innehav av skjutvapen som har överlämnats från 
staten till 

1. statliga tjänstemän eller 
personer som tillhör det militära 
försvaret, räddningstjänsten eller 
polisen, om de är skyldiga att in-
neha vapnet för tjänsten, eller 

    

1. statliga tjänstemän eller 
personer som tillhör det militära 
försvaret, räddningstjänsten po-
lisen, Tullverket eller Kustbevak-
ningen, om de är skyldiga att in-
neha vapnet för tjänsten, eller 

2. organisationer som anges i förordningen (1994:524) om frivil-
lig försvarsverksamhet och deras läns- och lokalavdelningar. 

Tillstånd för innehav av start- eller signalvapen krävs inte för 
a) Sveriges Riksidrottsförbund och förbund och föreningar som 

är anslutna till Riksidrottsförbundet, 
b) Svenska Brukshundklubben och Svenska Kennelklubben och 

klubbar som är anslutna till dessa organisationer, och 
c) flygplatsoperatör som driver flygplats där personal utövar flyg-

trafikledningstjänst.  
  

 
2 Senaste lydelse av tidigare 1 a kap. 1 § 2014:1149. 
3 Senaste lydelse 2020:85. 
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6 §4 
Ansökan om tillstånd att inneha skjutvapen görs skriftligen. An-

sökan ska innehålla uppgift om sökandens namn, person- eller orga-
nisationsnummer och hemvist eller säte samt om vapnets typ, fabri-
kat, modell och kaliber. En ansökan från en sammanslutning för 
jakt- eller målskytte ska också innehålla uppgift om den plats där 
vapnet ska förvaras, förvaringsutrymmets beskaffenhet och vem 
som är ansvarig för förvaringen samt till vilken auktoriserad sam-
manslutning som sammanslutningen är ansluten. 

Avser ansökan ett visst be-
stämt vapen, ska dessutom över-
låtarens eller upplåtarens namn, 
person- eller organisationsnum-
mer och hemvist och vapnets till-
verkningsnummer anges i ansö-
kan. Avser ansökan ett vapen 
som saknar uppgift om tillverk-
ningsnummer ska annan uppgift 
som tillåter identifiering anges. 
Vid förvärv av vapen från någon 
annan än en vapenhandlare, ska 
överlåtarens tillståndsbevis för 
vapnet bifogas, om beviset finns 
i behåll. 

Avser ansökan ett visst be-
stämt vapen, ska dessutom över-
låtarens eller upplåtarens namn, 
person- eller organisationsnum-
mer och hemvist, vapnets till-
verkningsnummer och, i före-
kommande fall, vapnets märkning 
anges i ansökan. Avser ansökan 
ett vapen som saknar uppgift om 
tillverkningsnummer ska annan 
uppgift som tillåter identifiering 
anges. Vid förvärv av vapen från 
någon annan än en vapenhand-
lare, ska överlåtarens tillstånds-
bevis för vapnet bifogas, om be-
viset finns i behåll. 

I ansökan ska det antal och slag av skjutvapen som sökanden re-
dan innehar anges. Ansökan ska också innehålla uppgift om ändamå-
let med innehavet och vilka omständigheter sökanden åberopar till 
stöd för sin ansökan. 

 
8 §5 

Den som samlar skjutvapen 
får ges tillstånd att inneha am-
munition och ljuddämpare till 
sådana vapen som han eller hon 
har tillstånd att inneha. Huvud-
män för museer som avses i 

Den som samlar skjutvapen 
får ges tillstånd att inneha am-
munition och ljuddämpare till 
sådana vapen som han eller hon 
har tillstånd att inneha. Huvud-
män för museer som avses i 

 
4 Senaste lydelse 2014:1361. 
5 Senaste lydelse 2022:455. 
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2 kap. 3 § 3 vapenlagen 
(1996:67) och den som samlar 
ammunition eller ljuddämpare 
får ges tillstånd att inneha sådan 
egendom även till andra vapen. 
Tillstånd att inneha sådan egen-
dom i andra fall får ges, om det 
finns särskilda skäl. 

2 kap. 3 § 3 vapenlagen 
(1996:67) och den som samlar 
ammunition, ljuddämpare eller 
vapenmagasin får ges tillstånd att 
inneha sådan egendom även till 
andra vapen. Tillstånd att inneha 
sådan egendom i andra fall får 
ges, om det finns särskilda skäl. 

 

9 §6 
Ansökan om tillstånd att in-

neha ammunition eller ljuddäm-
pare görs skriftligen. Ansökan 
ska innehålla uppgift om sökan-
dens namn, person- eller organi-
sationsnummer, hemvist eller 
säte och om det slag och den 
mängd egendom som sökanden 
vill ha tillstånd att inneha. Ansö-
kan ska även innehålla uppgift 
om ändamålet med innehavet 
och de omständigheter sökan-
den åberopar till stöd för sin an-
sökan. 

Ansökan om tillstånd att in-
neha ammunition, ljuddämpare 
eller vapenmagasin görs skriftli-
gen. Ansökan ska innehålla upp-
gift om sökandens namn, per-
son- eller organisationsnummer, 
hemvist eller säte och om det 
slag och den mängd egendom 
som sökanden vill ha tillstånd att 
inneha. Ansökan ska även inne-
hålla uppgift om ändamålet med 
innehavet och de omständig-
heter sökanden åberopar till stöd 
för sin ansökan. 

 

11 §7 
Tillstånd att inneha skjut-

vapen, ammunition eller ljud-
dämpare får inte meddelas den 
som är underårig eller har förval-
tare enligt 11 kap. 7 § föräldra-
balken utan att förmyndaren 
eller förvaltaren har samtyckt till 
innehavet. 

Tillstånd att inneha skjut-
vapen, ammunition, ljuddäm-
pare eller vapenmagasin får inte 
meddelas den som är underårig 
eller har förvaltare enligt 11 kap. 
7 § föräldrabalken utan att för-
myndaren eller förvaltaren har 
samtyckt till innehavet. 

 

 
6 Senaste lydelse 2022:455. 
7 Senaste lydelse 2022:455. 
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 16 § 
Polismyndigheten ska under-

rätta behöriga myndigheter inom 
Europeiska unionen om avslag på 
ansökningar om tillstånd att in-
neha sådana vapen och sådan am-
munition som avses i kategori A 
och B i bilagan till denna förord-
ning, om avslaget grundas på 
säkerhetsskäl eller sökandens bris-
tande pålitlighet. Detsamma gäl-
ler beslut om återkallelse av så-
dana tillstånd, om återkallelsen 
grundas på säkerhetsskäl eller till-
ståndshavarens bristande pålitlig-
het. 

 Närmare bestämmelser om ut-
byte av information finns i kom-
missionens delegerade förordning 
(EU) 2021/1423 av den 21 maj 
2021 om fastställande i enlighet 
med Europaparlamentets och rå-
dets direktiv (EU) 2021/555 av 
de närmare formerna för det syste-
matiska utbytet av information på 
elektronisk väg om avslag på an-
sökningar om tillstånd att för-
värva eller inneha vissa skjutva-
pen. 

 När Polismyndigheten lämnar 
information enligt första stycket 
ska myndigheten, utöver de upp-
gifter som framgår av kommis-
sionens delegerade förordning 
(EU) 2021/1423, lämna uppgift 
om sökandens namn. 
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 17 § 
Tillstånd att inneha skjutva-

pen i kategori A i bilagan till den-
na förordning som huvudsakligen 
har prydnads- eller särskilt affek-
tionsvärde, för andra ändamål än 
skjutning, får meddelas endast om 
vapnet har deaktiverats enligt 
kommissionens genomförandeför-
ordning (EU) 2015/2403 av den 
15 december 2015 om fastställan-
de av gemensamma riktlinjer om 
standarder och metoder för deak-
tivering i syfte att se till att deak-
tiverade skjutvapen görs irrever-
sibelt funktionsodugliga. 

  

3 kap. Bevis om tillstånd till 
innehav av skjutvapen, ammu-
nition och ljuddämpare8 

3 kap. Bevis om tillstånd till 
innehav av skjutvapen, ammu-
nition och vapentillbehör 

1 §9 
Polismyndigheten ska utfär-

da bevis över tillstånd att inneha 
skjutvapen, ammunition eller 
ljuddämpare och, om tillståndet 
avser innehav av vapen, en dub-
blett av beviset. 

Polismyndigheten ska utfär-
da bevis över tillstånd att inneha 
skjutvapen, ammunition, ljud-
dämpare eller vapenmagasin och, 
om tillståndet avser innehav av 
vapen, en dubblett av beviset. 

Om tillståndet avser en person som är bosatt i en annan stat inom 
Europeiska unionen ska Polismyndigheten vidarebefordra de upp-
gifter som krävs för att kunna identifiera vapnet och förvärvaren till 
den staten. Detta gäller dock endast skjutvapen som hör till kate-
gori C i bilagan till denna förordning och ammunition som är avsedd 
för sådana vapen.   

 
8 Senaste lydelse av rubriken 2022:455. 
9 Senaste lydelse 2022:455. 
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7 §10 
Bevis om tillstånd att inneha 

ammunition och ljuddämpare 
ska innehålla de uppgifter om 
tillståndshavaren som anges i 
2 kap. 9 § och uppgift om för 
vilket ändamål egendomen får 
innehas. I beviset ska det slag 
och den mängd egendom som 
tillståndet avser anges. 

Bevis om tillstånd att inneha 
ammunition, ljuddämpare och 
vapenmagasin ska innehålla de 
uppgifter om tillståndshavaren 
som anges i 2 kap. 9 § och upp-
gift om för vilket ändamål egen-
domen får innehas. I beviset ska 
det slag och den mängd egen-
dom som tillståndet avser anges.  

4 kap. 
4 §11 

Företrädare för en annan 
stats myndighet som tillfälligt 
tjänstgör i Sverige enligt lagen 
(2000:1219) om internationellt 
tullsamarbete eller lagen 
(2017:496) om internationellt 
polisiärt samarbete undantas 
enligt 11 kap. 1 § f vapenlagen 
(1996:67) från lagens bestäm-
melser om skjutvapen, ammu-
nition och ljuddämpare. Detsam-
ma gäller företrädare för polisen 
i Danmark som befinner sig i 
Sverige enligt överenskommel-
sen av den 11 maj 2020 mellan 
Konungariket Sveriges regering 
och Konungariket Danmarks re-
gering i syfte att möjliggöra dan-
ska gränskontroller på tåg över 
Öresund. 

Företrädare för en annan 
stats myndighet som tillfälligt 
tjänstgör i Sverige enligt lagen 
(2000:1219) om internationellt 
tullsamarbete eller lagen 
(2017:496) om internationellt 
polisiärt samarbete undantas 
enligt 11 kap. 1 § f vapenlagen 
(1996:67) från lagens bestäm-
melser om skjutvapen, ammu-
nition, ljuddämpare och vapen-
magasin. Detsamma gäller före-
trädare för polisen i Danmark 
som befinner sig i Sverige en-
ligt överenskommelsen av den 
11 maj 2020 mellan Konunga-
riket Sveriges regering och 
Konungariket Danmarks rege-
ring i syfte att möjliggöra dan-
ska gränskontroller på tåg över 
Öresund. 

Första stycket gäller också den som tillfälligt tjänstgör i Sverige 
enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1896 
av den 13 november 2019 om den europeiska gräns- och kustbevak-

 
10 Senaste lydelse 2022:455. 
11 Senaste lydelse 2022:1063. 
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ningen och om upphävande av förordningarna (EU) nr 1052/2013 
och (EU) 2016/1624. 

5 §12 
Företrädare för polisen i 

Danmark, Finland, Island och 
Norge som i tjänsten reser 
genom Sverige från ett nordiskt 
land till en annan del av det 
landet eller till ett annat nordiskt 
land och medför skjutvapen, 
ammunition eller ljuddämpare 
för tjänsteändamål undantas 
enligt 11 kap. 1 § f vapenlagen 
(1996:67) från lagens bestäm-
melser om skjutvapen, ammu-
nition och ljuddämpare. 

Företrädare för polisen i 
Danmark, Finland, Island och 
Norge som i tjänsten reser 
genom Sverige från ett nordiskt 
land till en annan del av det 
landet eller till ett annat nordiskt 
land och medför skjutvapen, 
ammunition, ljuddämpare eller 
vapenmagasin för tjänsteända-
mål undantas enligt 11 kap. 1 § f 
vapenlagen (1996:67) från lagens 
bestämmelser om skjutvapen, 
ammunition, ljuddämpare och 
vapenmagasin. 

Polismyndigheten får meddela föreskrifter om förvaring av skjut-
vapen, ammunition och ljuddämpare vid transitering enligt första 
stycket. 

6 §13 
Krav på tillstånd enligt 2 kap. 

1 § första stycket vapenlagen 
(1996:67) gäller inte införsel av 
skjutvapen som har överlämnats 
från staten till statliga tjänste-
män eller personer som tillhör 
det militära försvaret, räddnings-
tjänsten eller polisen, om de är 
skyldiga att inneha vapnet för 
tjänsten. Kravet på tillstånd gäl-
ler inte heller ammunition eller 
ljuddämpare till vapnen. 

Krav på tillstånd enligt 2 kap. 
1 § första stycket vapenlagen 
(1996:67) gäller inte införsel av 
skjutvapen som har överlämnats 
från staten till statliga tjänste-
män eller personer som tillhör 
det militära försvaret, räddnings-
tjänsten, Polismyndigheten, Sä-
kerhetspolisen, Tullverket eller 
Kustbevakningen, om de är skyl-
diga att inneha vapnet för tjän-
sten. Kravet på tillstånd gäller 
inte heller ammunition eller ljud-
dämpare till vapnen. 

 
12 Senaste lydelse 2022:455. 
13 Senaste lydelse 2022:455. 



SOU 2022:62 Författningsförslag 

59 

7 §14 
Försvarsmakten får i enskilda 

fall besluta att vapenlagen 
(1996:67) inte ska gälla skjut-
vapen, ammunition och ljud-
dämpare som innehas av en 
främmande stats militära styrka 
som befinner sig i Sverige inom 
ramen för internationellt militärt 
samarbete eller internationell 
krishantering. 

Försvarsmakten får i enskil-
da fall besluta att vapenlagen 
(1996:67) inte ska gälla skjut-
vapen, ammunition, ljud-
dämpare och vapenmagasin som 
innehas av en främmande stats 
militära styrka som befinner sig 
i Sverige inom ramen för 
internationellt militärt samar-
bete eller internationell kris-
hantering. 

5 kap. 
 1 a § 

Ansökan om tillstånd till yr-
kesmässig förmedling av skjutva-
pen eller ammunition görs skriftli-
gen. Ansökan ska innehålla de 
uppgifter som anges i 1 § första 
stycket, med undantag för uppgift 
om lagerhållningens storlek och 
uppgift om lokalerna där verk-
samheten ska bedrivas. 

 Om tillstånd beviljas ska bevis 
om detta utfärdas. I beviset ska 
anges vilka typer av skjutvapen 
och ammunition som tillståndet 
avser. 

 
2 §15 

Polismyndigheten får med-
dela närmare föreskrifter om 
krav på kunskap för tillstånd att 
driva handel med skjutvapen. 

Polismyndigheten får med-
dela närmare föreskrifter om 
krav på kunskap för tillstånd att 
driva handel med skjutvapen 
eller tillstånd till yrkesmässig för-

 
14 Senaste lydelse 2022:455. 
15 Senaste lydelse 2014:1149. 
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medling av skjutvapen eller am-
munition. 

 
 6 a § 

En yrkesmässig förmedlare av 
skjutvapen eller ammunition ska 
föra en förteckning över de trans-
aktioner och överföringar avseen-
de skjutvapen som förmedlaren 
har medverkat till (transaktions-
förteckning). 

 
7 §16 

Polismyndigheten får meddela föreskrifter om 
1. innehållet i en rekvisition, 
2. vilka uppgifter som ska 

införas i en inköpsförteckning 
och försäljningsförteckning, 

2. vilka uppgifter som ska 
införas i en inköpsförteckning, 
försäljningsförteckning och 
transaktionsförteckning, 

3. hur förteckningarna ska föras och vilka handlingar som ska 
bifogas sådana förteckningar, och 

4. innehållet i en anmälan som avses i 5 § andra stycket. 
 
 8 a § 

Polismyndigheten ska minst en 
gång årligen låta granska en trans-
aktionsförteckning med bilagor. 

 
 9 a § 

En yrkesmässig förmedlare av 
skjutvapen eller ammunition är 
skyldig att hålla sin transaktions-
förteckning med bilagor tillgänglig 
för Polismyndigheten. Förmedla-
ren ska också lämna begärda upp-
lysningar om genomförda trans-
aktioner eller överföringar avse-
ende skjutvapen och om andra 

 
16 Senaste lydelse 2014:1149. 
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förhållanden som är av betydelse 
för Polismyndighetens tillsyn. 

 
10 §17 

Inköpsförteckning och för-
säljningsförteckning och bilagor 
till dessa ska bevaras under tio år 
från den dag sista anteckningen 
gjordes. Om rörelsen läggs ner, 
ska förteckningarna och bila-
gorna överlämnas till Polismyn-
digheten. 

Inköpsförteckning och för-
säljningsförteckning och bilagor 
till dessa ska bevaras under tio år 
från den dag sista anteckningen 
gjordes. Detsamma gäller trans-
aktionsförteckningar och bilagor 
till dessa. Om rörelsen läggs ner, 
ska förteckningarna och bilagor-
na överlämnas till Polismyndig-
heten. 

 
 Anmälan om transaktioner 

med skjutvapen 
 
 13 § 

En vapenhandlare ska löpande 
anmäla gjorda förvärv och försälj-
ningar av skjutvapen till Polis-
myndigheten. 

 En yrkesmässig förmedlare av 
skjutvapen eller ammunition ska 
löpande anmäla till Polismyndig-
heten de transaktioner och över-
föringar avseende skjutvapen som 
förmedlaren har medverkat till. 

 Anmälningarna ska göras 
elektroniskt utan dröjsmål. 

  

 14 § 
Polismyndigheten får meddela 

närmare föreskrifter om hur en 
anmälan enligt 13 § ska göras och 
vilka uppgifter den ska innehålla. 

 
17 Senaste lydelse 2014:1149. 
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8 kap. 
2 §18 

Den som tar emot skjutvapen för reparation eller översyn är 
skyldig att föra anteckningar i en särskild reparationsförteckning 
över mottagna vapen. 

Polismyndigheten får meddela föreskrifter om vilka uppgifter 
förteckningen ska innehålla och hur förteckningen ska föras. 

Den som har tagit emot skjutvapen för reparation eller översyn 
är skyldig att hålla förteckningen tillgänglig för en polisman och på 
begäran lämna upplysningar till honom eller henne om mottagna 
vapen. 

Förteckningen och bilagor till 
denna ska bevaras under tio år 
från den dag sista anteckningen 
gjordes. 

Förteckningen och bilagor till 
denna ska bevaras under tio år 
från den dag sista anteckningen 
gjordes. Om rörelsen läggs ner, 
ska förteckningen och bilagorna 
överlämnas till Polismyndigheten. 

 
10 kap. Inlösen av skjutvapen, 
ammunition och ljuddämpare19 

10 kap. Inlösen av skjutvapen, 
ammunition och vapentillbehör 

 
1 §20 

Länsstyrelsen ska utse en 
eller flera värderingsmän som 
ska biträda Polismyndigheten 
vid värdering av skjutvapen, am-
munition och ljuddämpare som 
ska lösas in. Till värderingsman 
bör den utses som har god kän-
nedom om egendomens mark-
nadsvärde och vapenhandlares 
pris vid inköp av begagnade 
skjutvapen. 

Länsstyrelsen ska utse en 
eller flera värderingsmän som 
ska biträda Polismyndigheten 
vid värdering av skjutvapen, am-
munition, ljuddämpare och 
vapenmagasin som ska lösas in. 
Till värderingsman bör den utses 
som har god kännedom om 
egendomens marknadsvärde och 
vapenhandlares pris vid inköp av 
begagnade skjutvapen. 

En värderingsman har rätt till ersättning av allmänna medel för 
sitt uppdrag. 

 
18 Senaste lydelse 2014:1149. 
19 Senaste lydelse av rubriken 2022:455. 
20 Senaste lydelse 2022:455. 
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Polismyndigheten bör försöka komma överens med ägaren om 
till vilket värde egendomen ska lösas in. 

 
2 §21 

Skjutvapen, ammunition och 
ljuddämpare som har tillfallit 
staten ska skrotas eller säljas. 
Innan egendomen skrotas eller 
säljs ska Nationellt forensiskt 
centrum vid Polismyndigheten 
erbjudas att få egendomen. Om 
egendomen överlämnas till 
försäljning, ska Statens försvars-
historiska museer först erbjudas 
att köpa den. 

Skjutvapen, ammunition, 
ljuddämpare och vapenmagasin 
som har tillfallit staten ska skro-
tas eller säljas. Innan egendomen 
skrotas eller säljs ska Nationellt 
forensiskt centrum vid Polis-
myndigheten erbjudas att få 
egendomen. Om egendomen 
överlämnas till försäljning, ska 
Statens försvarshistoriska muse-
er först erbjudas att köpa den. 

 
11 kap. Skjutvapen, 
ammunition och ljuddämpare i 
dödsbo och konkursbo22 

11 kap. Skjutvapen, 
ammunition och vapentillbehör 
i dödsbon och konkursbon 

 
1 §23 

Om skjutvapen ingår bland tillgångarna i ett dödsbo, ska den som 
har vård om boet göra en skriftlig anmälan om det till Polismyndig-
heten senast tre månader efter dödsfallet. 

Om skjutvapen ingår bland tillgångarna i ett konkursbo, ska kon-
kursförvaltaren så snart som möjligt göra en skriftlig anmälan om 
det till Polismyndigheten. 

En anmälan enligt första eller 
andra stycket ska innehålla upp-
gift om fabrikat, modell, kaliber 
och tillverkningsnummer för 
varje vapen och om art och 
mängd av tillhörande ammuni-
tion och ljuddämpare. Är det 
fråga om vapen som saknar upp-
gift om tillverkningsnummer ska 

En anmälan enligt första eller 
andra stycket ska innehålla upp-
gift om fabrikat, modell, kaliber 
och tillverkningsnummer för 
varje vapen och om art och 
mängd av tillhörande ammuni-
tion, ljuddämpare och vapen-
magasin. Är det fråga om vapen 
som saknar uppgift om tillverk-

 
21 Senaste lydelse 2022:455. 
22 Senaste lydelse av rubriken 2022:455. 
23 Senaste lydelse 2022:455. 
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någon annan uppgift som möj-
liggör identifiering lämnas. An-
mälan ska också innehålla upp-
gift om vem som har hand om 
vapnet för boets räkning och om 
hur det förvaras. 

ningsnummer ska någon annan 
uppgift som möjliggör identifi-
ering lämnas. Anmälan ska också 
innehålla uppgift om vem som 
har hand om vapnet för boets 
räkning och om hur det förvaras. 

Första–tredje styckena gäller inte effektbegränsade vapen. 
 

Nuvarande lydelse 

16 kap. 
1 §24 

Avgift tas ut för prövning av ansökan enligt denna förordning i 
de fall som framgår av andra stycket. 

För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 9–
14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser 
tillämpas: 

 
Ärendeslag Avgiftsklass 

 
Tillstånd att inneha skjutvapen 
(2 kap. 6 §), med den begräns-
ning som anges i 4 §, 
 

 

– första vapnet för vilket till-
stånd söks 
 

2 

– varje ytterligare vapen 
 

1 

Tillstånd att inneha ammunition 
eller ljuddämpare (2 kap. 9 §) 
 

1 

Tillstånd att låna skjutvapen 
(7 kap. 4 §) 
 

1 

Tillstånd att förvara skjutvapen, 
ammunition eller ljuddämpare 
hos någon annan (9 kap. 3 §) 

1 

 
24 Senaste lydelse 2022:455. 
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Tillstånd till införsel av skjut-
vapen, ammunition eller ljud-
dämpare (4 kap. 1 §) 
 

2 

Tillstånd till överföring av 
skjutvapen eller ammunition till 
ett annat land (6 kap. 1–5 §§) 
 

1 

Utfärdande av ett europeiskt 
skjutvapenpass 
 

2 

Förnyande av eller införande av 
ytterligare skjutvapen i ett euro-
peiskt skjutvapenpass 
 

1 

Tillstånd att driva handel med 
skjutvapen (5 kap. 1 §) 
 

5 

Tillstånd att ta emot skjutvapen 
för reparation eller översyn 
(8 kap. 1 §) 
 

4 

Godkännande av föreståndare 
för handel med skjutvapen, ersät-
tare för denne eller person som i 
vapenhandlares ställe ska närvara 
vid provskjutning (5 kap. 12 §) 
 

2 

Auktorisation av sammanslut-
ning för jakt- eller målskytte 
(2 kap. 1 §) 

8 
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Föreslagen lydelse 
1 § 

Avgift tas ut för prövning av ansökan enligt denna förordning i 
de fall som framgår av andra stycket. 

För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 9–
14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser 
tillämpas: 

 
Ärendeslag Avgiftsklass 

 
Tillstånd att inneha skjutvapen 
(2 kap. 6 §), med den begräns-
ning som anges i 4 §, 
 

 

– första vapnet för vilket till-
stånd söks 
 

2 

– varje ytterligare vapen. 
 

1 

Tillstånd att inneha ammunition, 
ljuddämpare eller vapenmagasin 
(2 kap. 9 §). 
 

1 

Tillstånd att låna skjutvapen 
(7 kap. 4 §). 
 

1 

Tillstånd att förvara skjutvapen, 
ammunition eller ljuddämpare 
hos någon annan (9 kap. 3 §). 
 

1 

Tillstånd till införsel av skjutva-
pen, ammunition eller, ljuddäm-
pare (4 kap. 1 §). 
 

2 

Tillstånd till överföring av skjut-
vapen eller ammunition till ett 
annat land (6 kap. 1–5 §§). 
 

1 
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Utfärdande av ett europeiskt 
skjutvapenpass. 
 

2 

Förnyande av eller införande av 
ytterligare skjutvapen i ett euro-
peiskt skjutvapenpass. 
 

1 

Tillstånd att driva handel med 
skjutvapen (5 kap. 1 §). 
 

5 

Tillstånd till yrkesmässig förmed-
ling av skjutvapen eller ammu-
nition (5 kap. 1 a §). 
 

5 

Tillstånd att ta emot skjutvapen 
för reparation eller översyn 
(8 kap. 1 §). 
 

4 

Godkännande av föreståndare, 
godkännande av ersättare för ho-
nom eller henne eller godkännan-
de av person som i vapenhand-
lares ställe ska närvara vid prov-
skjutning (5 kap. 12 §). 
 

2 

Auktorisation av sammanslut-
ning för jakt- eller målskytte 
(2 kap. 1 §). 
 

8 

Undantag från skyldigheten att 
märka ett skjutvapen eller en 
vapendel (2 a kap. 8 § vapenlagen 
[1996:67]). 

2 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Bilaga25 
För tillämpningen av vissa bestämmelser i denna förordning delas 
skjutvapen och ammunition in i kategorier enligt följande. 

Kategori A 

1. Explosiva militära missiler och startlavetter. 
2. Automatiska skjutvapen. 
3. Skjutvapen maskerade som andra föremål. 
4. Ammunition med kroppsskyddspenetrerande projektiler, explo-
sions- eller brandprojektiler och projektiler för sådan ammunition. 
5. Pistol- och revolverammuni-
tion med utvidgande projektiler 
och projektiler för sådan ammu-
nition, med undantag för de fall 
då de skall användas till sådana 
vapen avsedda för jakt eller mål-
skjutning som innehas av perso-
ner med rätt att bruka dem. 

5. Pistol- och revolverammuni-
tion med utvidgande projektiler 
och projektiler för sådan ammu-
nition, med undantag för de fall 
då de ska användas till sådana 
vapen avsedda för jakt eller mål-
skjutning som innehas av perso-
ner med rätt att bruka dem. 

 6. Automatiska skjutvapen som 
omvandlats till halvautomatiska 
skjutvapen. 

 7. Följande halvautomatiska 
skjutvapen med centralantänd-
ning: 

a) Korta skjutvapen med vilka 
fler än 21 patroner kan avfyras 
utan omladdning, om 

i) en laddningsanordning med 
kapacitet för fler än 20 patroner 
utgör en del av det skjutvapnet, 
eller 

ii) en löstagbar laddningsan-
ordning med kapacitet för fler än 
20 patroner sätts in i det, 

 
25 Senaste lydelse 2016:722. 
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b) Långa skjutvapen med vil-
ka fler än 11 patroner kan avfyras 
utan omladdning, om 

i) en laddningsanordning med 
kapacitet för fler än 10 patroner 
utgör en del av det skjutvapnet, 
eller 

ii) en löstagbar laddningsan-
ordning med kapacitet för fler än 
10 patroner sätts in i det. 

 8. Halvautomatiska långa skjut-
vapen, dvs. skjutvapen som ur-
sprungligen är avsedda att avfyras 
från axeln, vars längd kan min-
skas till mindre än 60 cm utan att 
funktionaliteten går förlorad ge-
nom en vikbar kolv eller en kolv 
av teleskopisk typ eller genom en 
kolv som kan avlägsnas utan an-
vändning av verktyg. 

 9. Varje skjutvapen i denna kate-
gori som har omvandlats till att 
avfyra lösa skott, retande ämnen, 
andra verksamma ämnen eller 
pyroteknisk ammunition, eller till 
ett salutvapen eller ett akustiskt 
vapen. 

Kategori B 

1. Halvautomatiska eller repe-
terande korta vapen. 

1. Repeterande korta skjutvapen. 

2. Korta vapen med enkelskott 
med centralantändning. 

2. Korta skjutvapen med enkel-
skott med centralantändning. 

3. Korta vapen med enkelskott med kantantändning, vars totala 
längd är mindre än 28 cm. 
4. Halvautomatiska långa skjut-
vapen, vars magasin och patron-

4. Halvautomatiska långa skjut-
vapen vars laddningsanordning 
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läge tillsammans kan innehålla 
mer än tre skott. 

och patronläge tillsammans kan 
innehålla fler än tre patroner då 
det rör sig om skjutvapen med 
kantantändning och fler än tre 
men mindre än tolv patroner då 
det rör sig om skjutvapen med cen-
tralantändning. 

 5. Andra halvautomatiska korta 
skjutvapen än de som är upptagna 
i kategori A punkt 7 a. 

5. Halvautomatiska långa skjut-
vapen, vars magasin och patron-
läge tillsammans inte kan inne-
hålla mer än tre skott och där 
laddningsmekanismen kan tas 
bort eller det inte är uteslutet att 
vapnet med hjälp av vanliga verk-
tyg kan omändras på sådant sätt 
att magasin och patronläge till-
sammans kan innehålla mer än 
tre skott. 

6. Halvautomatiska långa skjut-
vapen som är upptagna i kate-
gori A punkt 7 b vars laddnings-
anordning och patronläge till-
sammans inte kan innehålla fler 
än tre patroner och där ladd-
ningsanordningen kan tas bort 
eller det inte är uteslutet att vap-
net med hjälp av vanliga verktyg 
kan omändras på sådant sätt att 
laddningsanordning och patron-
läge tillsammans kan innehålla 
fler än tre patroner. 

6. Repeterande och halvautoma-
tiska långa skjutvapen med slät-
borrade lopp som inte överstiger 
60 cm längd. 

7. Repeterande och halvautoma-
tiska långa skjutvapen med slät-
borrade lopp som inte överstiger 
60 cm längd. 

 8. Varje skjutvapen i denna kate-
gori som har omvandlats till att 
avfyra lösa skott, retande ämnen, 
andra verksamma ämnen eller 
pyroteknisk ammunition, eller till 
ett salutvapen eller ett akustiskt 
vapen. 

7. Halvautomatiska skjutvapen 
för civilt bruk som liknar vapen 
med automatisk mekanism. 

9. Halvautomatiska skjutvapen 
för civilt bruk som liknar vapen 
med automatisk mekanism an-
dra än de som är upptagna i kate-
gori A punkt 6, 7 eller 8. 
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Kategori C 

1. Repeterande långa skjutvapen 
andra än de som står upptagna i 
kategori B punkt 6. 

1. Repeterande långa skjutvapen 
andra än de som är upptagna i 
kategori B punkt 7. 

2. Långa skjutvapen med räfflade lopp för enkelskott. 
3. Halvautomatiska långa skjut-
vapen som inte omfattas av kate-
gori B punkt 4–7. 

3. Andra halvautomatiska långa 
skjutvapen än de som är upptag-
na i kategori A eller B. 

4. Korta vapen för enkelskott med kantantändning vars totala längd 
inte är mindre än 28 cm. 

 5. Varje skjutvapen i denna 
kategori som har omvandlats till 
att avfyra lösa skott, retande 
ämnen, andra verksamma ämnen 
eller pyroteknisk ammunition, 
eller till ett salutvapen eller ett 
akustiskt vapen. 

 6. Skjutvapen i kategori A eller B 
eller den här kategorin som har 
deaktiverats i enlighet med ge-
nomförandeförordning (EU) 
2015/2403. 

 7. Enkelskotts långa skjutvapen 
med slätborrade lopp som släppts 
ut på marknaden den 14 septem-
ber 2018 eller senare. 

Kategori D 

Enkelskotts långa skjutvapen med 
slätborrade lopp. 

 

Vapendelar 

Slutstycket, patronläget och pipan 
till ett skjutvapen tillhör som 
separata delar samma kategori 
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som det skjutvapen de är eller är 
tänkta att vara monterade på. 

Undantag 

Ovan angivna kategorier ska inte omfatta föremål som stämmer med 
beskrivningen i dessa men som 
a) har gjorts varaktigt obrukbara 
genom åtgärder som medför att 
skjutvapnets slutstycke, patronläge 
och pipa har gjorts definitivt 
oanvändbara och omöjliga att 
avlägsna, ersätta eller ändra för 
någon som helst användning av 
skjutvapnet, 

 

b) är gjorda för larm, signalering, 
livräddning, djurslakt eller har-
punfiske eller för industriellt 
eller tekniskt bruk, förutsatt att 
de bara kan användas i ett sådant 
syfte, eller 

a) är gjorda för larm, signalering, 
livräddning, djurslakt eller har-
punfiske eller för industriellt 
eller tekniskt bruk, förutsatt att 
de bara kan användas i ett sådant 
syfte, eller 

c) betraktas som antika vapen 
eller reproduktioner av sådana, 
om dessa inte har inkluderats i de 
föregående kategorierna. 

b) betraktas som antika vapen, 
om dessa inte har inkluderats i de 
föregående kategorierna. 

Definitioner 

I denna bilaga avses med 
a) Korta vapen: ett skjutvapen med en pipa som inte överstiger 

30 cm eller vars totala längd inte överstiger 60 cm. 
b) Långa vapen: alla skjutvapen som inte är korta vapen. 
c) Automatvapen: ett skjutvapen som laddar om automatiskt 

varje gång ett skott avfyras och som kan avfyra mer än ett skott med 
ett tryck på avtryckaren. 

d) Halvautomatiskt skjutvapen: ett skjutvapen som laddar om 
automatiskt varje gång ett skott avfyras och som bara kan avfyra ett 
skott med ett tryck på avtryckaren. 
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e) Repeterande skjutvapen: ett skjutvapen som efter att ett skott 
har avfyrats är avsett att laddas om från ett magasin eller cylinder 
med hjälp av ett manuellt tillvägagångssätt. 

f) Skjutvapen för enkelskott: ett skjutvapen utan magasin som 
laddas för varje skott genom att man manuellt sätter in ett skott i 
patronläget eller i ett laddningsutrymme där pipan bryts. 

g) Ammunition med kroppsskyddspenetrerande kulor: ammuni-
tion för militärt bruk där kulan är försedd med mantel och har en 
massiv hård kärna. 

h) Ammunition med explosiva projektiler: ammunition för 
militärt bruk där projektilen innehåller en laddning som exploderar 
när den stöter emot något. 

i) Ammunition med brandprojektiler: ammunition för militärt 
bruk där projektilen innehåller en kemisk blandning som börjar 
brinna vid kontakt med luften eller vid anslaget. 
                       

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2023.
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2 Utredningens uppdrag och 
arbete 

2.1 Utredningens uppdrag 

Utredningens uppdrag består av två delar, vilket framgår av direkti-
ven för uppdraget som bifogas som bilaga 1. Den första delen hand-
lar om att lämna förslag till de författningsändringar som krävs i 
svensk rätt för att genomföra Europaparlamentets och rådets direk-
tiv (EU) 2017/853 om ändring av rådets direktiv 91/477/EEG om 
kontroll av förvärv och innehav av vapen (i fortsättningen kallat 
2017 års ändringsdirektiv eller ändringsdirektivet). Direktivet bifo-
gas som bilaga 2. Två rättelser till direktivet, som har betydelse för 
den svenska språkversionen av det, bifogas som bilaga 3 och bilaga 4. 

I den första delen av uppdraget, som redovisas genom detta be-
tänkande, ingår även att ta ställning till om det behövs några författ-
ningsändringar för att kommissionens delegerade förordning (EU) 
2021/1423 om fastställande i enlighet med Europaparlamentets och 
rådets direktiv (EU) 2021/555 av de närmare formerna för det sys-
tematiska utbytet av information på elektronisk väg om avslag på 
ansökningar om tillstånd att förvärva eller inneha vissa skjutvapen (i 
fortsättningen kallad 2021 års förordning om informationsutbyte) 
ska kunna tillämpas. Utredningen ska även överväga hur kommis-
sionens direktiv (EU) 2019/68 om fastställande av tekniska specifi-
kationer för märkning av skjutvapen och deras väsentliga delar enligt 
rådets direktiv 91/477/EEG om kontroll av förvärv och innehav av 
vapen (i fortsättningen kallat genomförandedirektivet) ska genom-
föras i svensk rätt och lämna nödvändiga författningsförslag. 

I direktiven för utredningen framhålls att EU:s vapendirektiv är 
ett minimidirektiv. Det innebär att medlemsstaterna får anta be-
stämmelser som är strängare än de som finns i direktivet, men rege-
ringen framhåller att en utgångspunkt för uppdraget ska vara att ge-
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nomföra ändringsdirektivet på absolut miniminivå. I direktiven 
anges också att utredaren ska beakta att direktivet ger utrymme för 
medlemsstaterna att fastställa märkningskrav för skjutvapen och va-
pendelar av särskilt stort historiskt värde i nationell rätt. 

Den andra delen av utredningen består i en generell översyn av 
vapenlagstiftningen. En utgångspunkt för uppdraget ska vara att 
skapa ett regelverk för tillståndsgivning och innehav av skjutvapen 
och vapendelar som inte i onödan försvårar för legala vapeninneha-
vare som jägare och sportskyttar samtidigt som förekomsten av ille-
gala vapen motverkas på ett effektivt sätt. 

2.2 Hur utredningsarbetet har bedrivits 

Utredningen har under den första delen av uppdraget hållit fyra 
möten med utredningens sakkunniga och experter samt två möten 
med deltagarna i en till utredningen knuten och politiskt samman-
satt referensgrupp. 

Utredningen har vidare haft ett särskilt möte med företrädare för 
Polismyndigheten, delvis avseende frågeställningar hänförliga till 
den andra delen av uppdraget. 

Utredningen har även träffat företrädare för organisationerna 
Svenska Jägareförbundet, Svenska Dynamiska Sportskytteförbun-
det, Svenska Skyttesportförbundet, Svenska Vapensamlarföreningen 
och Svenska Vapenhistoriska Sällskapet samt företrädare för Statens 
Försvarshistoriska Museer och Armémuseum. 

Utredningen får enligt sina direktiv ta upp och lämna förslag i 
andra frågor som aktualiseras i samband med uppdraget. Utred-
ningen har uppmärksammat kommissionens delegerade förordning 
(EU) 2019/686 om fastställande i enlighet med rådets direktiv 
91/477/EEG av de närmare formerna för det systematiska utbytet 
av information på elektronisk väg om överföring av skjutvapen inom 
unionen (i fortsättningen kallat 2019 års förordning om informa-
tionsutbyte). Som framgår närmare i avsnitt 10.5 har utredningen, i 
samband med övervägandena rörande 2021 års förordning om in-
formationsutbyte, även övervägt behovet av kompletterande regle-
ring för 2019 års förordning. 
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2.3 Det fortsatta utredningsarbetet 

Utredningen har genom detta betänkande fullgjort den del av upp-
draget som gäller de förslag som krävs för att genomföra 2017 års 
ändringsdirektiv och anslutna rättsakter. Som nyss nämnts ingår det 
även i utredningens uppdrag att göra en generell översyn av vapen-
lagstiftningen och bl.a. lämna förslag på ändringar som bedöms vara 
nödvändiga för att göra vapenlagstiftningen mer överskådlig och 
lättillgänglig. Utredningen fortsätter med den delen av uppdraget, 
som ska redovisas senast den 10 november 2023. Det kan då även bli 
aktuellt att ta upp några frågor som har anknytning till ändringsdi-
rektivet, men som inte behöver lösas för att genomföra det direkti-
vet på en miniminivå.
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3 Bakgrund 

3.1 Den aktuella EU-lagstiftningen 

3.1.1 EU:s grundläggande lagstiftning om vapen 

Bestämmelser om kontroll av förvärv och innehav av vapen finns i 
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2021/555. Direktivet 
bifogas som bilaga 5. Det direktivet utgör en konsolidering (sam-
manläggning) av tre tidigare direktiv – det ursprungliga vapendirek-
tivet och två senare direktiv genom vilka det ursprungliga direktivet 
ändrades och kompletterades. Några materiella regler tillkom inte 
genom 2021 års direktiv. Innehållet i det direktivet är i sak detsamma 
som innehållet i de tre tidigare direktiven tillsammans, men vissa be-
stämmelser har fått nya artikelnummer. Direktivet, som trädde i 
kraft i april 2021, ersatte de tidigare direktiven och kallas i fortsätt-
ningen det konsoliderade vapendirektivet. 

Det ursprungliga vapendirektivet – rådets direktiv 91/477/EEG 
om kontroll av förvärv och innehav av vapen (i fortsättningen kallat 
1991 års vapendirektiv eller vapendirektivet) antogs i juni 1991 och 
ändrades vid två tillfällen. Ändringarna gjordes dels genom Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2008/51/EG om ändring av rådets 
direktiv 91/477/EEG om kontroll av förvärv och innehav av vapen 
(i fortsättningen kallat 2008 års ändringsdirektiv), dels genom 
2017 års ändringsdirektiv. 

Både 1991 års vapendirektiv och 2008 års ändringsdirektiv har ge-
nomförts i svensk rätt. Däremot har 2017 års ändringsdirektiv inte 
genomförts i sin helhet ännu, även om betydande delar redan mot-
svaras av svensk lagstiftning. Merparten av ändringsdirektivet skulle 
ha varit genomfört den 14 september 2018. Två artiklar skulle ha 
varit genomförda den 14 december 2019. 
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3.1.2 Kompletterande EU-lagstiftning 

Bestämmelserna i 2017 års ändringsdirektiv kompletteras av vissa 
andra rättsakter. Direktivets bestämmelser om märkning av skjutva-
pen kompletteras av genomförandedirektivet. Det direktivet skulle 
ha varit genomfört senast den 17 januari 2020. 

Ändringsdirektivets bestämmelser om informationsutbyte kom-
pletteras av två s.k. delegerade förordningar, dels 2019 års förord-
ning om informationsutbyte, dels 2021 års förordning om informa-
tionsutbyte. Den förstnämnda förordningen blev tillämplig i alla 
medlemsstater från och med den 3 september 2019 och den senare 
förordningen blev tillämplig från och med den 31 januari 2022. 

Som en konsekvens av att ändringsdirektivet inte har genomförts 
har inte heller genomförandedirektivet genomförts. I Sverige tilläm-
pas inte 2021 års förordning om informationsutbyte ännu. Såvitt 
känt gäller detsamma 2019 års förordning om informationsutbyte. 

3.2 Kort om det konsoliderade vapendirektivet 

Det konsoliderade vapendirektivet innehåller bestämmelser om för-
värv, innehav och kommersiellt utbyte av skjutvapen inom unionen. 
Direktivet reglerar även överflyttning av skjutvapen inom unionen. 
Direktivet slår fast en gemensam minimistandard som alla medlems-
stater måste hålla i sin nationella vapenlagstiftning. 

Som framgår av avsnitt 3.1.1 beslutades det ursprungliga vapen-
direktivet 1991. Det har därefter ändrats genom dels ett ändringsdi-
rektiv från 2008, dels ett ändringsdirektiv från 2017. Både 1991 års 
vapendirektiv och 2008 års ändringsdirektiv har, som tidigare har 
nämnts, genomförts i svensk rätt. Ändringarna har främst inneburit 
skärpning av kraven för tillstånd till innehav av ammunition, krav på 
märkning av skjutvapen, vapendelar och förpackningar med ammu-
nition samt ändringar av kraven för att föra in skjutvapen och am-
munition till Sverige och för att överföra sådan egendom till annan 
medlemsstat (En ny vapenlag, prop. 1995/96:52, och Genomförande 
av FN:s vapenprotokoll, prop. 2010/11:72). Vid genomförandet av 
2008 års ändringsdirektiv gjordes även de lagändringar som bedöm-
des vara nödvändiga för att Sverige skulle kunna tillträda tilläggs-
protokollet mot olaglig tillverkning av och handel med skjutvapen, 
deras delar, komponenter och ammunition till Förenta nationernas 
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konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet (FN:s 
resolution 55/255, i fortsättningen kallat FN:s vapenprotokoll).  

3.3 Kort om ändringsdirektivet 

Eftersom 2017 års ändringsdirektiv ännu inte är helt genomfört i 
svensk rätt har utredningen fått i uppdrag att redovisa förslag till ett 
minimigenomförande av det. Det nu aktuella ändringsdirektivet har 
till huvudsyfte att motverka att skjutvapen missbrukas för brottslig 
verksamhet. I direktivets ingress anges att vissa aspekter av vapendi-
rektivet behöver förbättras ytterligare på ett proportionellt sätt för 
att motverka att skjutvapen missbrukas för brottslig verksamhet, 
samt med tanke på terroristattackerna nyligen. Det anges också att 
kommissionen efterfrågat en översyn av vapendirektivet och en ge-
mensam strategi för deaktivering av skjutvapen i syfte att förhindra 
att deaktiverade skjutvapen reaktiveras och används i brottsliga sam-
manhang (skäl 2). 

Genom ändringsdirektivet har regleringen i 1991 års vapendirek-
tiv skärpts och utvidgats i en rad avseenden, bl.a. när det gäller märk-
ning av skjutvapen, reglering av vapenhandlar- och vapenmäklar-
verksamhet, registerföring, underårigas möjligheter att förvärva och 
inneha skjutvapen, övervakning och förvaring av skjutvapen, förbud 
mot förvärv och innehav av vissa skjutvapen och viss ammunition, 
omprövning av tillstånd, reglering av vapenmagasin och andra vapen-
delar, larm- och signalvapen, deaktivering samt utbyte av informa-
tion mellan medlemsstaterna. 

Merparten av ändringsdirektivets artiklar skulle ha varit genom-
förda i svensk rätt senast den 14 september 2018. De två artiklar, 
som innehåller nya och skärpta krav på reglering av vapenhandlar- 
och vapenmäklarverksamhet och registerföring, skulle dock ha ge-
nomförts senast den 14 december 2019. 

3.4 Tidigare genomförandeförsök 

Frågan hur ändringsdirektivet ska genomföras i svensk rätt har ut-
retts i promemorian Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till 
EU:s vapendirektiv (Ds 2018:1), i fortsättningen kallad Genom-
förandepromemorian. Regeringen har därefter överlämnat två pro-
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positioner till riksdagen med förslag som syftat till att genomföra 
ändringsdirektivet. 

I december 2019 överlämnades propositionen Reglering av 
vapenmagasin (prop. 2019/20:58). Propositionen innehöll endast 
förslag avseende en reglering av löstagbara magasin och avsåg således 
inte ett fullständigt genomförande av ändringsdirektivet. Riksdagen 
avslog propositionen, bl.a. med hänvisning till att de positiva effek-
ter som förslagen bidrog med för brottsbekämpningen inte över-
vägde de negativa effekterna som förslagen medförde för legala 
vapeninnehavare (bet. 2019/20:JuU17 s. 12, rskr. 2019/20:213). 

Regeringen överlämnade i oktober 2020 propositionen Genom-
förande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv (prop. 
2020/21:42) till riksdagen. Propositionen innehöll förslag till ett 
fullständigt genomförande av ändringsdirektivet. Riksdagen avslog 
propositionen under hänvisning till att regeringens förslag gick 
längre än vad ändringsdirektivet kräver, bl.a. vad gäller regleringen 
av vapenmagasin, och att förslagen riskerade att innebära en ökad 
byråkrati och ökade kostnader för lagliga vapeninnehavare utan att 
komma till rätta med den illegala vapenhanteringen (se bet. JuU 
2020/21:JuU11 s. 16, rskr. 2020/21:167). 

Riksdagen har vid flera tillfällen, bl.a. i samband med att den se-
nare propositionen röstades ner, tillkännagett för regeringen att ett 
genomförande av ändringsdirektivet inte ska gå längre än vad direk-
tivet kräver i de delar som riskerar att försämra eller i onödan för-
svåra för laglydiga jägare och sportskyttar (bet. 2019/20:JuU33 
punkt 10, rskr. 2019/20:304, bet. 2020/21:JuU11 punkt 2, rskr. 
2020/21:167 och bet. 2021/22:JuU28 reservation 1 under punkt 1, 
rskr. 2021/22:275). 

3.5 Överträdelseärenden 

3.5.1 Ändringsdirektivet 

I november 2018 skickade Europeiska kommissionen (kommissio-
nen) en formell underrättelse med anledning av att Sverige inte hade 
meddelat att åtgärder vidtagits för att införliva ändringsdirektivet 
(kommissionens ärende INFR(2018)0389). I juli 2019 utfärdade 
kommissionen ett s.k. motiverat yttrande i samma ärende, i vilket 
den gjorde gällande att Sverige har underlåtit att sätta i kraft vissa av 
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de bestämmelser i direktivet som skulle ha varit genomförda den 
14 september 2018. Yttrandet besvarades av regeringen, genom Re-
geringskansliet, i ett antal yttranden i vilka det bl.a. anmäldes att 
svensk rätt i många avseenden redan uppfyllde de krav som ställs i 
ändringsdirektivet (se avsnitt 5.1). Regeringen vidgick dock att ett 
antal bestämmelser i direktivet återstod att genomföra och re-
dogjorde i yttrandena för de lagstiftningsåtgärder som planerades 
för att genomföra bestämmelserna i fråga. I februari 2022 beslutade 
kommissionen att stämma Sverige i EU-domstolen på grund av för 
sent genomförande av ändringsdirektivet. I det pressmeddelande 
som kommissionen publicerade i samband med det, anfördes att 
Sverige inte hade anmält vissa av de nationella åtgärder som krävs för 
att införliva direktivet, särskilt i fråga om vapenhandlares och vapen-
mäklares verksamhet, skjutvapen med högkapacitetsmagasin och 
löstagbara laddningsanordningar, halvautomatiska skjutvapen samt 
salutvapen och akustiska vapen som lätt kan omvandlas till dödliga 
skjutvapen. 

Den 31 maj 2022 väckte kommissionen talan mot Sverige med 
yrkande om att EU-domstolen ska fastställa att Sverige har underlå-
tit att uppfylla sina skyldigheter enligt ändringsdirektivet genom att 
inte anta samtliga bestämmelser i lagar och andra författningar som 
är nödvändiga för att följa vissa särskilt utpekade delar av ändrings-
direktivet, nämligen (i) sex nya punkter som har införts i vapendi-
rektivets kategorisering av skjutvapen och vapendelar i direktivets 
bilaga 1, (ii) artikel 6.3 som innehåller bestämmelser om återkallelse 
av vissa vapentillstånd vid innehav av större magasin, (iii) artikel 13.1 
andra stycket som innehåller bestämmelser om kontroll vid förvärv 
av större magasin och (iv) artikel 13.2 som bl.a. innehåller bestäm-
melser om vapenhandlares och vapenmäklares skyldighet att rappor-
tera misstänkta transaktioner av ammunition till behöriga myndig-
heter. Kommissionen har också yrkat att Sverige ska förpliktas att 
betala dels ett standardbelopp om 5 387,90 euro per dag för det fall 
underlåtenheten att uppfylla dessa delar av direktivet fortgår när 
dom meddelas, dels ett vite om 48 454,98 euro per dag från dagen 
för domen till dess att Sverige har uppfyllt sina skyldigheter enligt 
direktivet (EUT C 394/17). 
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3.5.2 Ärenden som hör samman med ändringsdirektivet 

I maj 2020 inledde kommissionen ytterligare ett överträdelseärende 
mot Sverige som relaterar till ändringsdirektivet (kommissionens 
ärende INFR (2020)0255). Ärendet gäller utebliven anmälan av åt-
gärder för att införliva genomförandedirektivet om tekniska specifi-
kationer för märkning (se avsnitt 7.3). I februari 2022 utfärdade 
kommissionen ett motiverat yttrande i ärendet som Regeringskans-
liet besvarade. Kommissionen har, såvitt känt, ännu inte beslutat att 
stämma Sverige vid EU-domstolen i det ärendet, men ärendet är 
alltjämt pågående. 

Kommissionen har inlett och sedermera avslutat två ytterligare 
överträdelseärenden mot Sverige gällande vapendirektivet och an-
slutna rättsakter. I januari 2020 inleddes ett ärende om utebliven an-
mälan av genomförande av ändringsdirektivet, avseende de delar av 
direktivet som skulle vara genomförda i november 2019 (INFR 
(2020)0109). Ärendet skrevs av i november 2021. I maj 2020 inled-
des ett ärende om utebliven anmälan av kommissionens genomfö-
randedirektiv (EU) 2019/69 av den 16 januari 2019 om fastställande 
av tekniska specifikationer för larm- och signalvapen, som anknyter 
till ändringsdirektivets nya bestämmelser om larm- och signalvapen 
(INFR (2020)0256). Efter att regeringen upplyst kommissionen om 
att sistnämnda direktiv var genomfört i svensk rätt genom befintliga 
bestämmelser i vapenlagstiftningen och anmält det i kommissionens 
genomförandedatabas, skrevs ärendet av i februari 2022. 

3.6 Betänkandets disposition 

Kapitel 1 innehåller författningsförslagen. I kapitel 2 redovisas ut-
redningens uppdrag och hittillsvarande arbete. Kapitel 3 tecknar 
bakgrunden till den del av uppdraget som avser genomförande av 
ändringsdirektivet. I kapitel 4 redovisar utredningen hur Danmark 
och Finland har genomfört ändringsdirektivet. Kapitel 5 innehåller 
en redogörelse för de delar av ändringsdirektivet som motsvaras av 
redan befintlig lagstiftning och som därmed inte kräver några lag-
stiftningsåtgärder. Utgångspunkterna för författningsförslagen be-
skrivs i kapitel 6. I kapitel 7 behandlas frågor som rör skjutvapen, 
inkluderande bl.a. märkning, och i kapitel 8 frågor som rör vapen-
magasin. Vapenmäklare behandlas i kapitel 9. Kapitel 10 innehåller 
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utredningens förslag rörande registerfrågor och informationsutbyte 
och i kapitel 11 behandlas några övriga frågor. Ikraftträdande och 
övergångsbestämmelser behandlas i kapitel 12 och konsekvenserna 
av utredningens förslag i kapitel 13. Författningskommentaren finns 
i kapitel 14. 

3.7 Hur utredningen hänvisar till artiklar 

Genom artikel 26 i det konsoliderade vapendirektivet upphävdes 
1991 års vapendirektiv, i dess lydelse enligt 2008 års och 2017 års 
ändringsdirektiv. Av artikeln framgår vidare att hänvisningar till det 
upphävda vapendirektivet ska anses som hänvisningar till det konso-
liderade direktivet, och läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bi-
laga IV till det konsoliderade vapendirektivet. 

Inga materiella regler tillkom genom det konsoliderade vapen-
direktivet. Innehållet i det konsoliderade vapendirektivet är alltså i 
sak detsamma som innehållet i de tre tidigare direktiven tillsammans. 
Vissa bestämmelser har dock fått nya artikelnummer. 

Utredningen har i uppdrag att analysera behovet av och lämna 
förslag på författningsändringar som är nödvändiga för att genom-
föra 2017 års ändringsdirektiv på miniminivå. Eftersom det direkti-
vet inte längre är i kraft, utan har inarbetats i det konsoliderade 
vapendirektivet, har utredningen valt att genomgående i betänkan-
det hänvisa till artikelnumreringen i det direktivet. Om inte något 
annat uttryckligen anges, använder sig utredningen alltså inte av 
artikelnumreringen i 1991 års vapendirektiv i lydelsen enligt 2008 års 
respektive 2017 års ändringsdirektiv. Det innebär, exempelvis, att 
när utredningen i enlighet med sitt uppdrag gör överväganden 
rörande genomförandet av artikel 6 i 1991 års vapendirektiv, i den 
lydelse som artikeln fick genom 2017 års ändringsdirektiv, hänvisar 
utredningen till artikel 9 i det konsoliderade vapendirektivet. Den 
artikeln motsvarar till sitt innehåll den tidigare artikel 6. Vilka artik-
lar i 1991 års vapendirektiv respektive 2021 års konsoliderade vapen-
direktiv som motsvarar varandra framgår av bilaga IV till det konso-
liderade vapendirektivet.
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4 Nordisk utblick 

4.1 Inledning 

I detta kapitel redovisas hur Finland och Danmark har genomfört 
ändringsdirektivet. Framställningen bygger i huvudsak på allmänt 
tillgängliga källor, bl.a. författningstext, förarbeten och officiella 
webbsidor med rättsinformation. 

4.2 Finland 

I Finland finns bestämmelser om skjutvapen och vapendelar i skjut-
vapenlagen och skjutvapenförordningen.73 Vapendirektivet har ge-
nomförts i finsk rätt genom bestämmelser i dessa författningar. 

4.2.1 Förbjudna vapen 

Den finländska vapenlagstiftningen använder en författningsteknisk 
lösning som innebär att de skjutvapen som finns i vapendirektivets 
kategori A, och som enligt direktivet som utgångspunkt är för-
bjudna för civilt bruk, kategoriseras som särskilt farliga skjutvapen 
för vilka särskilda begränsningar gäller. Kategorin omfattade sedan 
tidigare bl.a. pansarvärnsvapen, granatkastare, automatvapen och 
skjutvapen maskerat som annat föremål. Vad gällde kraven för till-
stånd, föreskrevs tidigare att tillstånd till sådana vapen endast kunde 
meddelas för vissa särskilda ändamål och annars endast om det fö-
relåg särskilda skäl för arbete där vapnet var nödvändigt (se tidigare 
lydelse av 9 och 44 §§ skjutvapenlagen i Regeringens proposition till 
riksdagen med förslag till lagar om ändring av skjutvapenlagen, lagen 

 
73 Skjutvapenlag (1/1998) och skjutvapenförordning (145/1998). 
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om frivilligt försvar samt 97 a § i värnpliktslagen, RP 179/2018 rd 
s. 129 f. och 149 f.). 

Till följd av den omklassificering av vissa skjutvapentyper som 
ändringsdirektivet innebär, har kategorin särskilt farliga skjutvapen 
utvidgats till att innefatta även de nya vapentyper som lagts till i 
vapendirektivets kategori A. Den omfattar därmed bl.a. halvautoma-
tiska centralantända skjutvapen, förutsatt att de har en viss kapacitet 
att skjuta patroner utan omladdning och en fast eller en löstagbar 
laddningsanordning av den storlek som anges i ändringsdirektivet, 
dvs. som rymmer fler än 20 respektive 10 patroner (se 9 § 4–6 punk-
ten skjutvapenlagen). Samtidigt som den utvidgningen infördes 
ersattes den tidigare regleringen avseende begränsningar av möjlig-
heten att få tillstånd till sådana vapen med en ny mer omfattande 
som delvis motsvarar den skärpta reglering som infördes genom änd-
ringsdirektivet (artikel 9 i det konsoliderade vapendirektivet). Av 
den nya regleringen framgår bl.a. att vapentillstånd till särskilt farliga 
skjutvapen eller delar till dessa endast får meddelas för vissa särskilda 
ändamål, däribland för samling och sportskytte (44 b och 45 §§ 
skjutvapenlagen). 

4.2.2 Vapenmagasin 

Med anledning av ändringsdirektivets bestämmelser om större ladd-
ningsanordningar har det införts en reglering avseende vapenmaga-
sin i den finska vapenlagstiftningen. Genom ändringarna har skjut-
vapenlagens definition av vapendelar utvidgats till att även omfatta 
laddningsanordningar av det slag som ändringsdirektivet omfattar, 
dvs. laddningsanordningar med en kapacitet som överstiger 20 re-
spektive 10 patroner (för korta respektive långa skjutvapen) och 
som utgör en del av ett kort eller långt halvautomatiskt skjutvapen-
vapen med centralantändning eller som kan anslutas till ett sådant 
vapen. Regleringen innehåller också en definition av begreppet ladd-
ningsanordning, som anger att det med en sådan avses ett magasin, 
en matningsanordning, en mekanism eller en anläggning med vars 
hjälp patroner matas in i ett skjutvapen, och som kan fästas vid skjut-
vapnet eller utgör en fast del av det (3 § skjutvapenlagen). 

Av 18 § skjutvapenlagen framgår att det krävs tillstånd för bl.a. 
förvärv och innehav av skjutvapen och vapendelar. Utgångspunkten 
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har således blivit att förvärv och innehav av nu nämnda typer av va-
penmagasin kräver tillstånd. I 19 § har det införts ett undantag från 
tillståndsplikten som innebär att tillstånd för förvärv av sådana ma-
gasin inte krävs för den som har ett tillstånd att inneha ett särskilt 
farligt skjutvapen. I förarbetena förtydligas att tillståndet i fråga ska 
gälla ett sådant kort eller långt halvautomatiskt vapen för vilket ladd-
ningsanordningen i fråga ”lämpar sig” (RP 179/2018, rd s. 32). 

Vad gäller förhållandet mellan direktivets reglering av förbjudna 
vapen och direktivets reglering av vapenmagasin, uttalas i förarbe-
tena att kombinationen av vissa vapen och laddningsanordningar 
med stor kapacitet är förbjudna skjutvapen enligt ändringsdirektivet, 
varför det är nödvändigt att kräva tillstånd för laddningsanordningar 
med stor kapacitet, för att det inte ska vara möjligt att kringgå skyl-
digheterna enligt direktivet (RP 179/2018 rd s. 32 f.). På liknande 
sätt anges också att avsikten med direktivets bestämmelser om ma-
gasin är att förhindra att personer som innehar vapentillstånd för 
halvautomatiska skjutvapen med centralantändning eller vapen för 
enkelskott med magasin kringgår direktivets bestämmelser om för-
bjudna skjutvapen genom att separat förvärva laddningsanordningar 
med stor kapacitet (RP 179/2018 rd s. 26). 

Utöver den nu nämnda regleringen har det i 67 b § skjutvapenla-
gen också införts en bestämmelse som innebär att ett vapentillstånd 
ska återkallas om personen i fråga innehar en sådan laddningsanord-
ning som omfattas av lagen utan rätt därtill. 

4.2.3 Märkning 

Den finska skjutvapenlagen har sedan tidigare innehållit bestämmel-
ser om tre typer av märkning av skjutvapen; tillverkningsmärkning, 
tilläggsmärkning och importmärkning (110 a och 110 b §§ skjutva-
penlagen). Regleringen har inneburit att den som tillverkar skjutva-
pen i samband med tillverkningen ska förse varje vapen med en 
märkning bestående av tillverkarens namn, platsen eller landet för 
tillverkningen samt serienummer (tillverkningsmärkning). I vissa 
fall då sådan tillverkningsmärkning saknas, t.ex. vid överföring från 
staten till varaktigt privat bruk eller då en vapennäringsidkare för in 
ett skjutvapen till Finland, ska vapnet i stället förses med en märk-
ning bestående av namnet på importören, överföraren eller den över-
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låtande myndigheten, Finlands landskod och identifieringsnummer 
(tilläggsmärkning). Vid andra fall av införsel, dvs. då tillverknings-
märkning redan finns, ska vapnet bara förses med en märkning be-
stående av Finlands landskod och importåret (importmärkning). 
Enligt regleringen har Polisstyrelsen kunnat bevilja undantag från 
märkningsskyldigheten om märkningen skulle sänka värdet på ett 
skjutvapen som är värdefullt ur samlarsynpunkt. 

Vid genomförandet av ändringsdirektivet har de nämnda paragra-
ferna ändrats på flera sätt. Bland annat har skyldigheten att göra 
märkningar utvidgats till att gälla inte bara skjutvapen utan även de-
lar till skjutvapen, med undantag för ljuddämpare och laddningsan-
ordningar. Vidare har kravet på tilläggsmärkning vid överlåtelse från 
staten och vid införsel i de fall där tillverkningsmärkning saknas, er-
satts av ett krav på tillverkningsmärkning eller motsvarande märk-
ning. Det har också införts ett krav på att sådan införselmärkning 
ska göras utan dröjsmål. Vidare har det införts en särreglering avse-
ende delar till skjutvapen som är för små för att förses med tillverk-
ningsmärkning, som innebär att sådana åtminstone ska märkas med 
serienummer. Slutligen har den tidigare möjligheten till undantag för 
vapen som är värdefulla ur samlarsynpunkt ersatts av en reglering 
som innebär att Polisstyrelsen kan bevilja undantag från märknings-
skyldigheten för skjutvapen och delar till skjutvapen som är särskilt 
historiskt betydelsefulla, om märkningen skulle sänka skjutvapnets 
eller vapendelens historiska värde. Enligt förarbetena gäller möjlig-
heten till sådant undantag ”historiskt synnerligen betydande” skjut-
vapen och delar till skjutvapen (RP 179/2018 rd s. 72). 

4.2.4 Vapenmäklare 

Tidigare innehöll den finska skjutvapenlagen inga särskilda bestäm-
melser om vapenmäklare. Däremot fanns det bestämmelser om bl.a. 
handel med samt reparation och modifiering av skjutvapen i kom-
mersiellt syfte, liksom bestämmelser om krav på tillstånd för sådan 
näringsverksamhet (se tidigare 14, 18 och 20 §§ skjutvapenlagen). 

Till följd av ändringsdirektivets krav har det införts regler som 
innebär att även mäkling av skjutvapen, vapendelar och patroner bli-
vit tillståndspliktigt (14, 18 och 20 §§ skjutvapenlagen). I förarbe-
tena förtydligas att mäklingsverksamheten inte är geografiskt be-
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gränsad, utan anses vara en näring i vapenbranschen också när en 
mäklare som är verksam i Finland ordnar försäljning av bl.a. vapen 
och vapendelar mellan två länder utanför EU. Det förtydligas även 
att för mäkling och utförsel av sådan egendom som betraktas som 
försvarsmateriel, ska den finska lagen om export av försvarsmateriel 
tillämpas i stället för reglerna i skjutvapenlagen (RP 179/2018 rd 
s. 30). 

4.2.5 Övriga frågor 

Finlands genomförande av ändringsdirektivet har utöver de ovan re-
dovisade ändringarna innefattat en rad andra tillägg och ändringar i 
skjutvapenlagstiftningen. Exempelvis har skjutvapenlagens defini-
tion av begreppet vapendel utvidgats för att stämma överens med 
ändringsdirektivets definition av väsentliga delar (3 § skjutvapen-
lagen, RP 179/2018 rd s. 26). 

Vidare har vissa preciseringar införts i fråga om skjutvapenlagens 
bestämmelser om aktsamhetsplikt, förvaring och transport (105–
106 b §§ skjutvapenlagen). De innebär bl.a. nya krav i fråga om an-
svar för skjutvapen som innehas av en person som inte fyllt 18 år och 
skärpta krav avseende separat förvaring av patroner, projektiler och 
skjutvapen (RP 179/2018 rd s. 70 f.). 

Det har även införts en ny bestämmelse om skyldighet för inne-
havare av näringstillstånd att anmäla misstänkta försök till transak-
tioner med patroner och särskilt farliga projektiler. Den genomför 
ändringsdirektivets bestämmelser om skyldighet för vapenhandlare 
och vapenmäklare att rapportera sådana händelser (114 a § skjutva-
penlagen, RP 179/2018 rd s. 73). 

Det har även införts en ny reglering rörande kontinuerlig bedöm-
ning och övervakning av förutsättningarna för olika typer av tillstånd 
enligt skjutvapenlagen, däribland vapentillstånd och näringstillstånd 
(45 d § skjutvapenlagen, RP 179/2018 rd s. 61). 

För att genomföra ändringsdirektivets bestämmelser om kontroll 
av förvärvarens identitet och tillstånd vid distansavtal har det vidare 
införts en straffbelagd skyldighet för överlåtare och utlånare av 
skjutvapen att försäkra sig om förvärvarens eller låntagarens identi-
tet. Bestämmelsen i fråga innebär bl.a. krav på innehavare av närings-
tillstånd att kunna säkerställa förvärvares och låntagares identitet 
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genom att använda elektronisk autentisering (84 a § skjutvapenla-
gen, RP 179/2018 rd s. 68 f.). 

4.3 Danmark 

Ändringsdirektivet har genomförts i dansk rätt genom bestämmel-
ser i lov om våben og eksplosivstoffer, bekendtgørelse om våben og 
ammunition och cirkulære om våben og ammunition74 (i det följande 
kallade våbenloven, våbenbekendtgørelsen och våbencirkulæret). 

4.3.1 Förbjudna vapen 

I likhet med den finska lagstiftningen tillämpas i Danmark en lag-
teknisk lösning som innebär att vissa vapen klassificeras som särskilt 
farliga och är föremål för särskilda krav. I 2 kap. våbencirkulæret 
finns närmare bestämmelser om i vilka fall tillstånd får ges till den 
typen av vapen. Av regleringen framgår bl.a. att vapentillstånd under 
speciella omständigheter (”ganske særlige omstændigheder”) får 
meddelas avseende vissa korta hagelgevär, pistoler, halvautomatiska 
gevär och andra liknande farliga vapen, förutsatt att vissa särskilda 
förutsättningar uppfylls. Som generell förutsättning gäller att sökan-
den ska vara känd som en absolut pålitlig person och, som utgångs-
punkt, vara 20 år. Därtill gäller särskilda krav beroende på vapentyp. 
Exempelvis framgår att tillstånd till pistoler endast får avse aktivite-
ter som godkänts av vissa angivna skytteförbund och beviljas för 
sökande som har varit aktiv medlem i en skytteförening under minst 
två år (§§ 19 och 20 våbencirkulæret). 

Därutöver synes det i februari 2021 ha införts bestämmelser i 
våbencirkulæret som innebär att tillstånd för de flesta av de typer av 
föremål som ingår i direktivets kategori A, däribland helautomatiska 
skjutvapen, helautomatiska skjutvapen som har omvandlats till halv-
automatiska skjutvapen samt halvautomatiska pistoler och gevär 
med inbyggda magasin som rymmer fler än 20 respektive 10 patro-
ner, endast får meddelas under speciella omständigheter (”ganske 

særlige omstændigheder”) för kommersiellt bruk (”erhvervsmæssig 

 
74 Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer mv, LBK nr 1736 af 26/08/2021, 
Bekendtgørelse om våben og ammunition mv, BEK nr 2531 af 20/12/2021 och Cirkulære om 
våben og ammunition mv, CIR1H nr 10222 af 01/12/2016 med senare ändringar. 
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brug”) och för vissa muséer (se § 20 a våbencirkulæret, ändring 
nr 9044 af 30/01/2021). 

Ändringsdirektivets förändrade klassificering av kategorin för-
bjudna skjutvapen synes alltså ha medfört en reglering i dansk rätt 
avseende merparten av de vapentyper och kombinationer som ingår 
i kategori A, och som i praktiken innebär ett förbud mot innehav 
och användning av dessa för civilt bruk. 

4.3.2 Vapenmagasin 

Dansk rätt innehöll redan före genomförandet av ändringsdirektivet 
en reglering som avsåg löstagbara vapenmagasin. Av våbenloven 
framgick, och framgår alltjämt, att sådana som utgångspunkt är för-
bjudna att köpa, inneha eller använda, med vissa undantag för inne-
havare av jaktkort och medlemmar i skytteföreningar som har s.k. 
vapenpåskrift (”våbenpåtegning”) på medlemsbeviset (se §§ 1, 2, 2 a 
och 2 c våbenloven). Undantaget avseende innehavare av jaktkort 
synes endast gälla vapenmagasin till vissa längre hagelgevär som inte 
kan innehålla mer än två hagelpatroner. Undantaget avseende 
medlemmar i skytteföreningar, förefaller dock inte vara begränsat 
till magasin av viss storlek. Utöver dessa undantag fanns, och finns 
även alltjämt, i våbencirkulæret vissa undantag beträffande vapen-
samlares köp och innehav av magasin (§ 13 våbencirkulæret). 

Efter att ändringsdirektivet trädde i kraft infördes ytterligare be-
gränsningar avseende löstagbara vapenmagasin i våbenbekendtgørel-
sen. Ändringarna innebar i huvudsak att personer som har tillstånd 
till eller rätt att använda ett särskilt farligt vapen inte får köpa, in-
neha, bära eller använda löstagbara magasin som är ägnade att sätta i 
halvautomatiska vapen med centralantändning eller repeterande 
skjutvapen, som kan innehålla fler än 20 patroner i fråga om pistoler 
och annars 10 patroner (§ 10 a våbenbekendtgørelsen). I bestäm-
melsen anges dock även att ”Rigspolitiet” i särskilda fall får meddela 
dispens från förbudet. 

Som redan framgått finns även en reglering i våbencirkulæret om 
förbud mot att köpa, inneha och använda halvautomatiska vapen 
med inbyggda magasin av sådan storlek. 
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4.3.3 Märkning 

I likhet med finsk och svensk rätt innehöll dansk rätt redan före 
genomförandet av ändringsdirektivet regler om märkning av bl.a. 
skjutvapen och föremål som likställs med skjutvapen i samband med 
tillverkning, import från ett land utanför EU och vid överföring från 
staten till civilt bruk (§§ 3 a och b våbenloven och §§ 54–56 våben-
bekendtgørelsen). Utgångspunkten förefaller ha varit att märkning-
en i huvudsak skulle omfatta samma uppgifter vid både märkning i 
samband med tillverkning och märkning i samband med import. 

Vid genomförandet av ändringsdirektivet gjordes smärre juste-
ringar i regleringen. Ändringarna innebar bl.a. att bestämmelserna 
om vilka uppgifter som ska omfattas av märkningen utökades till att 
inkludera även uppgift om modell, om det är möjligt (”hvis det er 
muligt”). Regleringen utvidgades också till att gälla märkning av fler 
vapendelar än tidigare, men kompletterades samtidigt med ett un-
dantag som ger möjlighet till en mindre omfattande märkning av små 
vapendelar (se § 3 a första och andra stycket våbenloven). Det inför-
des däremot inte någon särskild reglering avseende märkning av 
vapen med särskilt stort historiskt värde. I förarbetena uttalades 
endast att det inte finns några planer på att ändra märkningskraven 
för skjutvapen m.m. av historisk betydelse, som även fortsättnings-
vis kommer att omfattas av de allmänna märkningsreglerna (Forslag 
til Lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer [Mærkning 
og registrering af skydevåben m.v.], 2018-03-14 nr. 182 s. 19). 

Det har senare också införts nya bestämmelser i våbenbekendt-
gørelsen för genomförande av genomförandedirektivet om tekniska 
specifikationer (se § 55 a i våbenbekendtgørelsen). 

4.3.4 Vapenmäklare 

Våbenloven innehöll sedan tidigare ett förbud mot att som mellan-
hand förhandla eller anordna transaktioner av vissa vapen mellan län-
der utanför EU (§ 7 b våbenloven). Reglerna träffade endast för-
medlingsverksamhet på danskt territorium eller som bedrivs utanför 
EU av en person med hemvist i Danmark. 

För implementering av ändringsdirektivets krav på godkännande 
och registrering av vapenmäklare och sådana aktörers redovisning av 
transaktioner, infördes dels ett bemyndigande i våbenloven om rätt 
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att meddela närmare bestämmelser om förmedlingsverksamhet på 
lägre författningsnivå (se § 4 b våbenloven), dels nya bestämmelser 
om det i våbenbekendtgørelsen (se §§ 45 a och b våbenbekendt-
gørelsen). Regleringen innebar bl.a. att det infördes en ny definition 
av vapenmäklarverksamhet, anpassad till ändringsdirektivet, och att 
sådan verksamhet gjordes tillståndspliktig och beroende av prövning 
av aktörens relevanta kunskap och lämplighet. Även bestämmelser 
om skyldighet för mäklare att föra en loggbok över transaktioner 
samt rapportera misstänkta transaktioner till polisen infördes. 

4.3.5 Övriga frågor 

Genomförandet av ändringsdirektivet medförde även vissa andra 
ändringar av den danska lagstiftningen. Exempelvis förkortades gil-
tighetstiden för vissa vapentillstånd med anledning av ändringsdirek-
tivets krav på regelbunden omprövning av tillstånd (se § 6 d andra 
stycket våbenloven och förarbetena Forslag til Lov om ændring af 
lov om våben og eksplosivstoffer [Mærkning og registrering af sky-
devåben m.v.], 2018-03-14 nr. 182 s. 24). I andra delar ansågs dansk 
rätt redan uppfylla ändringsdirektivets krav, bl.a. i fråga om förva-
ring och överlåtelser genom distansavtal (Forslag til Lov om ændring 
af lov om våben og eksplosivstoffer [Mærkning og registrering af 
skydevåben m.v.], 2018-03-14 nr. 182 s. 5). 
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5 Bestämmelser som inte kräver 
författningsändringar 

5.1 Många delar av ändringsdirektivet har bedömts 
inte kräva författningsändringar 

Ändringsdirektivet innebar skärpningar och utvidgningar av regle-
ringen i 1991 års vapendirektiv i en rad avseenden. Genom ändrings-
direktivet gjordes förändringar och tillägg i näst intill samtliga artik-
lar i 1991 års vapendirektiv. Innebörden av alla förändringar beskrivs 
utförligt i Genomförandepromemorian (Ds 2018:1 s. 74 f.) och 
kommer inte att redovisas i detalj här, mer än vad som görs i respek-
tive avsnitt nedan. 

I Genomförandepromemorian bedöms att många av ändringsdi-
rektivets nya och utvidgade krav redan är uppfyllda genom befintlig 
svensk lagstiftning eller inte motiverar några författningsändringar. 
Så bedöms exempelvis vara fallet beträffande ändringsdirektivets be-
stämmelser om underårigas tillstånd till förvärv och innehav av 
skjutvapen (artikel 6.1 i det konsoliderade vapendirektivet), över-
vakningssystem (artikel 6.2), övervakning och förvaring (artikel 7), 
distanshandel (artikel 8), larm- och signalvapen (artikel 14), deakti-
vering (artikel 15) och transitering (artikel 16.1). 

Av de yttranden som regeringen har gett in till kommissionen i 
överträdelseärendet om bristande genomförande av ändringsdirekti-
vet (se avsnitt 3.5.1) framgår att regeringen har gjort samma bedöm-
ning som Genomförandepromemorian i dessa delar. 

Regeringen har i prop. 2020/21:42 (s. 53 f.), till skillnad från den 
bedömning som gjorts i Genomförandepromemorian, även bedömt 
att nuvarande ordning är tillräcklig för att uppfylla ändringsdirekti-
vets krav på regelbunden omprövning av tillstånd (artikel 9.7 i det 
konsoliderade vapendirektivet). 
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I sin skriftväxling med kommissionen har regeringen vidare an-
mält att inte heller ändringsdirektivets förändrade föreskrifter om 
bosättningsland (artikel 1.2 i det konsoliderade vapendirektivet) och 
undantag från direktivets tillämpningsområde (artikel 2) kräver 
några författningsändringar. 

Det finns skäl att i sammanhanget påminna om att stämningen 
mot Sverige (se avsnitt 3.5.1) omfattar endast ett begränsat antal be-
stämmelser i ändringsdirektivet som ännu inte är genomförda. Med 
utgångspunkt från artikelnumreringen i det konsoliderade vapendi-
rektivet rör det sig om (i) sex nya punkter som har införts i vapen-
direktivets kategorisering av skjutvapen och vapendelar i direktivets 
bilaga I, (ii) artikel 6.3 som innehåller bestämmelser om återkallelse 
av vissa vapentillstånd vid innehav av större magasin, (iii) artikel 13.1 
andra stycket som innehåller bestämmelser om kontroll vid förvärv 
av större magasin och (iv) artikel 13.2 som bl.a. innehåller bestäm-
melser om vapenhandlares och vapenmäklares skyldighet att rappor-
tera misstänkta transaktioner avseende ammunition till behöriga 
myndigheter. 

Utredningens uppdrag är att analysera behovet av och lämna för-
slag på författningsändringar som är nödvändiga för att genomföra 
ändringsdirektivet på miniminivå. I de följande avsnitten går utred-
ningen därför igenom de artiklar i ändringsdirektivet som utred-
ningen bedömer som uppfyllda. Avsnitten presenteras i den ord-
ningsföljd som artiklarna har i det konsoliderade vapendirektivet. 

5.2 Inga nya eller ändrade regler om larm-, signal- 
eller salutvapen och akustiska vapen 

Utredningens bedömning: Det behövs inga nya eller ändrade 
regler till följd av ändringsdirektivets bestämmelser om larm- och 
signalvapen eller salutvapen och akustiska vapen. 
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Skälen för utredningens bedömning 

Ändringsdirektivets bestämmelser om bl.a. larm- och signalvapen 

Genom ändringsdirektivet har två nya definitioner införts. Larm- 
och signalvapen definieras i artikel 1.1.4 i det konsoliderade vapendi-
rektivet som anordningar med patroner som är konstruerade endast 
för att avfyra lösa skott, retande ämnen, andra verksamma ämnen 
eller pyroteknisk signalammunition och som inte kan omvandlas till 
att avfyra ett skott, en kula eller en projektil med hjälp av ett antänd-
bart drivämne. Salutvapen och akustiska vapen definieras i arti-
kel 1.1.5 i det konsoliderade vapendirektivet som skjutvapen som 
har omvandlats särskilt så att de endast kan avfyra lösa skott för an-
vändning vid t.ex. teaterföreställningar, fotografering, film- och TV-
inspelningar, återskapande av historiska händelser, parader, idrotts-
evenemang och utbildning. 

Vapen som är gjorda för larm, signalering, livräddning, djurslakt 
eller harpunfiske eller för industriellt eller tekniskt bruk undantas 
från direktivets tillämpningsområde, förutsatt att de bara kan använ-
das i ett sådant syfte (se direktivets bilaga I del III första stycket a). 
Genom ändringsdirektivet har emellertid i bilaga I del II under kate-
gorierna A, B och C lagts till nya punkter av vilka det framgår att 
som skjutvapen i respektive kategori ska räknas varje skjutvapen i 
den kategorin som har omvandlats till att avfyra lösa skott, retande 
ämnen, andra verksamma ämnen eller pyroteknisk ammunition, eller 
till ett salutvapen eller akustiskt vapen (se punkten 9 under katego-
ri A, punkten 8 under kategori B och punkten 5 under kategori C). 
Skjutvapen som har omvandlats till larm- och signalvapen är således 
inte undantagna från direktivets tillämpningsområde utan ska klas-
sificeras som sådana vapen som de ursprungligen har utgjort. 

För larm- och signalvapen finns ytterligare bestämmelser i en 
artikel som har införts genom ändringsdirektivet och som saknar 
motsvarighet i äldre direktiv, nämligen artikel 14 i det konsoliderade 
vapendirektivet. I artikel 14.1 föreskrivs en skyldighet för medlems-
staterna att vidta åtgärder för att säkerställa att larm- och signalvapen 
inte kan omvandlas till skjutvapen. I artikel 14.2 föreskrivs att sådana 
vapen som kan omvandlas till skjutvapen ska medlemsstaterna klas-
sificera som skjutvapen. 

Enligt artikel 14.3 ska kommissionen anta genomförandeakter 
om fastställande av tekniska specifikationer för larm- och signalva-
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pen som tillverkas i eller importeras till unionen från och med den 
14 september 2018, för att säkerställa att de inte går att omvandla till 
att avfyra ett skott, en kula eller en projektil med hjälp av ett antänd-
bart drivämne. Kommissionen har med stöd av det bemyndigandet 
utfärdat ett genomförandedirektiv (EU) 2019/69 av den 16 januari 
2019 om fastställande av tekniska specifikationer för larm- och sig-
nalvapen enligt rådets direktiv 91/477/EG om kontroll av förvärv 
och innehav av vapen. 

Det behövs inga nya regler 

Genomförandepromemorian (Ds 2018:1 s. 215 f.) innehåller en ge-
nomgång av reglerna i vapenlagen om obrukbara skjutvapen (1 kap. 
3 § b), som enligt promemorian omfattar sådana vapen som i änd-
ringsdirektivet definieras som salutvapen och akustiska vapen, och 
start- och signalvapen (1 kap. 3 § c), som enligt promemorian mot-
svarar det som i ändringsdirektivet benämns larm- och signalvapen. 
I promemorian bedöms att de krav som följer av artikel 14 i det kon-
soliderade vapendirektivet är uppfyllda genom vapenlagens bestäm-
melser. 

Promemorian kommer fram till att även de krav som följer av 
tilläggen i respektive vapenkategori i direktivets bilaga I får anses 
vara uppfyllda genom befintlig reglering. 

Utredningen instämmer i promemorians bedömningar. Det be-
hövs därför inte några nya eller ändrade regler till följd av artikel 14 
i det konsoliderade vapendirektivet eller tilläggen i direktivets bi-
laga I. 

5.3 Inga nya eller ändrade regler om bosättningsland 

Utredningens bedömning: Det behövs inga nya eller ändrade 
regler i Sverige för att ändringsdirektivets bestämmelser om bo-
sättningsland ska gälla. 

 
Skälen för utredningens bedömning: I artikel 1.2 i det konsolide-
rade vapendirektivet regleras i vilket land en person ska anses vara 
bosatt vid tillämpning av direktivet. I bestämmelsen har genom änd-
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ringsdirektivet gjorts ett tillägg som innebär att om en persons 
adress inte framgår av hans eller hennes pass eller nationella identi-
tetskort ska bosättningslandet avgöras på grundval av andra officiella 
bevis för bosättning som godtas av den berörda medlemsstaten. 

I Genomförandepromemorian (Ds 2018:1 s. 75) redogörs för till-
lägget i samband med en genomgång av vilka ändringar av 1991 års 
vapendirektiv som görs genom ändringsdirektivet, men det lämnas 
inte något förslag till genomförande. Regeringen har i sin skriftväx-
ling med kommissionen bedömt att någon författningsändring inte 
behövs. 

Utredningen instämmer i den bedömningen. I folkbokföringsla-
gen (1991:481) och folkbokföringsförordningen (1991:749) finns 
det utförliga bestämmelser om hur en persons bosättning ska bedö-
mas. Det finns således nationell lagstiftning på området. Mot den 
bakgrunden behövs det inte några nya eller ändrade regler. 

5.4 Museer och samlare omfattas redan av 
vapenlagstiftningen 

Utredningens bedömning: Det behövs inga nya eller ändrade 
regler till följd av att vapensamlare och kulturella och historiska 
institutioner som har statens godkännande för sin verksamhet 
inte längre undantas från direktivets tillämpningsområde. 

 
Skälen för utredningens bedömning: Genom artikel 2 i det konso-
liderade vapendirektivet begränsas direktivets tillämpningsområde. 
Ändringsdirektivet medför vissa justeringar i tillämpningsområdet. 
Liksom tidigare gäller att direktivet inte påverkar tillämpningen av 
nationella bestämmelser om rätten att bära vapen och om jakt eller 
tävlingsskytte. Genom ändringsdirektivet tilläggs att det gäller bara 
under förutsättning att de vapen som används har lagligen förvärvats 
och innehas i enlighet med direktivet. Även fortsättningsvis gäller 
att direktivet inte ska tillämpas på sådana förvärv och innehav av 
vapen som är förenliga med nationell rätt och som avser de väpnade 
styrkorna, polisen eller offentliga myndigheter. Det ska inte heller 
tillämpas på överlåtelser av försvarsrelaterade produkter som regle-
ras i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EU av den 
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6 maj 2009 om förenkling av villkoren för överföring av försvarsre-
laterade produkter inom gemenskapen. 

Enligt artikelns tidigare lydelse undantogs även vapensamlare och 
kulturella och historiska institutioner som har statens godkännande 
för sin verksamhet från tillämpningsområdet. De omfattas numera 
av vapendirektivet. 

I Genomförandepromemorian (Ds 2018:1 s. 75) redogörs för 
artikelbestämmelsernas innehåll, men det lämnas inte något förslag 
till genomförande. Regeringen har i sin skriftväxling med kommis-
sionen konstaterat att museer och samlare redan omfattas av till-
ståndsplikt och reglerna i vapenlagen. 

För museer tillämpas 2 kap. 3 § 3 vapenlagen och för samlare gäl-
ler bl.a. 2 kap. 3 och 4 §§ vapenlagen. Utredningen finner, i likhet 
med regeringen, att några nya eller ändrade regler inte är nödvändiga 
till följd av att vapensamlare och kulturella och historiska institu-
tioner som har statens godkännande för sin verksamhet inte längre 
undantas från direktivets tillämpningsområde. 

5.5 Det finns tillräckliga regler om underårigas 
innehav av skjutvapen 

Utredningens bedömning: Ändringsdirektivets krav att med-
lemsstaterna ska tillåta förvärv och innehav av skjutvapen för un-
deråriga endast under förutsättning att föräldern, eller en annan 
vuxen med en giltig skjutvapenlicens eller jaktlicens, tar ansvar 
för lämplig förvaring av vapnet motiverar inte några nya eller änd-
rade regler. 

 
Skälen för utredningens bedömning: I artikel 6 i det konsoliderade 
vapendirektivet finns bestämmelser om under vilka förutsättningar 
medlemsstaterna får tillåta förvärv och innehav av skjutvapen. 

Såvitt gäller ålder är huvudregeln enligt direktivet att förvärv och 
innehav av skjutvapen bara får tillåtas för personer som har fyllt 
18 år. Vissa undantag görs dock. När det gäller undantagen har ge-
nom ändringsdirektivet införts en ytterligare förutsättning för att 
tillstånd ska kunna ges till någon som inte har fyllt 18 år. Den un-
deråriges förälder, eller en annan vuxen med en giltig skjutvapenli-
cens eller jaktlicens, ska ta ansvar för lämplig förvaring av vapnet en-
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ligt direktivets bestämmelser om det (artikel 6.1 a sista ledet i det 
konsoliderade vapendirektivet, bestämmelserna om förvaring finns i 
artikel 7). 

Kravet på att en förälder, eller en annan vuxen med giltig skjutva-
penlicens eller jaktlicens, ska ”ta ansvar” för lämplig förvaring när 
underåriga meddelas innehavstillstånd innebär enligt utredningens 
bedömning inte ett straffrättsligt ansvar. Artikeln kan inte ges en vi-
dare innebörd än att en förälder, eller en annan vuxen, ska se till att 
den underårige ges praktiska förutsättningar att förvara sitt vapen på 
föreskrivet sätt. 

De flesta tillstånd att inneha skjutvapen, som utfärdas för perso-
ner under 18 år, avser elever på skyttegymnasium, naturbruksgym-
nasium eller yrkesutbildningar inom jakt- och viltvård. I de fallen 
ansvarar den som driver utbildningsverksamheten för att anlägg-
ningen tillhandahåller förvaringsmöjligheter som uppfyller vapen-
lagstiftningens krav. 

För att den som är under 18 år ska kunna få tillstånd till innehav 
av målskjutningsvapen (annat målskjutningsvapen än enhandsvapen, 
helautomatiskt vapen eller effektbegränsade vapen) krävs det enligt 
2 kap. 3 § första stycket 4 vapenförordningen att ett intyg uppvisas. 
Intyget ska vara utfärdat av styrelsen i en skytteförening och visa 
den unges aktivitet, skjutskicklighet och personliga lämplighet. I 
fjärde stycket bemyndigas Polismyndigheten att meddela föreskrif-
ter om krav på skjutskicklighet och aktivt medlemskap. 

En förutsättning för att tillstånd ska meddelas en underårig är vi-
dare enligt 2 kap. 11 § vapenförordningen att förmyndaren (vanligt-
vis vårdnadshavaren) har samtyckt till innehavet. 

När det gäller innehav av skjutvapen innebär Polismyndighetens 
föreskrifter (3 kap. 1 § RPSFS 2009:13, FAP 551-3) att tillstånd till 
innehav får ges till en underårig om sökanden kan styrka att han eller 
hon har påfallande och varaktigt intresse för målskjutning, stor 
skjutskicklighet och goda utvecklingsmöjligheter. Det ska styrkas 
genom ett intyg (s.k. skytteborgen) från styrelsen för den samman-
slutning sökanden tillhör och grundas på en av styrelsen gjord nog-
grann prövning av sökanden. 

Enligt 2 kap. 5 § vapenlagen får att ett tillstånd att inneha skjut-
vapen för skjutning förenas med villkor att vapnet ska förvaras på ett 
visst sätt. Polismyndigheten har utfärdat allmänna råd om sådana 
särskilda förvaringsvillkor (17 kap. RPSFS 2009:3, FAP 551-3). 



Bestämmelser som inte kräver författningsändringar SOU 2022:62 

104 

Polismyndigheten har under utredningsarbetet framhållit att 
myndigheten har svårt att kontrollera underåriga tillståndshavare ex-
empelvis i de fall där inte någon av föräldrarna har eget vapentill-
stånd. Polismyndigheten har lyft frågan om det behövs en ny be-
stämmelse som ger myndigheten rättsligt stöd att kräva att en föräl-
der eller annan vuxen ska ansvara för en underårigs förvaring. 

Det är den underårige som beviljas tillstånd att inneha ett skjut-
vapen och som därmed också är ytterst ansvarig för hur skjutvapnet 
förvaras så länge han eller hon innehar vapnet. Som framhållits ovan 
kan kravet på att en förälder eller annan vuxen ska ansvara för den 
underåriges förvaring inte ges en vidare innebörd än att vederbö-
rande ska se till att den underårige ges förutsättningar att förvara sitt 
vapen på föreskrivet sätt. Utredningen anser inte att det behövs nå-
gon bestämmelse som tydliggör det. 

Lagstiftaren har gett Polismyndigheten ett stort diskretionärt ut-
rymme att i samband med tillståndsgivning föreskriva de villkor om 
förvaring som myndigheten bedömer är nödvändiga (Förslag till 
vapenlag m.m., prop. 1973:166, s. 113). Mot bakgrund av de högt 
ställda kraven och den restriktiva tillståndsgivningen för den som 
inte har fyllt 18 år får det förutsättas att Polismyndigheten väger in 
den unges förvaringsmöjligheter vid tillståndsprövningen. När ansö-
kan om tillstånd att inneha ett skjutvapen görs av ett hemmavarande 
barn, som ska förvara sitt skjutvapen i bostaden, innebär det enligt 
utredningens mening att Polismyndigheten vid sin prövning måste 
bedöma om föräldrarna kan tillhandahålla förvaringsutrymmen som 
uppfyller lagstiftningens krav. Saknas det förutsättningar för att 
skjutvapnet kommer att förvaras i enlighet med gällande bestämmel-
ser ska den underårige inte beviljas tillstånd att inneha skjutvapnet. 

I Genomförandepromemorian (Ds 2018:1 s. 145 f.) konstateras 
att enligt nuvarande svensk reglering kan den som är under 18 år 
endast i undantagsfall meddelas tillstånd till innehav av skjutvapen. 
Regleringen utgår från att den underårige, för att beviljas tillstånd, 
ska ha förutsättningar att förvara sina vapen på föreskrivet sätt. Där-
för görs bedömningen att ändringsdirektivets krav inte motiverar 
någon författningsändring. Utredningen instämmer i den bedöm-
ningen. Den nuvarande ordningen är tillräcklig för att Sverige ska 
uppnå det resultat som ändringsdirektivet kräver. Det behövs därför 
inte några nya eller ändrade regler. 
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5.6 Inga nya eller ändrade regler för övervakning av 
meddelade tillstånd 

Utredningens bedömning: Det behövs inga nya eller ändrade 
regler till följd av ändringsdirektivets krav på ett system för över-
vakning i syfte att säkerställa att villkoren för tillstånd enligt 
nationell rätt är uppfyllda under tillståndstiden. 

 
Skälen för utredningens bedömning: Ändringsdirektivet medför 
ett nytt krav på medlemsstaterna att ha ett övervakningssystem för 
gällande tillstånd. Enligt artikel 6.2 i det konsoliderade vapendirek-
tivet ska övervakningen kunna äga rum fortlöpande eller på annat 
sätt, i syfte att säkerställa att de villkor för tillstånd som fastställs i 
nationell rätt är uppfyllda under den tid som tillståndet gäller och att 
det görs bedömningar av bl.a. relevant medicinsk och psykologisk 
information. Det anges att de specifika formerna ska fastställas i 
nationell rätt. I artikelns andra stycke anges att medlemsstaterna ska 
återkalla respektive tillstånd om något av villkoren för tillstånd inte 
längre är uppfyllt. 

I Genomförandepromemorian redovisas närmare den befintliga 
regleringen i vapenlagen om tillstånd och återkallelse och om anmäl-
ningsskyldighet för läkare (Ds 2018:1 s. 148 f.). Vidare redogörs för 
innebörden av de kompletterande föreskrifterna i Polismyndighe-
tens föreskrifter och allmänna råd på området (RPSFS 2009:13, FAP 
551-3). Sammantaget görs i promemorian bedömningen att den nu-
varande regleringen får anses uppfylla ändringsdirektivets krav på 
medlemsstaterna. 

Utredningen instämmer i den bedömningen. Det behövs därför 
inte några nya eller ändrade regler för att uppfylla det nya kravet. 

5.7 Inga nya eller ändrade regler om övervakning 
och förvaring av skjutvapen och ammunition 

Utredningens bedömning: Det behövs inga nya eller ändrade 
regler till följd av ändringsdirektivets krav på regler om lämplig 
övervakning av skjutvapen och ammunition eller direktivets krav 
på regler om hur de ska förvaras på ett säkert sätt. 
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Skälen för utredningens bedömning: Ändringsdirektivet medför 
nya bestämmelser om att medlemsstaterna, för att minimera risken 
att en obehörig person får tillgång till skjutvapen och ammunition, 
ska fastställa regler om lämplig övervakning av skjutvapen och am-
munition och om hur de ska förvaras på ett lämpligt och säkert sätt 
(artikel 7 i det konsoliderade vapendirektivet). I artikeln anges vida-
re att skjutvapen och ammunition till skjutvapen inte får förvaras 
lättillgängligt tillsammans och att lämplig övervakning ska innebära 
att den person som lagligt innehar skjutvapnet eller ammunitionen i 
fråga har kontroll över det/den under transport och användning. 
Kontrollnivån för lämpliga förvaringsarrangemang ska återspegla 
antalet och kategorierna av de berörda skjutvapnen och ammunitio-
nen i fråga. I skäl 21 till direktivet ges ytterligare ledning kring hur 
förvaringskraven ska förstås. Där anges bl.a. att skjutvapen och am-
munition bör förvaras på ett säkert sätt när de inte hålls under ome-
delbar uppsikt och att, om de förvaras på annat sätt än i ett säkerhets-
skåp, skjutvapen och ammunition bör förvaras åtskilda. 

I Genomförandepromemorian (Ds 2018:1 s. 152 f.) redogörs för 
bestämmelserna om förvaring och transport av skjutvapen i 5 kap. 
vapenlagen och för de kompletterande föreskrifterna och allmänna 
råden från Polismyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap. Sammantaget görs i promemorian bedömningen att 
regleringen innebär att det ställs stora krav på vapeninnehavare och 
innehavare av ammunition såväl vad gäller uppsikt och förvaring som 
avseende kontroll vid transporter och användning. Reglerna håller 
enligt promemorian en hög skyddsnivå och får anses väl uppfylla 
kraven enligt ändringsdirektivet. 

Utredningen instämmer i promemorians bedömning att kraven i 
ändringsdirektivet uppfylls genom den befintliga lagstiftningen. Ut-
redningen noterar därvid särskilt att det av 5 kap. 2 § vapenlagen 
framgår att skjutvapen som inte används ska förvaras i säkerhetsskåp 
eller något lika säkert förvaringsutrymme. I förarbetena till den para-
grafen framgår att enbart s.k. delad förvaring (vilket innebär att 
vapnet, en av vapnets vitala delar och ammunitionen förvaras åtskil-
da) inte är ett godtagbart alternativ (se En skärpt vapenlagstiftning, 
prop. 1999/2000:27 s. 49). Den svenska vapenlagstiftningen får alltså 
i det avseendet anses ställa högre krav än direktivet. 

Vidare noterar utredningen att ett tillstånd till innehav av skjut-
vapen enligt 2 kap. 5 § vapenlagen får förenas med särskilda villkor 
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om förvaring. Polismyndigheten kan alltså meddela längre gående 
krav på förvaring än vad som följer av vapenlagen och vapenförord-
ningens allmänna bestämmelser om det. Enligt förarbetena ska frå-
gan om behovet av förvaringsvillkor bedömas mot bakgrund av alla 
de skiftande förhållanden som det här kan vara fråga om, t.ex. vap-
nets typ och antalet vapen (prop. 1973:166 s. 113 och 140 f.). Polis-
myndigheten har även möjlighet enligt 5 kap. 5 § vapenlagen att 
ställa sådana villkor om särskild förvaring för redan meddelade till-
stånd. Även direktivets föreskrift om att kontrollnivån för förva-
ringsarrangemang ska återspegla antalet och kategorierna av berörda 
skjutvapen får därför anses vara tillgodosedd. 

Det behövs alltså inte några nya eller ändrade regler. 

5.8 Inga nya eller ändrade regler om kontroll av 
distanshandel 

Utredningens bedömning: Det behövs inga nya eller ändrade 
regler till följd av ändringsdirektivets skärpta regler om kontroll 
vid distansavtal. 

 
Skälen för utredningens bedömning: Genom ändringsdirektivet 
införs skärpta regler om kontroll vid distansavtal. I de nya bestäm-
melserna (artikel 8 i det konsoliderade vapendirektivet) anges att 
medlemsstaterna, i fall där skjutvapen, väsentliga delar eller ammuni-
tion förvärvas och säljs genom distansavtal, ska säkerställa att iden-
titet och, när så krävs, tillstånd för förvärvaren av skjutvapnet, de 
väsentliga delarna eller ammunitionen kontrolleras före eller allra se-
nast vid leveransen av dem till personen i fråga genom a) en vapen-
handlare eller vapenmäklare som har tillstånd, eller b) en offentlig 
myndighet eller företrädare för den myndigheten. 

I den artikel som reglerar förfarandet vid överföring av skjutva-
pen mellan medlemsstaterna (artikel 16 i det konsoliderade vapendi-
rektivet) anges genom ändringsdirektivet i första punkten att det 
förfarande som fastställs i den artikeln ska tillämpas också på över-
föring av skjutvapen efter försäljning genom distansavtal. 

Ändringsdirektivet medför att det tidigare använda begreppet 
postorder ersätts av begreppet distansavtal. När det gäller vad som 
avses med distansavtal hänvisar artikel 8.1 i det konsoliderade vapen-
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direktivet till definitionen av det begreppet i artikel 2.7 i Europapar-
lamentets och rådets direktiv 2011/83/EU om konsumenträttig-
heter. 

I Genomförandepromemorian (Ds 2018:1 s. 155 f.) redogörs för 
befintlig reglering i vapenlagen och vapenförordningen om förvärv 
och innehav av skjutvapen, om sådana tillståndspliktiga vapendelar 
som jämställs med skjutvapen och om ammunition. Vidare redogörs 
för regleringen i fråga om förvärv av vapen eller ammunition från 
utlandet och kraven på den som överlåter skjutvapen eller ammuni-
tion. I promemorian konstateras att regleringen innebär att en 
köpares identitet och behörighet alltid ska kontrolleras vid köp av 
skjutvapen, tillståndspliktiga vapendelar eller ammunition. Det gäl-
ler även vid köp som ingås genom distansavtal. Promemorians be-
dömning är därför att ändringsdirektivets krav uppfylls genom be-
fintlig reglering. 

Utredningen instämmer i promemorians bedömning. Det behövs 
därför inte några nya eller ändrade regler. Utredningen instämmer 
även i promemorians bedömning att det förhållandet att begreppet 
distansavtal nu används, i stället för begreppet postorder, inte gör 
några författningsändringar nödvändiga. 

5.9 Inga nya eller ändrade regler om regelbunden 
omprövning av vapentillstånd 

Utredningens bedömning: Det behövs inga nya eller ändrade 
regler till följd av ändringsdirektivets krav på regelbunden om-
prövning av tillstånd att inneha kategori A-vapen. 

Det behövs inte heller några regler till följd av ändringsdirek-
tivets krav på regelbunden omprövning av sådana generella, fler-
åriga vapentillstånd som Sverige har valt att inte införa. 

Skälen för utredningens bedömning 

Omprövning av innehav av kategori A-vapen 

Ändringsdirektivet har inneburit flera nya bestämmelser i fråga om 
tillstånd till förvärv och innehav av vapen, väsentliga delar och am-
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munition i kategori A. Bestämmelserna finns i artikel 9 i det konso-
liderade vapendirektivet (se även avsnitt 7.2.2). Enligt artikel 9.7 i 
det konsoliderade vapendirektivet ska tillstånd som beviljas enligt 
artikel 9 regelbundet omprövas med intervaller som inte överstiger 
fem år. Den bestämmelsen infördes genom ändringsdirektivet och 
saknar motsvarighet i tidigare lydelser av direktivet. 

I 2 kap. 6 a § vapenlagen finns det regler om tidsbegränsning av 
tillstånd för enskilda att inneha helautomatiska vapen och enhands-
vapen för flerskott. Sådana tillstånd ska tidsbegränsas till att gälla i 
högst fem år om inte särskilda skäl talar emot en sådan begränsning. 
I Genomförandepromemorian föreslås, med anledning av bestäm-
melserna i ändringsdirektivet, att paragrafen ska utvidgas till att även 
gälla tillstånd till kategori A-vapen (Ds 2018:1 s. 188 f.). 

Regeringen konstaterade för sin del (prop. 2020/21:42 s. 53 f.) att 
den omprövning som i dag säkerställs genom 2 kap. 6 a § vapenlagen 
visserligen inte omfattar tillstånd till alla skjutvapen i kategori A. 
Men regeringen ansåg att den löpande avstämning av vapeninneha-
varregistret som görs mot misstanke- och belastningsregistret och 
de övriga kontroller som görs och som kan leda till återkallelse av 
vapentillstånd får anses uppfylla kravet på regelbunden omprövning 
enligt artikel 9.7 i det konsoliderade vapendirektivet. 

Regeringen gjorde även bedömningen, i likhet med Genomföran-
depromemorian, att kraven i ändringsdirektivet inte innebär att det 
behöver införas något krav på tidsbegränsning av ammunitionstill-
stånd. 

Utredningen ansluter sig i denna del till de bedömningar som re-
geringen har gjort. Det behövs därför inte några nya eller ändrade 
regler till följd av regleringen i artikel 9.7. 

Omprövning av generella, fleråriga tillstånd 

Genom ändringsdirektivet införs ytterligare en bestämmelse om 
omprövning av tillstånd i vapendirektivet. Den nya bestämmelsen 
finns i artikel 10.4 andra stycket i det konsoliderade vapendirektivet. 
Den artikeln innehåller i övrigt bestämmelser om tillstånd till förvärv 
och innehav av vapen i kategori B. 

I Genomförandepromemorian (Ds 2018:1 s. 193 f.) görs bedöm-
ningen att kravet på omprövning i artikel 10.4 andra stycket måste 
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hänföra sig till sådana generella, fleråriga tillstånd som medlemssta-
terna får införa enligt bestämmelserna i artikelns första stycke. De 
bestämmelserna togs in i vapendirektivet genom 2008 års ändrings-
direktiv. Sverige har inte infört sådana tillstånd som avses där (se 
prop. 2010/11:72 s. 54). Därför bedöms i promemorian att den nya 
bestämmelsen om omprövning inte motiverar några författnings-
ändringar. 

Utredningen instämmer i promemorians bedömningar. Det be-
hövs därför inte några nya eller ändrade regler till följd av regleringen 
i artikel 10.4 i det konsoliderade vapendirektivet. 

5.10 Inga nya eller ändrade regler om deaktiverade 
vapen 

Utredningens bedömning: Utöver den uppdatering av lydelsen 
av bilagan till vapenförordningen som föreslås i avsnitt 11.2 be-
hövs inga nya eller ändrade regler till följd av ändringsdirektivets 
nya bestämmelser om deaktiverade vapen. 

Skälen för utredningens bedömning 

Ändringsdirektivet 

Vapen som gjorts definitivt obrukbara undantogs tidigare från till-
lämpningsområdet för 1991 års vapendirektiv. Genom ändringsdi-
rektivet utvidgas tillämpningsområdet så att deaktiverade skjutvapen 
i kategori A eller B inte längre undantas. Motiven för det framgår av 
skäl 29 till det konsoliderade vapendirektivet. Där uttalas att det 
finns stor risk för att skjutvapen som inte har deaktiverats på rätt 
sätt reaktiveras och att sådana skjutvapen (dvs. deaktiverade skjut-
vapen) bör omfattas av direktivet i syfte att höja säkerhetsnivån i 
hela unionen. 

Genom ändringsdirektivet införs en definition av deaktiverade 
skjutvapen. I artikel 1.1.6 i det konsoliderade vapendirektivet anges 
att med deaktiverade skjutvapen avses skjutvapen som har gjorts de-
finitivt obrukbara genom åtgärder som medför att det berörda skjut-
vapnets samtliga väsentliga delar gjorts definitivt oanvändbara och 
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omöjliga att avlägsna, ersätta eller ändra på ett sätt som skulle möj-
liggöra någon form av reaktivering av vapnet. 

Sådana skjutvapen som har tillhört kategori A eller B och som har 
deaktiverats i enlighet med regelverket i genomförandeförordning 
(EU) 2015/2403 hänförs numera till vapen i kategori C. Det framgår 
av bilaga I till direktivet, del II, punkten 6 under kategori C. Till 
skillnad från tidigare omfattas alltså sådana vapen numera av direk-
tivets tillämpningsområde. 

I artikel 15.1 i det konsoliderade vapendirektivet, som infördes 
genom ändringsdirektivet, anges att medlemsstaterna ska låta en be-
hörig myndighet kontrollera åtgärderna för deaktivering av skjutva-
pen för att säkerställa att ändringarna av ett skjutvapen gör alla dess 
väsentliga delar definitivt funktionsodugliga och omöjliga att av-
lägsna, ersätta eller ändra på ett sätt som skulle tillåta någon form av 
reaktivering av skjutvapnet. Vidare anges att medlemsstaterna ska 
föreskriva att det i samband med den kontrollen utfärdas ett intyg 
eller annan handling av vilken det framgår att skjutvapnet har deak-
tiverats och att vapnet förses med en väl synlig märkning i det syftet. 

I 1991 års vapendirektiv fanns det bestämmelser om kontroll av 
obrukbara vapen redan innan ändringsdirektivet trädde i kraft (se di-
rektivets bilaga I, del III, andra stycket i lydelsen enligt 2008 års änd-
ringsdirektiv). Bestämmelserna skärps genom 2017 års ändringsdi-
rektiv. I artikel 15.1 i det konsoliderade vapendirektivet föreskrivs 
nu att kontrollen ska omfatta skjutvapnets alla väsentliga delar. Vi-
dare föreskrivs att det ska krävas både att ett intyg eller annan hand-
ling utfärdas och att vapnet märks. Tidigare gavs medlemsstaterna 
möjlighet att välja mellan att kräva att intyg utfärdades eller att vap-
net märktes. 

Andra rättsakter 

I protokollet mot olaglig tillverkning av och handel med skjutvapen, 
delar av och komponenter till dessa samt ammunition, som införli-
vats genom rådets beslut 2014/164/EU, anges generella principer för 
deaktivering av skjutvapen. Kommissionen har också i genomföran-
deförordning (EU) 2015/2403 antagit regler om standarder och me-
toder för deaktivering, i syfte att se till att deaktiverade skjutvapen 
görs irreversibelt funktionsodugliga. 
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I artikel 15.2 i det konsoliderade vapendirektivet ges kommis-
sionen bemyndigande att anta sådana genomförandeakter. De föl-
jande bestämmelserna i artikel 15.3–7 är kopplade till de genomfö-
randeåtgärderna. 

Inga lagändringar behövs 

I Genomförandepromemorian (Ds 2018:1 s. 218 f.) konstateras att 
även obrukbara vapen omfattas av vapenlagens krav på tillstånd. Bi-
lagan till vapenförordningen har dock utformats i enlighet med den 
tidigare lydelsen av bilagan till 1991 års vapendirektiv, enligt vilken 
definitivt obrukbara vapen var undantagna från direktivets tillämp-
ningsområde. 

Vid tillämpning av vissa bestämmelser i vapenförordningen an-
vänds kategoriindelningen enligt bilagan. I de bestämmelserna, ex-
empelvis 3 kap. 9 § som gäller europeiskt skjutvapenpass och 6 kap. 
1 § som avser överföring av vapen, hänvisas till skjutvapen som avses 
i bilagan. I promemorian görs bedömningen att bilagan till vapenför-
ordningen bör uppdateras så att det nuvarande undantaget avseende 
varaktigt obrukbara vapen tas bort. I promemorian föreslås i ett 
annat sammanhang att bilagan till vapenförordningen ska ändras så 
att den överensstämmer med bilaga I till 1991 års vapendirektiv i 
dess lydelse enligt ändringsdirektivet (Ds 2018:1 s. 228 f.). En följd 
av en sådan ändring blir att definitivt obrukbara vapen inte längre 
undantas när de bestämmelser i vapenförordningen som använder 
kategoriindelningen enligt bilagan tillämpas. Promemorian bedömer 
att några andra författningsändringar, utöver uppdateringen av va-
penförordningens bilaga, inte är nödvändiga. 

När det gäller kraven enligt artikel 15.1 i det konsoliderade 
vapendirektivet hänvisar Genomförandepromemorian till det ansvar 
som Polismyndigheten har, enligt 2 kap. 15 § första stycket vapen-
förordningen, att utföra de uppgifter som en kontrollorganisation 
har enligt genomförandeförordning (EU) 2015/2403. Promemorian 
hänvisar också till bemyndigandet för Polismyndigheten att meddela 
föreskrifter enligt andra stycket i paragrafen. Promemorian bedömer 
att kraven i artikel 15.1 uppfylls genom de bestämmelserna, men 
konstaterar att Polismyndigheten måste inrätta en organisation för 
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att utföra de uppgifter vid deaktivering som föreskrivs i 2 kap. 15 § 
vapenförordningen. 

Utredningen instämmer i promemorians bedömningar. Även ut-
redningen föreslår att bilagan till vapenförordningen ändras så att 
den överensstämmer med bilaga I till det konsoliderade vapendirek-
tivet (se avsnitt 11.2). Utöver det krävs det inte några nya eller änd-
rade regler till följd av att deaktiverade vapen numera omfattas av 
direktivet. 

Artikel 15.1 i det konsoliderade vapendirektivet uppfylls genom 
bestämmelserna i 2 kap. 15 § vapenförordningen. Som framhålls i 
Genomförandepromemorian får det förutsättas att Polismyndighe-
ten inrättar den organisation som krävs enligt de bestämmelserna så 
att kraven enligt direktivet uppfylls också i praktiken. Övriga punk-
ter i artikel 15 är av det slaget att något genomförande genom för-
fattningsändringar inte är aktuellt. 

5.11 Inga nya eller ändrade regler om transitering av 
vapen 

Utredningens bedömning: Det behövs inga nya eller ändrade 
regler till följd av ändringsdirektivets regler om transitering av 
vapen. 

Skälen för utredningens bedömning 

Ändringsdirektivet 

Artiklarna 16 och 17 i det konsoliderade vapendirektivet innehåller 
bestämmelser om formaliteter för förflyttning av vapen inom unio-
nen. Genom ändringsdirektivet görs vissa ändringar i de bestämmel-
ser som finns i artikel 17.2 i det konsoliderade vapendirektivet. 

I artikel 16 i det konsoliderade vapendirektivet regleras alla typer 
av förflyttning och överföring av skjutvapen mellan medlemssta-
terna. Förflyttningar enligt den artikeln kräver normalt att den över-
förande staten utfärdar ett särskilt tillstånd för varje enskilt fall 
(artikel 16.2). Det åligger den överförande staten att, innan tillstånd 
beviljas, kontrollera om det aktuella vapnet får överföras utan före-
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gående godkännande från den mottagande staten och, om så inte är 
fallet, huruvida sådant godkännande har lämnats (prop. 1995/96:52 
s. 44 f). Enligt artikel 16.4 ska varje medlemsstat tillhandahålla de 
övriga medlemsstaterna en förteckning över vilka skjutvapen som 
inte utan medlemsstatens föregående samtycke får överföras till dess 
territorium. 

Artikel 17 innehåller bestämmelser om ett alternativt förfarande 
i fråga om tillstånd till innehav av skjutvapen som medförs vid resa 
genom två eller flera medlemsstater (transitering). I artikel 17.1 
andra stycket sägs att medlemsstaterna får ge sådana tillstånd för en 
eller flera resor och för en maximitid om ett år, med möjlighet till 
förlängning. Sådana tillstånd ska föras in i det europeiska skjutva-
penpass som den resande ska visa upp på begäran av medlemsstater-
nas myndigheter. 

I artikel 17.2 föreskrivs undantag från kravet att samtliga med-
lemsstater ska lämna tillstånd. Det är bestämmelserna i den punkten 
som delvis ändras genom ändringsdirektivet. 

Enligt artikel 17.2 första stycket får jägare och återskapare av his-
toriska händelser, utan det föregående tillstånd som avses i arti-
kel 16.2, inneha ett eller flera skjutvapen i kategori C under en resa 
genom två eller flera medlemsstater i syfte att utöva sin verksamhet. 
Det förutsätter att de har ett europeiskt skjutvapenpass där skjut-
vapnet eller skjutvapnen är införda. En ytterligare förutsättning är 
att personen kan styrka skälet för resan, särskilt genom uppvisande 
av en inbjudan eller något annat bevis på sin verksamhet i den med-
lemsstat som är destinationsland. Det angivna undantaget för jägare 
och återskapare av historiska händelser gäller på motsvarande sätt 
för tävlingsskyttar som innehar skjutvapen i kategori B eller C och 
skjutvapen i kategori A för vilka ett tillstånd har beviljats enligt arti-
kel 9.6 eller för vilka tillståndet bekräftats, förnyats eller förlängts 
enligt artikel 10.5. 

Av tredje stycket i artikeln framgår emellertid att undantaget en-
ligt första stycket inte ska tillämpas på resor till en medlemsstat som 
enligt artikel 11.3 antingen förbjuder förvärv och innehav av skjut-
vapnet i fråga eller som kräver ett tillstånd för vapnet i fråga. 
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Det krävs inga nya regler för att genomföra ändringsdirektivet 

Samtliga föremål som enligt det konsoliderade vapendirektivet defi-
nieras som skjutvapen omfattas av krav på tillstånd för innehav i 
Sverige. Därmed finns det ingen skyldighet för Sverige att godta den 
förenklade ordningen för införsel av vapen som föreskrivs i andra 
stycket. Så var fallet redan när motsvarande bestämmelser i 1991 års 
vapendirektiv genomfördes i Sverige. Regeringen menade då att även 
om Sverige som medlemsstat naturligtvis bör medverka till att un-
derlätta den fria rörligheten inom EU måste det intresset vägas mot 
säkerhetsaspekten. Vid en sådan avvägning kom regeringen fram till 
att övervägande skäl talade mot att införa en förenklad ordning för 
införsel av vapen (se prop. 1995/96:52 s. 44 f.). 

I Genomförandepromemorian (Ds 2018:1 s. 222 f.) redogörs för 
att det från skytteförbund och jägarförbund hade framhållits att 
Sveriges inställning, att inte godta den förenklade ordningen för in-
försel av vapen, innebär stora praktiska problem när personer från 
andra EU-länder än Danmark och Finland eller från Norge reser till 
Sverige för att delta i jakt eller bedriva tävlingsskytte. Det sägs också 
att förbunden hävdade att Sveriges inställning strider mot direktivets 
bestämmelser. 

Promemorian konstaterar för sin del att Sveriges inställning, att 
inte godta att skjutvapen förs in i landet utan föregående tillstånds-
prövning, är förenlig med direktivet och motiveras av säkerhetsskäl. 
Promemorian landar i bedömningen att ändringsdirektivets ändrade 
bestämmelser inte motiverar några författningsändringar. 

Flera förbund, bl.a. Svenska jägareförbundet, har i sina remissvar 
över Genomförandepromemorian åter invänt mot Sveriges inställ-
ning och framfört uppfattningen att det strider mot direktivet att 
Sverige inte inför den förenklade ordningen för införsel av vapen. 

Utredningen gör samma bedömning som Genomförandeprome-
morian både när det gäller tolkningen av direktivbestämmelserna 
och behovet av författningsändringar. Det finns ingen skyldighet för 
Sverige att godta den förenklade ordningen för införsel av vapen en-
ligt artikel 17.2 i det konsoliderade vapendirektivet. Utredningens 
uppdrag är att föreslå ett minimigenomförande av ändringsdirekti-
vet. De ändringar som gjorts av artikel 17.2 i det konsoliderade 
vapendirektivet genom ändringsdirektivet motiverar inte några nya 
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eller ändrade regler, redan av det skälet att Sverige har valt att inte 
införa den förenklade ordningen. 

Det kan däremot finnas anledning längre fram i utredningsarbetet 
att återkomma till frågan om det är lämpligt att nu införa den 
förenklade ordningen för införsel av vapen enligt artikel 17.2 i det 
konsoliderade vapendirektivet. Den frågan behandlas emellertid inte 
i detta betänkande.
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6 Utgångspunkter för 
genomförandet 

6.1 Ändringsdirektivet kräver begränsade ändringar 

6.1.1 Lagstiftningen uppfyller redan de flesta av kraven 

En första utgångspunkt för utredningen är att genomförandet av 
ändringsdirektivet bara kräver begränsade författningsändringar. I 
kapitel 5 har utredningen redovisat en rad bestämmelser i ändrings-
direktivet som inte kräver några författningsändringar i svensk lag-
stiftning. Det finns framför allt två skäl till det. Det ena är att ge-
nomförandet av direktiv kan göras på olika sätt, så länge det avsedda 
resultatet uppnås. Vapendirektivet sätter en minimistandard, som 
medger att medlemsstaterna har en strängare lagstiftning. Det andra 
är att den svenska vapenlagstiftningen sedan länge är mycket restrik-
tiv. Det innebär att lagstiftningen i många avseenden redan uppfyller 
de krav som ställs i ändringsdirektivet. 

Även när det gäller de frågor som utredningen tar upp i kapitel 7–
11 uppfyller den befintliga lagstiftningen redan många av kraven. De 
ändringar som föreslås får därför till största delen en mycket begrän-
sad effekt för personer som legalt innehar vapen. 

Eftersom ändringsdirektivet i vissa artiklar ställer detaljerade krav 
på medlemsstaterna och vapenlagstiftningen är komplex finns det 
emellertid olika frågor som behöver analyseras och, om den svenska 
lagstiftningen inte uppfyller kraven i direktivet, där det kan krävas 
författningsändringar. 
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6.1.2 Komplex lagstiftning kräver ändå många ändringar 

Det förhållandet att det bara är på ett fåtal punkter som den nuva-
rande lagstiftningen inte lever upp till kraven i ändringsdirektivet 
kan ge intrycket att det endast är ett fåtal författningsbestämmelser 
som kan behövas ändras eller kompletteras för att genomföra direk-
tivet. Vapenlagstiftningen är emellertid komplex. Vissa frågor berör 
även lagstiftningen om krigsmateriel och lagstiftningen om brand-
farliga och explosiva varor. 

Många frågeställningar som rör skjutvapen hänger också ihop. 
Därför är det inte möjligt att uteslutande behandla de begränsade 
delar av ändringsdirektivet som ännu inte har genomförts. Även 
mindre ändringar i lagstiftningen kan kräva förändringar i ett stort 
antal författningsbestämmelser. Vidare behöver i vissa fall frågor 
som hänger samman med artiklarna, men som främst beror på hur 
den svenska vapenlagstiftningen är utformad, analyseras. 

6.2 Genomförande på miniminivå 

En andra utgångspunkt är att direktiven för utredningen är tydliga i 
fråga om att ändringsdirektivet ska implementeras på en miniminivå. 
Det är något som också har framhållits i riksdagens tillkännagivan-
den. Som det får förstås ska den föreslagna regleringen visserligen 
uppfylla kraven i ändringsdirektivet men inte i något avseende som 
påverkar enskildas rättigheter ställa högre krav än det som behövs 
för att genomföra direktivet. Vidare innebär det att möjligheten att 
utnyttja olika undantag från betungande bestämmelser i direktivet 
noga bör övervägas och, om möjligt, utnyttjas. 

Det förhållandet att direktivet ska genomföras på miniminivå 
hindrar emellertid enligt utredningens mening inte att sådana frågor 
som inte påverkar enskildas rättigheter, t.ex. regler som endast berör 
myndigheter, tas upp. Det bör inte heller hindra att bestämmelser 
som har tillkommit i syfte att underlätta för enskilda, exempelvis 
regler om inlösen av vapen i vissa situationer, ändras. 
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6.3 Strukturen i den nuvarande regleringen behålls 

En tredje viktig utgångspunkt för utredningen är att det, mot bak-
grund av att det bara behövs begränsade ändringar för att genomföra 
ändringsdirektivet, är viktigt att behålla strukturen i den nuvarande 
vapenlagstiftningen. Det finns inte någon anledning att rubba den 
grundläggande struktur som i dag finns i vapenlagstiftningen enbart 
för att genomföra vissa begränsade förändringar. Tvärtom ligger det 
ett stort värde i att strukturen behålls. Det innebär att det, på samma 
sätt som i dag finns vissa frågor som bör regleras i lag eller förord-
ning och vissa frågor som lämpligen kan regleras genom myndig-
hetsföreskrifter. Vidare finns det i dag en viss dubbelreglering till 
följd av att skjutvapen och ammunition till viss del regleras i lagstift-
ningen om krigsmateriel och lagstiftningen om brandfarliga och ex-
plosiva varor. Något skäl att ändra på det med anledning av det be-
gränsade deluppdraget finns det inte. Utredningen tar därför inte 
upp några frågeställningar som rör sådant. 

6.4 Regleringen måste hänga ihop 

Den fjärde utgångspunkten är att den svenska vapenregleringen, 
som fyller en mycket viktig samhällsfunktion, även i fortsättningen 
behöver vara konsekvent och konsistent. Det innebär att det kan 
krävas ändringar i något fler bestämmelser än vad som i förstone kan 
förefalla vara nödvändigt. Det är nämligen viktigt att det inte lämnas 
några omotiverade luckor i vapenlagstiftningen, som kan utnyttjas 
av t.ex. den organiserade brottsligheten. Utredningen anser att änd-
ringar av det slaget inte kan betraktas som en överimplementering. 

Utredningen anser vidare att det är nödvändigt att de myndig-
heter som ska tillämpa vapenlagstiftningen har rättsliga förutsätt-
ningar att göra det när de kvarvarande delarna av ändringsdirektivet 
har genomförts, t.ex. att de har rättsligt stöd för informationsutbyte 
med andra medlemsstater och att regelsystemet hänger ihop. Det 
bör också finnas bemyndiganden att meddela närmare föreskrifter i 
de delar det kan vara nödvändigt.
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7 Frågor som rör skjutvapen 

7.1 Begreppet väsentlig del 

Utredningens bedömning: Ändringsdirektivets definition av 
begreppet väsentlig del kräver inte någon lag- eller förordnings-
ändring. Däremot kan Polismyndighetens allmänna råd behöva 
anpassas. 

Skälen för utredningens bedömning 

Flera nya eller förändrade definitioner 

I artikel 1 i det konsoliderade vapendirektivet finns direktivets defi-
nitioner och vissa föreskrifter om dels var en person ska anses vara 
bosatt vid tillämpningen av direktivet, dels det europeiska skjutva-
penpasset. Som framgår av avsnitt 5.3 och 5.11 bedöms föreskrif-
terna om bosättningsland och skjutvapenpass inte nu kräva några 
författningsåtgärder. 

Direktivets definitioner finns i artikel 1.1. Genom ändringsdirek-
tivet har vissa nya definitioner införts, bl.a. beträffande larm- och 
signalvapen i artikel 1.1.4, salutvapen och akustiska vapen i arti-
kel 1.1.5, deaktiverade skjutvapen i artikel 1.1.6 och samlare i arti-
kel 1.1.8. Ett flertal sedan tidigare gällande definitioner har också 
ändrats. Begreppet väsentlig del i artikel 1.1.2 har utvidgats till att 
omfatta fler komponenter än tidigare. Vidare har det gjorts viss änd-
ring i definitionerna av vapenhandlare i artikel 1.1.9, vapenmäklare i 
artikel 1.1.10, olaglig tillverkning i artikel 1.1.11, olaglig handel i arti-
kel 1.1.12 och spårning i artikel 1.1.13. 

I den mån de nya eller förändrade definitionerna är relevanta för 
utredningens förslag och bedömningar och endast anknyter till nå-
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gon avgränsad del av direktivet, behandlas de i respektive delavsnitt 
nedan. Begreppet väsentlig del är dock centralt för flera av ändrings-
direktivets bestämmelser och behandlas därför separat. 

Tidigare använda begrepp 

I de tidigare versionerna av vapendirektivet har såväl begreppet delar 
till skjutvapen som begreppet väsentlig del förekommit. Det först-
nämnda begreppet avsåg i huvudsak komponenter som är nödvän-
diga för ett skjutvapens funktion, inbegripet dess pipa, stomme eller 
låda, glidskena75 eller cylinder, slutstycke och ljuddämpare. Det se-
nare begreppet avsåg slutstycket, patronläget och pipan till ett skjut-
vapen (se artikel 1.1 a och 1.1 b i 1991 års direktiv, som infördes 
genom 2008 års ändringsdirektiv). 

Den nya definitionen av väsentlig del 

Genom 2017 års ändringsdirektiv har begreppet delar till skjutvapen 
utmönstrats. Begreppet väsentlig del har utvidgats till att omfatta 
pipan, stommen, lådan, oavsett om det är en övre eller nedre låda, i 
tillämpliga fall, manteln, cylindern (dvs. trumman) samt slutstycket, 
vilka, som separata delar, tillhör samma kategori som det skjutvapen 
på vilket de är eller är tänkta att vara monterade (se artikel 1.1.2). 

Som nyss nämnts är flera av ändringsdirektivets bestämmelser 
tillämpliga på de väsentliga delarna till skjutvapen. Det gäller bl.a. 
reglerna om märkning och registerföring, kraven på vapenhandlare 
och vapenmäklare att rapportera transaktioner samt reglerna om 
kontroll vid distansavtal. Vidare omfattar regleringen i artikel 9 om 
förbud mot förvärv och innehav av föremål i kategori A, och om-
prövning av tillstånd att inneha sådana föremål, även väsentliga delar 
i den kategorin. Även den nya regleringen om deaktivering omfattar 
väsentliga delar. 

 
75 I den engelska versionen av vapendirektivet används uttrycket slide, vilket i svensk vapenter-
minologi motsvaras av uttrycket mantel. I den officiella svenska versionen av direktivet har 
slide översatts med glidskena, ett uttryck som inte används i vapentekniska sammanhang. 
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Inga lag- eller förordningsändringar krävs 

Ett sätt att åstadkomma att även den svenska regleringen omfattar 
de väsentliga delar som ingår i ändringsdirektivets definition, är att 
låta dessa delar utgöra sådana vapendelar som vid tillämpning av va-
penlagen och vapenförordningen jämställs med skjutvapen. 

Enligt 1 kap. 3 § f vapenlagen gäller lagens regler om skjutvapen 
även slutstycken, eldrör, pipor, stommar, lådor, trummor och mant-
lar till skjutvapen, eller armborststommar med avfyringsanord-
ningar. Med skjutvapen förstås i vapenförordningen detsamma som 
i vapenlagen (1 kap. 1 § första stycket vapenförordningen). Samtliga 
vapendelar som definieras som väsentliga delar i ändringsdirektivet 
omfattas således redan av regleringen i 1 kap. 3 § f vapenlagen. Den 
enda skillnaden av någon betydelse är att ändringsdirektivets defini-
tion anger att både den övre och nedre lådan, i tillämpliga fall, utgör 
en väsentlig del. 

Begreppen övre och nedre låda förefaller emellertid inte användas 
i svensk vapenterminologi. I den engelska versionen av ändringsdi-
rektivet används uttrycket the receiver, including both upper and 
lower receivers, where applicable. Uttrycken upper receiver och lower 
receiver används i vapentekniska sammanhang vanligen vid beskriv-
ningen av en låda som är delad. Delade lådor förekommer främst hos 
militära automatkarbiner och halvautomatiska civila versioner av så-
dana vapen men kan förekomma även hos andra vapentyper. Kon-
struktionen och den funktionella uppdelningen mellan den övre och 
nedre delen av lådan varierar beroende på vapentyp. Ofta är den övre 
lådan avsedd att bära pipan och slutstycket medan den nedre lådan 
ofta är avsedd att bära avfyrningsinrättningen och magasinet. 

Regleringen i 1 kap. 3 § f vapenlagen ger inte uttryck för någon 
begränsning i fråga om vilken typ av låda eller vilken del av en i fö-
rekommande fall delbar låda som avses. Inte heller i förarbetena 
finns några uttalanden som ger stöd att begreppet låda endast om-
fattar den övre eller nedre lådan (jfr Översyn av vapenlagstiftningen: 
slutbetänkande, SOU 1989:44, s. 91 och Om ändringar i vapenlagen, 
prop. 1990/91:130, s. 29). Bestämmelsen får således anses avse lådor 
i allmänhet, och därmed i förekommande fall omfatta både icke del-
bara lådor och de övre och nedre delarna till en delbar låda. Den i 
ändringsdirektivet utvidgade definitionen av begreppet väsentlig del 
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kräver därför ingen ändring av 1 kap. 3 § f vapenlagen. Inte heller 
krävs någon ändring av vapenförordningen. 

Polismyndighetens allmänna råd 

I Polismyndighetens allmänna råd om tillståndsplikt för skjutvapen 
m.m. finns en exemplifiering av föremål som är tillståndspliktiga en-
ligt vapenlagen (se 2 kap. Polismyndighetens föreskrifter och all-
männa råd om vapenlagstiftningen, RPSFS 2009:13, FAP 551-3). I 
exemplifieringen nämns bl.a. lådor till gevär. Med en sådan låda av-
ses, enligt de allmänna råden, den metallkonstruktion eller motsva-
rande på geväret som avses bära pipa och slutstycke och som kan 
innehålla avfyrningsmekanism. Den skrivningen skulle kunna tolkas 
på det sättet att endast den övre delen av en delbar låda enligt de 
allmänna råden ska anses vara tillståndspliktig. Polismyndigheten 
bör därför anpassa sina allmänna råd till ändringsdirektivets utvidga-
de definition. 

7.2 Åtgärder för att motverka förbjudna vapen 

7.2.1 Den nuvarande regleringen 

Allmänt om tillstånd till innehav av skjutvapen och ammunition 

Av 2 kap. 1 § första stycket vapenlagen framgår att det krävs tillstånd 
för att bl.a. inneha skjutvapen och ammunition. Första stycket före-
skriver också krav på tillstånd för bl.a. handel, reparation och inför-
sel av skjutvapen. 

Från kraven på tillstånd gäller ett antal undantag. I 2 kap. 1 § 
andra till fjärde styckena föreskrivs undantag som gäller generellt för 
de tillståndspliktiga förfaranden som paragrafens första stycke om-
fattar. Ytterligare undantag, som gäller specifikt kravet på tillstånd 
för innehav, finns både i vapenlagen och vapenförordningen. Exem-
pelvis anges i 2 kap. 8 § vapenlagen att den som har tillstånd eller rätt 
att inneha ett visst vapen för skjutning utan särskilt tillstånd får in-
neha ammunition till vapnet, om ammunitionen är avsedd för samma 
ändamål som tillståndet eller rätten till innehav av vapnet avser. I 
2 kap. 2 § vapenförordningen finns bl.a. undantag som gäller innehav 
av vapen som har överlämnats från staten till personer som tillhör 



SOU 2022:62 Frågor som rör skjutvapen 

125 

det militära försvaret, räddningstjänsten eller polisen och som är 
skyldiga att inneha vapen för tjänsten. 

Vem som får beviljas tillstånd 

Av 2 kap. 3 § vapenlagen framgår vilka som får meddelas tillstånd att 
inneha skjutvapen. Av uppräkningen i paragrafen framgår att till-
stånd får meddelas enskilda personer, vissa sammanslutningar för 
jakt- och målskytte, huvudmän för vissa typer av museer och aukto-
riserade bevakningsföretag. 

Generella förutsättningar för tillstånd 

Enligt 2 kap. 4 § vapenlagen kan en enskild person få tillstånd att in-
neha skjutvapen om han eller hon behöver vapnet för ett godtagbart 
ändamål. Med det avses vissa ändamål för skjutning, nämligen jakt, 
avlivning av fällfångade djur, målskytte och skydd (se 2 kap. 5 a § 
vapenförordningen). Om det finns synnerliga skäl får tillstånd också 
meddelas för andra ändamål, s.k. udda ändamål. Sådana tillstånd kan 
avse vitt skilda företeelser. I förarbetena anges som exempel bl.a. in-
nehav av skjutvapen för testning och utveckling av produkter, såsom 
skottsäkra västar (prop. 1999/2000:27 s. 41 f.) Utöver dessa ändamål 
kan en enskild, enligt 2 kap. 4 § vapenlagen, också meddelas tillstånd 
för andra ändamål än skjutning, nämligen för vapen som huvudsak-
ligen har samlar-, prydnads- eller affektionsvärde. När det gäller 
vapen som huvudsakligen har prydnads- eller särskilt affektions-
värde krävs dock, som utgångspunkt, att vapnet har gjorts varaktigt 
obrukbart. 

Som en generell förutsättning för tillstånd att inneha skjutvapen 
gäller enligt 2 kap. 5 § första stycket vapenlagen att det skäligen ska 
kunna antas att vapnet inte kommer att missbrukas. Vidare förutsät-
ter tillstånd för skjutning att vapnet är lämpat för det ändamål som 
tillståndet ska avse. 



Frågor som rör skjutvapen SOU 2022:62 

126 

Särskilda krav för innehav av vissa vapen 

De skjutvapen som omfattas av vapendirektivet är indelade i olika 
kategorier, vilka anges i det konsoliderade vapendirektivets bilaga I. 
Flera av direktivets bestämmelser kopplar direkt till kategorise-
ringen i bilagan. Vissa bestämmelser gäller för samtliga kategorier. 
Andra gäller endast en specifik kategori. För vapen i kategori A, där 
de farligaste föremålen ingår, ställs särskilt stränga krav på medlems-
staterna. Utgångspunkten enligt direktivet är, som utvecklas i det 
följande, att föremålen ska vara förbjudna för civilt bruk och endast 
få innehas i särskilda fall. 

Den svenska regleringen om tillstånd att inneha skjutvapen kopp-
lar inte till den kategorisering av skjutvapen som föreskrivs i bilaga I 
till det konsoliderade vapendirektivet. För vissa typer av vapen ställs 
dock särskilda krav för att innehavstillstånd ska meddelas. För hel-
automatiska vapen och enhandsvapen, med undantag för start- eller 
signalvapen, gäller enligt 2 kap. 6 § vapenlagen att tillstånd får med-
delas endast om det finns synnerliga skäl. I 2 kap. 3 § vapenförord-
ningen anges också vissa särskilda krav avseende handhavande som 
ska uppfyllas av den som har ansökt om tillstånd för innehav av t.ex. 
jaktvapen, enhandsvapen och helautomatiska vapen. 

Vid genomförandet av 1991 års vapendirektiv konstaterade rege-
ringen att den svenska regleringen innebar att tillstånd till de vapen-
typer som då ingick i kategori A endast kunde bli aktuellt avseende 
helautomatiska vapen för tävlingsbruk. För att tillstånd till att in-
neha sådana vapen skulle utfärdas, gällde redan då ett krav på syn-
nerliga skäl. Till följd av det ansågs direktivets krav avseende åtgär-
der för att förbjuda förvärv och innehav av skjutvapen i kategori A 
redan vara uppfyllda i svensk rätt (prop. 1995/96:52 s. 34 f.). 

7.2.2 Ändringsdirektivet 

Begränsning av tillgången till föremål i kategori A 

Artikel 9 i det konsoliderade vapendirektivet innehåller bestämmel-
ser om medlemsstaternas möjlighet att bevilja tillstånd till förvärv 
och innehav av skjutvapen, väsentliga delar och ammunition i kate-
gori A. Vilka föremål som ingår i kategori A framgår av bilaga I, 
del II, till direktivet. Som nyss nämnts är utgångspunkten enligt di-
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rektivet att föremålen i kategori A ska vara förbjudna för civilt bruk. 
Kategori A benämns därför också ”förbjudna skjutvapen”. 

Artikel 9 i det konsoliderade vapendirektivet hade sin motsvarig-
het i artikel 6 i 1991 års vapendirektiv. Artikel 6 reglerade dock en-
dast skjutvapen och ammunition. Där föreskrevs i huvudsak att 
medlemsstaterna skulle vidta alla lämpliga åtgärder för att förbjuda 
förvärv och innehav av skjutvapen och ammunition tillhörande kate-
gori A. Medlemsstaternas behöriga myndigheter fick emellertid i 
särskilda fall bevilja tillstånd till förvärv och innehav av sådana före-
mål, om det inte stred mot allmän ordning och säkerhet. Medlems-
staterna gavs således, genom den generellt utformade regleringen, en 
relativt vid möjlighet att i sin nationella rätt utforma undantag från 
förbudet att förvärva och inneha föremål i kategorin. 

Genom ändringsdirektivet ersätts den tidigare generella möjlig-
heten för medlemsstaterna att bevilja tillstånd av en mer restriktiv 
reglering, som anger ett antal specifika ändamål för vilka medlems-
staterna får bevilja tillstånd till förvärv och innehav av föremål i ka-
tegori A. Huvudregeln, att föremålen ska vara förbjudna, gäller allt-
jämt och finns i artikel 9.1 i det konsoliderade vapendirektivet. Där 
föreskrivs att medlemsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att 
förbjuda förvärv och innehav av skjutvapen, väsentliga delar och 
ammunition som klassificeras i kategori A. De nya särskilda undan-
tagen från huvudregeln finns i artikel 9.2–9.6 och innebär bl.a. att 
medlemsstaterna under vissa angivna förutsättningar får bevilja till-
stånd till bl.a. förvärv och innehav av föremål i kategori A för skydd 
av säkerheten för kritisk infrastruktur, vissa transporter och fastig-
heter samt för ändamål som rör det nationella försvaret och utbild-
nings-, kultur- och forskningsändamål (artikel 9.2), för samlare (ar-
tikel 9.3), för vapenhandlare och vapenmäklare (artikel 9.4), för 
muséer (artikel 9.5) och för målskyttar (artikel 9.6). 

Genom ändringsdirektivet införs också en ny bestämmelse om 
omprövning av tillstånd avseende föremål i kategori A. Bestämmel-
sen finns i artikel 9.7 i det konsoliderade vapendirektivet. Den har 
behandlats i avsnitt 5.9. 
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Kategori A utvidgas 

Utöver att möjligheten till undantag från förbudet att förvärva och 
inneha föremål i kategori A begränsas på det sätt som nyss beskri-
vits, inskränks tillgången till förbjudna vapen också genom att kate-
gori A utvidgas till att omfatta fler föremål än tidigare. Enligt den 
klassificering som angavs i bilaga I, del II, till 1991 års vapendirektiv, 
omfattade kategori A explosiva militära missiler och startlavetter, 
automatiska skjutvapen och skjutvapen maskerade som andra före-
mål. Vidare omfattades varje vital del till sådana skjutvapen och vissa 
typer av ammunition. Genom ändringsdirektivet läggs fyra nya va-
pentyper till i kategori A. De finns i punkterna 6–9 i bilaga I, del II, 
till det konsoliderade vapendirektivet, och avser följande. 

1. Automatiska skjutvapen som omvandlats till halvautomatiska 
skjutvapen (punkten 6). 

2. Följande halvautomatiska skjutvapen med centralantändning 
(punkten 7): 

a) Korta skjutvapen med vilka fler än 21 patroner kan avfyras utan 
omladdning, om 

i) en laddningsanordning med kapacitet för fler än 
20 patroner utgör en del av det skjutvapnet, eller 

ii) en löstagbar laddningsanordning med kapacitet för 
fler än 20 patroner sätts in i det. 

b) Långa skjutvapen med vilka fler än 11 patroner kan avfyras utan 
omladdning, om 

i) en laddningsanordning med kapacitet för fler än 
10 patroner utgör en del av det skjutvapnet, eller 

ii) en löstagbar laddningsanordning med kapacitet för 
fler än 10 patroner sätts in i det. 

 

3. Halvautomatiska långa skjutvapen (dvs. skjutvapen som ur-
sprungligen är avsedda att avfyras från axeln) vars längd kan 
minskas till mindre än 60 cm utan att funktionaliteten går 
förlorad genom en vikbar kolv eller en kolv av teleskopisk typ 
eller genom en kolv som kan avlägsnas utan användning av 
verktyg (punkten 8). 
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4. Varje skjutvapen i kategori A som har omvandlats till att avfyra 
lösa skott, retande ämnen, andra verksamma ämnen eller pyro-
teknisk ammunition, eller till ett salutvapen eller ett akustiskt 
vapen (punkten 9). 

Tilläggen innebär alltså att bl.a. vissa halvautomatiska skjutvapen 
som tidigare omfattades av kategori B, dvs. skjutvapen för vilka det 
enligt direktivet krävs tillstånd men där utrymmet för tillstånd är 
större än för kategori A, i en del fall ingår i kategori A. 

Omklassificeringen i direktivet kan inte ändras nu 

I samband med det tidigare lagstiftningsarbetet för att genomföra 
ändringsdirektivet, invände ett flertal remissinstanser mot den om-
klassificering som gjorts. Utredningen har även noterat att sådana 
invändningar har förts fram i den allmänna debatten om genomfö-
randet. 

I linje med vad regeringen har påtalat i tidigare lagstiftningsar-
beten, vill utredningen därför framhålla att det vid genomförandet 
av ändringsdirektivet inte finns någon möjlighet för den svenska lag-
stiftaren att påverka den omklassificering som redan har beslutats av 
EU, genom ändringsdirektivet. Utredningens uppdrag är endast att 
analysera om den svenska regleringen är förenlig med de skärpta och 
utvidgade krav som ändringsdirektivet innebär och, om så inte är fal-
let, föreslå nödvändiga ändringar av den svenska regleringen. Som 
framgår i det följande bedömer utredningen att svensk rätt i allt vä-
sentligt redan uppfyller den skärpta regleringen och att bara ett fåtal 
mindre förändringar av regelverket krävs. 

Utredningen har också noterat att det i remissvaren över Genom-
förandepromemorian har framställts invändningar från framför allt 
vissa skytteföreningar om att förslagen om en tillståndsreglering för 
magasin innebär, eller ger uttryck för, en omklassificering av vissa 
vapentyper mellan direktivets kategorier. De invändningarna be-
handlas i avsnitt 8.4.9. 
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7.2.3 Tidigare överväganden 

I Genomförandepromemorian finns en utförlig analys av i vilken ut-
sträckning som befintlig reglering tillåter förvärv och innehav av va-
pen och ammunition i kategori A och, när så är fallet, om regleringen 
är förenlig med direktivets undantag från förbudet eller om det krävs 
författningsändringar för att svensk rätt ska vara förenlig med arti-
kel 9 (Ds 2018:1 s. 168 f.). En motsvarande redovisning fanns även i 
den lagrådsremiss som föregick regeringens proposition med förslag 
till genomförande av ändringsdirektivet (Lagrådsremissen Genom-
förande av 2017 års ändringsdirektiv till vapendirektivet s. 46 f.). Av 
redovisningarna framgår att både utredaren och regeringen kommit 
till slutsatsen att ändringsdirektivets skärpta krav avseende för-
bjudna skjutvapen inte kräver några författningsändringar när det 
gäller den svenska regleringen om innehav av skjutvapen för skydds-
ändamål, udda ändamål eller samlingsändamål eller i fråga om inne-
hav av ammunition. I lagrådsremissen bedömdes också att den be-
fintliga regleringen om tillstånd för vapenhandel var förenlig med 
undantaget i artikel 9.4. 

7.2.4 Inget behov av författningsändringar i de flesta 
situationer 

Utredningens bedömning: Befintlig reglering om tillstånd för 
innehav av skjutvapen för ändamålen jakt, avlivning, målskytte, 
skydd, udda ändamål och samling, liksom regleringen om till-
stånd för innehav av ammunition, är i allt väsentligt förenlig med 
ändringsdirektivets krav och kräver därför inte några lag- eller 
förordningsändringar. 

Skälen för utredningens bedömning 

I allt väsentligt uppfyller svensk lagstiftning kraven i 
ändringsdirektivet 

Utredningen instämmer i de bedömningar som gjorts i Genomfö-
randepromemorian och lagrådsremissen att den befintliga regle-
ringen i allt väsentligt uppfyller kraven i ändringsdirektivet när det 
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gäller vapen i kategori A. Utredningen bedömer således att ändrings-
direktivets skärpta reglering avseende förbjudna skjutvapen inte krä-
ver några ändringar på lag- eller förordningsnivå när det gäller den 
svenska regleringen om innehav av skjutvapen för skyddsändamål, 
udda ändamål eller samlingsändamål, eller i fråga om innehav av 
ammunition. I likhet med de bedömningar som gjorts tidigare, anser 
emellertid utredningen att det behövs ett fåtal ändringar av reglerna 
om innehav av skjutvapen för jakt och målskytte och innehav av 
skjutvapen med prydnads- och affektionsvärde. Utredningens över-
väganden om det redovisas i det följande. Eftersom förutsättning-
arna för att beviljas tillstånd att inneha skjutvapen i hög grad är be-
roende av vad vapnet ska användas till, behandlas frågorna utifrån de 
ändamål som tillståndet kan avse. 

En generell utgångspunkt för utredningens överväganden har va-
rit att sådana skjutvapen som omfattas av punkten 9 i kategori A 
(dvs. skjutvapen som ursprungligen har varit ett kategori A-vapen 
men som har omvandlats till att avfyra lösa skott, retande ämnen, 
andra verksamma ämnen eller pyroteknisk ammunition, eller till 
salutvapen eller akustiska vapen) ska betraktas som obrukbara vapen 
vid tillämpning av vapenlagstiftningen. Samma slutsats drogs i Ge-
nomförandepromemorian (Ds 2018:1 s. 216 f., se även avsnitt 5.2). 
De kommer därmed att vara underkastade samma reglering som 
motsvarande brukbara skjutvapen i kategori A. Införandet av punk-
ten 9 kräver därför inte i sig några författningsändringar. 

En annan utgångspunkt är att, eftersom ändringsdirektivet inne-
bär att fler skjutvapen och väsentliga delar numera ingår i kategori A 
och utrymmet för att meddela tillstånd till föremål i kategorin in-
skränks, det inte längre är möjligt att enbart med hänvisning till kra-
vet på synnerliga skäl hävda att Sverige uppfyller direktivets krav. 

Innehav för jakt och avlivning av fällfångade djur 

Artikel 9 i det konsoliderade vapendirektivet innehåller inte något 
undantag från förbudet mot förvärv och innehav av skjutvapen i 
kategori A som tar sikte på jakt eller avlivning av fällfångade djur. 
Frågan är därför om den svenska regleringen innebär att vapen som 
faller inom kategori A får innehas och användas för sådana ändamål. 
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För att få tillstånd att inneha jaktvapen krävs som huvudregel, 
enligt 2 kap. 4 § första stycket vapenförordningen, att sökanden har 
avlagt s.k. jägarexamen. Den som har gjort det anses vid prövning 
enligt 2 kap. 4 § vapenlagen ha behov av jaktvapen. Närmare bestäm-
melser om hur jakt får bedrivas, innefattande vilka skjutvapen som 
får användas vid jakt, finns i jaktlagen (1987:259) och jaktförord-
ningen (1987:905), liksom i Naturvårdsverkets föreskrifter och all-
männa råd om jakt och statens vilt (NFS 2002:18, ändrade till och 
med NFS 2021:5). Föreskrifterna har meddelats med stöd av bemyn-
diganden i jaktförordningen. 

Av Naturvårdsverkets föreskrifter framgår, motsatsvis, att hel-
automatiska vapen inte är tillåtna vid jakt. Av föreskrifterna framgår 
vidare att endast vissa typer av halvautomatiska vapen får användas. 
Exempelvis anges i 5 § att halvautomatiska hagelgevär får användas 
vid jakt om de är konstruerade för, eller har ändrats så att de kan 
laddas med, högst tre patroner. Vidare får, enligt 11 §, halvautoma-
tiska kulgevär användas vid viss typ av jakt om de har en magasinka-
pacitet om högst två eller fem patroner, beroende på vilken typ av 
jakt det är fråga om. Det finns emellertid inte några bestämmelser 
som innebär att halvautomatiska gevär med så stor magasinkapacitet 
att de träffas av nya punkten 7 i kategori A, får användas vid jakt. 

Vad gäller enhandsvapen, dvs. pistoler och revolvrar, anges i 12 § 
NFS 2002:18 att sådana vapen i kaliber .22 får användas vid jakt efter 
vissa djurarter under jord och med ställande hund. Paragrafen är inte 
begränsad till att gälla endast icke-automatiska vapen eller vapen 
med viss magasinkapacitet. Ammunition i kaliber .22 är emellertid i 
princip alltid kantantänd, i vart fall när det är fråga om ammunition 
till enhandsvapen. Eftersom punkten 7 i kategori A endast gäller 
vapen med centralantändning, bedömer utredningen att regleringen 
i praktiken får anses förenlig med ändringsdirektivet. Naturvårds-
verket skulle emellertid kunna anpassa sina föreskrifter ytterligare 
till direktivet, t.ex. på så sätt att den aktuella föreskriften ändras till 
att endast avse enhandsvapen avsedda för kantantändning. 

Vad gäller nya punkten 8 i kategori A, noterar utredningen att det 
av 3 och 9 §§ NFS 2002:18 framgår att hagel- respektive kulgevär av 
bl.a. halvautomatisk typ inte får ha vik- eller fällbar kolv eller kolv av 
teleskopisk typ. Under punkt 8 faller emellertid även halvautoma-
tiska långa skjutvapen, vars längd kan minskas till mindre än 60 cm 
utan att funktionaliteten går förlorad genom en kolv som kan avlägs-
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nas utan användning av verktyg. Det framgår inte klart av Natur-
vårdsverkets föreskrifter att sådana skjutvapen inte får användas vid 
jakt. En lösning kan vara att Naturvårdsverkets föreskrifter anpassas 
så att det av 3 och 9 §§ framgår att inte heller gevär som kan förkor-
tas på angivet sätt får användas vid jakt. 

En annan lösning kan vara att införa en generell reglering om in-
nehav av vapen i kategori A på högre författningsnivå. I samman-
hanget kan nämnas att det i remissvaren över Genomförandeprome-
morian ifrågasattes om det är tillräckligt att genomföra direktivets 
bestämmelser om tillstånd avseende vapen i kategori A genom före-
skrifter eller om frågan i stället bör regleras i lag. Utredningen har 
även noterat att det i remissvaren framfördes synpunkter på att det 
inte är lämpligt att förhindra innehav av nu nämnda vapentyper ge-
nom ändringar i Naturvårdsverkets föreskrifter, eftersom jaktlag-
stiftningen endast reglerar vilka vapen som får användas för jakt, inte 
vilka vapen som får innehas. Den föreslagna regleringen bör därför, 
enligt remissinstanserna i fråga, införas i vapenförordningen. 

Utredningen har förståelse för de synpunkterna. I dagsläget 
framgår förutsättningarna för att tillstånd till skjutvapen ska beviljas 
på tre nivåer: i lag, förordning och i myndighetsföreskrifter och all-
männa råd. En inte obetydlig del av förutsättningarna framgår av 
föreskrifter och allmänna råd. 

Utredningens uppdrag är att föreslå ett genomförande av änd-
ringsdirektivet på miniminivå. På grund av det pågående överträdel-
seärendet (se avsnitt 3.5.1) bedrivs arbetet under stark tidspress. En 
utgångspunkt är därför att utredningen inte ska föreslå några andra 
författningsändringar än de som är helt nödvändiga. Utredningen 
bedömer att det resultat som ändringsdirektivet kräver kan uppnås 
genom den befintliga strukturen, dvs. genom att de faktiska förut-
sättningarna för tillstånd i viss utsträckning begränsas genom myn-
dighetsföreskrifter om hur skjutvapen får användas. 

Innehav för målskytte 

Enskilda personer och sammanslutningar för jakt- och målskytte får 
beviljas tillstånd till innehav av skjutvapen för målskytte. För att en 
sådan sammanslutning ska kunna få tillstånd, krävs det enligt 2 kap. 
3 § vapenlagen att den uppfyller höga krav på säkerhet i fråga om 
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handhavande av skjutvapen och antingen har auktoriserats av Polis-
myndigheten enligt 2 kap. 17 § eller är ansluten till en auktoriserad 
sammanslutning och har stabil organisation och kontinuerlig skytte-
verksamhet. 

Som redan har framgått innehåller vapenlagen vissa allmänna krav 
som ska vara uppfyllda för att en enskild ska kunna få tillstånd att 
inneha vapen för bl.a. målskytte. Därutöver aktualiseras vissa ytter-
ligare krav för sådana tillstånd, som varierar beroende på vilken typ 
av vapen det är fråga om. 

För tillstånd att inneha helautomatiska vapen och enhandsvapen 
krävs, enligt 2 kap. 6 § vapenlagen, att det föreligger synnerliga skäl. 
Av rättspraxis följer att kravet på synnerliga skäl innebär att en 
mycket restriktiv bedömning ska göras avseende samtliga de krav 
som ställs för vapeninnehav (RÅ 2004 ref. 32). Därutöver ska också 
de s.k. handhavandekraven i 2 kap. 3 § vapenförordningen vara upp-
fyllda för att tillstånd till innehav av vapen för målskytte ska beviljas. 
Det är i huvudsak krav på den sökande avseende ålder, skjutskicklig-
het och aktivitet i skytteförening. Det senare kallas ofta ”aktivitets-
kravet”. I fråga om helautomatiska vapen som inte är enhandsvapen, 
föreskriver 2 kap. 3 § första stycket tredje punkten att sökanden ska 
ha fyllt 20 år, ha visat prov på särskild skjutskicklighet och vara aktiv 
medlem i en sammanslutning för skytte vars verksamhet Försvars-
makten förklarat vara av betydelse för totalförsvaret. I Polismyndig-
hetens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftningen finns 
det kompletterande föreskrifter med särskilda krav på skjutskicklig-
het för att få tillstånd att inneha vissa vapentyper. Det gäller bl.a. 
helautomatiska vapen (5 kap. 1 § RPSFS 2009:13, FAP 551-3). 

När det gäller halvautomatiska vapen skiljer sig kraven delvis åt 
beroende på om vapnet är ett enhandsvapen eller inte. För enhands-
vapen gäller, utöver kravet på synnerliga skäl enligt 2 kap. 6 § vapen-
lagen, att sökanden som huvudregel ska ha fyllt 18 år, ha visat prov 
på särskild skjutskicklighet och vara aktiv medlem i en auktoriserad 
eller ansluten sammanslutning som inom ramen för sin verksamhet 
bedriver skytte med sådant vapen som ansökan avser (2 kap. 3 § 
första stycket andra punkten vapenförordningen). Till det kommer 
föreskrifter från Polismyndigheten som bl.a. preciserar kraven på 
aktivitet och skjutskicklighet för enhandsvapen (se 5 kap. 1–7 §§ 
RPSFS 2009:13, FAP 551-3, ändrad genom PMFS 2016:4). Av dem 
följer bl.a. att sökanden, för att uppfylla kravet på aktivitet, ska ha 
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varit medlem i en auktoriserad eller ansluten sammanslutning i minst 
sex månader. 

För halvautomatiska vapen som inte är enhandsvapen gäller inte 
något krav på synnerliga skäl, och handhavandekraven är mindre 
omfattande än beträffande enhandsvapen. Enligt 2 kap. 3 § första 
stycket fjärde punkten vapenförordningen ska den som söker inne-
havstillstånd vara ordinarie hemvärnssoldat eller uppfylla samma 
aktivitetskrav som gäller för enhandsvapen enligt 2 kap. 3 § första 
stycket andra punkten. Författningstexten ställer, indirekt, ett krav 
på skjutskicklighet och personlig lämplighet för den som är medlem 
i en sammanslutning men inte har fyllt 18 år. Det finns emellertid 
inte några kompletterande föreskrifter eller allmänna råd om kravet 
på skjutskicklighet. 

Sammantaget är alltså befintliga krav för tillstånd att inneha hel- 
och halvautomatiska skjutvapen för målskytte restriktiva, särskilt 
när det gäller helautomatiska vapen och halvautomatiska enhandsva-
pen. De innebär dock ändå att tillstånd att inneha sådana vapen kan 
meddelas. Både hel- och halvautomatiska vapen, innefattande sådana 
vapen och vapenkombinationer som ingår i punkterna 6, 7 och 8 i 
kategori A, används också i dag vid målskytte inom vissa förbund (se 
Ds 2018:1 s. 175 f.). 

Ryms den svenska lagstiftningen inom något av undantagen? 

Frågan blir därför om möjligheten enligt svensk rätt att få tillstånd 
att inneha vapen i kategori A för målskytte ryms inom något av de 
undantag som anges i artikel 9 i det konsoliderade vapendirektivet. 
De undantag som är aktuella i sammanhanget är undantagen i arti-
kel 9.2 och 9.6. 

Enligt artikel 9.6 finns en möjlighet för medlemsstaterna att till-
låta förvärv och innehav av skjutvapen i kategori A punkt 6 eller 7 – 
alltså helautomatiska vapen som omvandlats till halvautomatiska 
vapen och vissa halvautomatiska vapen med stora magasin – just för 
målskyttar. Det förutsätter dock att vissa i artikeln särskilt angivna 
villkor är uppfyllda. Ett villkor är att det tillhandahålls intyg som 
styrker att målskytten är medlem i en skytteklubb och regelbundet 
har bedrivit målskytte i den klubben under minst tolv månader. Be-
fintlig svensk reglering uppfyller endast delvis villkoren som anges i 
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artikel 9.6. Framför allt uppfyller de gällande aktivitetskraven inte 
villkoren i artikel 9.6. Det krävs därför vissa ändringar för att undan-
taget i artikel 9.6 ska kunna utnyttjas för tillståndsgivning avseende 
sådana skjutvapen som undantaget omfattar. Enligt utredningens 
mening bör det vara tillräckligt att ändringar görs i Polismyndig-
hetens föreskrifter. 

Undantaget i artikel 9.2 begränsas inte till de vapentyper som an-
ges i punkterna 6 och 7 i kategori A utan gäller samtliga vapentyper 
i den kategorin. Enligt artikeln får medlemsstaterna i enskilda och 
vederbörligen motiverade undantagsfall bevilja tillstånd för skjutva-
pen i kategori A för ändamål som rör bl.a. det nationella försvaret, 
om det inte står i strid med allmän ordning eller allmän säkerhet. 

Av bilagan till förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverk-
samhet framgår att Svenska Pistolskytteförbundet och Svenska 
Skyttesportförbundet utgör frivilliga försvarsorganisationer enligt 
förordningen. I Genomförandepromemorian framhålls att dessa or-
ganisationer utgör en viktig del av Sveriges totalförsvar och att såväl 
de som vissa andra skytteorganisationer bidrar till Försvarsmaktens 
verksamhet genom utbildningsinsatser och den allmänna övnings- 
och tävlingsverksamheten. I promemorian framgår vidare att För-
svarsmakten framhållit att allt frivilligt klubb- och tävlingsskytte på 
sikt bidrar till svensk totalförsvarsförmåga och att det är viktigt att 
de civila skytteorganisationerna tillåts att bedriva skytte med vapen 
som liknar dem som används inom försvaret (Ds 2018:1 s. 176 f.). 
Utredningen noterar också att regeringen i den senaste totalför-
svarspropositionen har framhållit de frivilliga försvarsorganisatio-
nernas stora betydelse för samhällets krisberedskap och Sveriges 
totalförsvar och att deras möjlighet att bidra till det långsiktigt bör 
säkerställas (Totalförsvaret 2021–2025, prop. 2020/21:30, s. 156 f.). 

Mot den bakgrunden anser utredningen att det målskytte som 
bedrivs inom de frivilliga försvarsorganisationerna med kategori A-
vapen har en sådan betydelse för det nationella försvaret att det ryms 
inom undantaget i artikel 9.2. Även målskytte som bedrivs inom 
andra skytteförbund kan ha sådan betydelse. Dynamiska Sportskyt-
teförbundet utgör ett sådant exempel. 

Även möjligheten för en ordinarie hemvärnssoldat att få tillstånd 
till att inneha ett annat målskjutningsvapen än enhandsvapen eller 
ett helautomatiskt vapen, enligt 2 kap. 3 § första stycket 4 vapen-
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förordningen, får anses vara av sådan betydelse för totalförsvaret att 
den ryms inom undantaget i artikel 9.2 (prop. 2020/21:30 s. 106 f.). 

Ytterligare myndighetsföreskrifter kan krävas 

En tillämpning av undantaget i artikel 9.2 förutsätter att tillstånd 
endast ges i enskilda och vederbörligen motiverade undantagsfall när 
det inte strider mot allmän ordning eller allmän säkerhet. Utred-
ningen anser att de kraven på restriktivitet uppfylls i fråga om till-
stånd för innehav av helautomatiska vapen och enhandsvapen, be-
träffande vilka det gäller ett krav på synnerliga skäl för att tillstånd 
ska meddelas. För sådana halvautomatiska vapen i kategori A som 
inte är enhandsvapen gäller inte kravet på synnerliga skäl. För dem 
finns det inte heller några rättsligt bindande föreskrifter om skjut-
skicklighet eller aktivitet. När det gäller sådana vapen anser utred-
ningen att det kan diskuteras om det behövs författningsändringar 
för att den svenska regleringen ska leva upp till direktivets krav på 
att tillstånd ska få meddelas endast i enskilda och vederbörligen mo-
tiverade undantagsfall och när det inte strider mot allmän ordning 
eller säkerhet. 

Utredningen konstaterar dock att det enligt 2 kap. 5 § vapenlagen 
görs en individuell lämplighetsbedömning vid varje ansökan om att 
inneha skjutvapen. Den bedömningen syftar bl.a. till att motverka 
missbruk till fara för den enskilde eller annan, men också för allmän 
ordning och säkerhet. Till det kommer de särskilda handhavandekra-
ven, som i fråga om den nu aktuella vapentypen bl.a. innebär att till-
stånd endast ges till den som antingen är hemvärnssoldat eller med-
lem i en auktoriserad eller ansluten sammanslutning. I och med det 
bedömer utredningen att tillståndsgivningen även avseende halv-
automatiska vapen som inte är enhandsvapen får anses i huvudsak 
förenlig med direktivets undantag. När det gäller tillstånd för med-
lemmar i skytteförbund till att inneha sådana vapen, bör det dock 
utfärdas bindande föreskrifter med krav på aktivitet som motsvarar 
det krav som gäller enligt undantaget i artikel 9.6. Sådana föreskrifter 
kan meddelas av Polismyndigheten med stöd av 2 kap. 3 § första 
stycket 4 och femte stycket vapenförordningen. 
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Ändringsdirektivets undantag för målskyttar bör inte innebära att 
tillstånd till innehav knyts till personen i stället för till vapnet 

I samband med det tidigare lagstiftningsarbetet för att genomföra 
ändringsdirektivet ansåg vissa remissinstanser, och andra aktörer 
som yttrat sig spontant, att direktivets undantag för målskyttar 
(artikel 9.6) borde utnyttjas på det sättet att tillstånd till innehav 
knyts till personen i stället för till vapnet. Liknande synpunkter, 
liksom synpunkter om att det bör införas ett uttryckligt undantag 
för målskyttar som knyts till personen, har också framförts till denna 
utredning. 

Vid genomförandet av 2008 års ändringsdirektiv konstaterade re-
geringen att en ordning med tillstånd knutna till personer snarare än 
till vapen dels är främmande för svensk vapenlagstiftning, som byg-
ger på att tillstånd får innehas för särskilda ändamål, dels skulle in-
nebära en påtaglig försämring av skyddsnivån (prop. 2010/11:72 
s. 54). Utredningen instämmer i det. Det kan tilläggas att en sådan 
omvälvande förändring av den svenska vapenlagstiftningen, av de 
skäl som anges i avsnitt 6, inte ryms inom ramen för detta delupp-
drag. 

I avsnitt 8.2 överväger utredningen om direktivets undantag för 
målskyttar (artikel 9.6) – utan att det knyts till personen – bör ge-
nomföras inom ramen för en s.k. användningsreglering för vapen-
magasin. 

Möjlighet att beslagta vapen 

I artikel 9.1 anges också att medlemsstaterna ska säkerställa att 
skjutvapen, väsentliga delar och ammunition i kategori A, som inne-
has olagligt i strid med förbudet att förvärva och inneha sådana fö-
remål, beslagtas. Det kravet är redan uppfyllt genom regleringen om 
beslag i 27 kap. rättegångsbalken i förening med straff- och förver-
kandebestämmelserna i 9 kap. vapenlagen. Några författningsänd-
ringar krävs därför inte. 
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7.2.5 Tillstånd att inneha vissa vapen 

Utredningens förslag: Tillstånd att inneha skjutvapen som om-
fattas av ändringsdirektivets kategori A och huvudsakligen har 
prydnadsvärde eller särskilt affektionsvärde, ska endast få med-
delas om vapnet har deaktiverats. 

Skälen för utredningens förslag 

Skjutvapen i kategori A med prydnads- eller affektionsvärde 

Som framgått får en enskild person enligt 2 kap. 4 § vapenlagen med-
delas tillstånd att inneha skjutvapen som huvudsakligen har samlar-
värde, prydnadsvärde eller särskilt affektionsvärde. Vapnet får då 
inte utan särskilt tillstånd användas för skjutning. Av 2 kap. 5 a § 
vapenlagen framgår att tillstånd att inneha skjutvapen, som huvud-
sakligen har prydnadsvärde eller särskilt affektionsvärde för andra 
ändamål än skjutning, får meddelas endast om vapnet görs varaktigt 
obrukbart. Undantagsvis kan emellertid tillstånd meddelas även om 
vapnet inte görs varaktigt obrukbart, om det finns särskilda skäl. En 
förutsättning för det är dock, enligt 2 kap. 3 § fjärde stycket vapen-
förordningen, att sökanden har fyllt 18 år. I likhet med när till-
ståndsansökan avser skjutning, krävs enligt 2 kap. 6 § vapenlagen 
synnerliga skäl om det är fråga om ett helautomatiskt vapen eller en-
handsvapen. Sammanfattningsvis kan det konstateras att den sven-
ska regleringen uppställer höga krav för att tillstånd ska beviljas för 
innehav av vapen för andra ändamål än skjutning. Regleringen ute-
sluter dock inte att tillstånd meddelas för sådana vapen som ingår i 
kategori A. 

Artikel 9.3 i det konsoliderade vapendirektivet ger medlemssta-
terna möjlighet att bevilja samlare tillstånd att förvärva och inneha 
skjutvapen, väsentliga delar och ammunition i kategori A. Som fram-
gått i inledningen av detta avsnitt, anser utredningen att svensk rätt 
är förenlig med direktivet när det gäller möjligheten att bevilja till-
stånd till föremål i kategori A för samlare. 
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Inget särskilt undantag för sådana vapen 

Artikel 9 innehåller dock inte något undantag avseende tillstånd att 
inneha vapen med prydnadsvärde eller affektionsvärde. Den befint-
liga svenska regleringen står därmed i strid med direktivet när det 
gäller innehav av sådana vapen. I sammanhanget bör dock noteras att 
det följer av bilaga I, del II, till det konsoliderade vapendirektivet att 
ett skjutvapen i kategori A som har deaktiverats i enlighet med ge-
nomförandeförordning (EU) 2015/2403 (se avsnitt 5.10 om den 
förordningen), blir klassificerat i kategori C. Den svenska regle-
ringen bör därför ändras på så sätt att det för tillstånd till vapen i 
kategori A som har prydnadsvärde eller särskilt affektionsvärde, i 
stället för det befintliga kravet på att vapnet ska göras varaktigt 
obrukbart, införs ett krav på att vapnet har deaktiverats enligt kom-
missionens genomförandeförordning (EU) 2015/2403. En sådan be-
stämmelse kan lämpligen placeras i vapenförordningen, med stöd av 
ett utvidgat bemyndigande i vapenlagen, och formuleras med en hän-
visning till kategori A i vapenförordningens bilaga. 

I avsnitt 12.2 återkommer utredningen till frågan om det bör in-
föras övergångsbestämmelser som innebär att kravet på deaktivering 
inte ska gälla vid förnyelse av vissa tillstånd. 

7.3 Märkning av skjutvapen 

7.3.1 Den nuvarande regleringen 

Genom 2008 års ändringsdirektiv infördes krav på märkning av 
skjutvapen och delar till skjutvapen. Kraven innebar i huvudsak att 
medlemsstaterna skulle se till att skjutvapen eller delar till skjut-
vapen som släpps ut på marknaden antingen hade märkts och regi-
strerats eller gjorts obrukbara. Av regleringen framgick att alla mon-
terade vapen skulle märkas i samband med tillverkningen av dem. 
Märkningen skulle bestå av antingen vissa särskilt angivna uppgifter, 
däribland tillverkarens namn, tillverkningsplatsen och serienumret, 
eller av en numerisk eller alfanumerisk kod. Märkningen skulle an-
bringas på en väsentlig del av skjutvapnet som om den förstördes 
skulle göra skjutvapnet obrukbart. Utöver det innehöll regleringen 
också ett mindre omfattande märkningskrav för skjutvapen som 
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överförs från en statlig depå till annan för permanent civilt bruk, 
liksom krav avseende märkning av förpackningar med ammunition. 

De svenska bestämmelserna om märkning infördes den 1 juli 
2011 och finns i 2 a kap. vapenlagen. Bestämmelserna infördes för 
att genomföra 2008 års ändringsdirektiv och FN:s vapenprotokoll. 
De innefattar dels krav på märkning av skjutvapen i samband med 
tillverkning, införsel och överföring från staten till annan för perma-
nent civilt bruk, dels krav på märkning av ammunition i samband 
med tillverkning. 

Genomförandet av ändringsdirektivet kräver, även med en imple-
mentering på miniminivå, vissa ändringar av den befintliga regle-
ringen. I det följande redovisas utredningens närmare överväganden 
om det. 

7.3.2 Ändringsdirektivet 

Genom 2017 års ändringsdirektiv har märkningskraven skärpts i 
flera avseenden. Bestämmelserna i fråga finns i artikel 4.1 och 4.2 i 
det konsoliderade vapendirektivet. 

I artikel 4.1 a föreskrivs att medlemsstaterna ska säkerställa att 
alla skjutvapen eller väsentliga delar som släpps ut på marknaden har 
försetts med en tydlig, permanent och unik märkning utan dröjsmål 
efter tillverkning och senast innan produkterna släpps ut på mark-
naden, eller utan dröjsmål efter import till unionen. Regleringen gäl-
ler för skjutvapen som tillverkats eller importerats till EU den 
14 september 2018 eller senare. Direktivets märkningskrav har såle-
des utvidgats till att gälla inte bara vid tillverkning, utan även vid im-
port. Det har också utvidgats till att gälla inte bara monterade vapen 
utan samtliga väsentliga delar. Kravet har kompletterats med en tids-
frist inom vilken märkning ska göras och utvidgats till att gälla även 
obrukbara vapen. De omfattades inte tidigare av direktivet eller 
märkningsregleringen. 

Artikel 4.2 första meningen innehåller den närmare regleringen 
av vad märkningen ska omfatta. Där framgår att den unika märk-
ningen som avses i artikel 4.1 a ska inbegripa tillverkarens namn eller 
varumärkesnamnet, landet eller platsen för tillverkningen, serienum-
ret och tillverkningsåret, om det inte redan framgår av serienumret, 
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samt om möjligt modellen. Märkningskravet enligt direktivets tidi-
gare lydelse omfattade samtliga dessa uppgifter, förutom modellen. 
Den tidigare generella möjligheten att i stället för att märka skjut-
vapnet med uppgifter om tillverkare m.m. använda en numerisk eller 
alfanumerisk kod, har genom ändringsdirektivet tagits bort och er-
satts av en undantagsbestämmelse för små vapendelar, som finns i 
artikel 4.2 första stycket sista meningen i det konsoliderade vapen-
direktivet. Av undantaget följer i huvudsak att om en väsentlig del är 
för liten för att kunna märkas i enlighet med artikel 4.2 första me-
ningen, ska den märkas med åtminstone ett serienummer eller en 
alfanumerisk eller digital kod. 

Enligt artikel 4.2 andra stycket ska märkningskraven för skjutva-
pen och väsentliga delar som är av särskilt stort historiskt värde fast-
ställas i enlighet med nationell rätt. Någon motsvarande bestäm-
melse fanns inte i tidigare versioner av direktivet. 

Ändringsdirektivet har i viss mån också skärpt regleringen om 
märkning vid överföring från statlig depå till annan för civilt bruk. 
Enligt artikel 4.2 femte stycket ska medlemsstaterna, när skjutvapen 
eller väsentliga delar överförs från en statlig depå till annan för per-
manent civilt bruk, se till att vapnet eller de väsentliga delarna förses 
med den unika märkning som föreskrivs i artikel 4.1 och som tillåter 
identifiering av den enhet från vilken överföring har skett. Enligt di-
rektivets tidigare lydelse krävdes endast en lämplig unik märkning 
som tillät en stat att identifiera det överlåtande landet. Dessutom 
gällde kraven endast märkning av skjutvapen. 

När 2008 års ändringsdirektiv genomfördes beslutade Sverige att 
i flera avseenden införa en högre skyddsnivå än den som krävdes av 
direktivet och FN:s vapenprotokoll. De skärpta krav som har införts 
genom 2017 års ändringsdirektiv uppfylls därför till viss del redan av 
befintlig svensk rätt. Exempelvis gäller vapenlagens krav avseende 
märkning vid tillverkning, införsel och överföring även obrukbara 
vapen (2 a kap. 3, 5 och 7 §§). Det innebär att det förhållandet att 
märkningskravet enligt ändringsdirektivet utvidgas till att gälla även 
obrukbara vapen inte kräver någon författningsändring. Kraven på 
märkning vid tillverkning och införsel gäller vidare inte bara för 
monterade vapen utan även för lösa vapendelar (prop. 2010/11:72 
s. 22 och 29), varför inte heller ändringsdirektivets utvidgning be-
träffande sådana kräver någon ändring av den svenska lagstiftningen. 
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7.3.3 Genomförandedirektivet 

Enligt artikel 4.3 i det konsoliderade vapendirektivet ska kommis-
sionen anta genomförandeakter med tekniska specifikationer för 
märkningen. Den 16 januari 2019 antogs kommissionens genomfö-
randedirektiv. I artikel 2 i genomförandedirektivet anges att med-
lemsstaterna ska säkerställa att märkningen enligt vapendirektivet 
uppfyller de tekniska specifikationer som anges i bilagan till genom-
förandedirektivet. I bilagan finns bestämmelser om vilken minsta 
teckenstorlek, vilket alfabet och vilket siffersystem som får användas 
vid märkningen. Bilagan innehåller också en bestämmelse om an-
vändning av metallskyltar för märkning av vissa vapendelar som inte 
är tillverkade i metalliskt material. 

7.3.4 Märkning vid tillverkning 

Utredningens förslag: Vid tillverkning ska märkningen om möj-
ligt inbegripa uppgift om modell. 

Vid tillverkning ska en vapendel som är för liten för att kunna 
märkas på vanligt sätt märkas med åtminstone ett serienummer 
eller liknande. 
 
Utredningens bedömning: Det krävs inte några nya bestämmel-
ser om när märkning vid tillverkning ska göras. 

Polismyndigheten kan inom ramen för befintligt bemyndi-
gande i vapenförordningen meddela föreskrifter om tekniska spe-
cifikationer för märkningen. 

Skälen för utredningens förslag och bedömning 

Den befintliga regleringen 

Enligt vapenlagens nuvarande bestämmelser om märkning vid till-
verkning ska den som tillverkar ett skjutvapen, som är avsett att 
skjuta ut hagel, kulor eller andra projektiler med hjälp av ett antänd-
bart drivämne, förse vapnet med en unik märkning som omfattar till-
verkarens namn, landet eller platsen för tillverkningen, serienummer 
och tillverkningsår, om tillverkningsåret inte framgår av serienumret 
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(2 a kap. 2 §). Detsamma gäller, som framgår av avsnitt 7.3.2, till-
verkning av vapendelar och obrukbara vapen (2 a kap. 3 och 4 §§). 
Märkningskravet gäller dock inte för den som tillverkar skjutvapen 
av delar som redan är märkta på föreskrivet sätt. 

Vid genomförandet av 2008 års direktiv utnyttjades inte den möj-
lighet som direktivet gav till alternativ märkning bestående av en nu-
merisk eller alfanumerisk kod. Att den möjligheten tas bort genom 
2017 års ändringsdirektiv, kräver därför ingen författningsåtgärd. 
Det framgår inte närmare av förarbetena varför regeringen inte läm-
nade något förslag om en sådan alternativ märkning. Däremot fram-
hölls, beträffande frågan om ett generellt undantag från märknings-
kraven borde införas, att dåvarande Rikspolisstyrelsen uppgett att 
det inte förekom så små eller tekniskt avancerade vapendelar att de 
inte kunde märkas alls och att det torde vara möjligt att märka även 
en mindre eller avancerat konstruerad vapendel i vart fall ett begrän-
sat antal gånger (prop. 2010/11:72 s. 24). 

Märkning av små vapendelar 

Som nyss nämnts har det genom ändringsdirektivet införts en be-
stämmelse om att väsentliga delar som är för små för att rymma den 
vanliga märkningen ska märkas med åtminstone ett serienummer 
eller en alfanumerisk eller digital kod (artikel 4.2). Mot bakgrund av 
det ovan redovisade resonemanget om möjligheten att märka små 
vapendelar, kan möjligen behovet av en sådan alternativ märkning 
ifrågasättas. Utredningen noterar emellertid att det vid tidigare för-
sök att genomföra 2017 års ändringsdirektiv har framförts remissyn-
punkter som talar för att det kan uppstå situationer där en vapendel 
är alltför liten för att rymma de uppgifter som normalt ska anges vid 
märkning och att Sverige därför bör utnyttja direktivets möjlighet 
att märka en vapendel med en mer begränsad mängd information (se 
prop. 2020/21:42 s. 34). Mot bakgrund av det, och det förhållandet 
att ändringsdirektivet föreskriver att en sådan alternativ märkning 
ska göras på vapendelar som är för små för att rymma den vanliga 
märkningen, bör en undantagsbestämmelse om märkning av små 
vapendelar införas i vapenlagen. 

Undantaget bör införas i 2 a kap. 2 § vapenlagen, som innehåller 
bestämmelser om den närmare utformningen av märkning vid till-



SOU 2022:62 Frågor som rör skjutvapen 

145 

verkning. Det bör också göras en justering i 2 a kap. 4 § som klargör 
att undantaget även gäller vid tillverkning av separata vapendelar. 

Enligt utredningens mening måste ändringsdirektivet tolkas så 
att den alternativa märkningen för små vapendelar ska gälla även 
i fråga om märkning vid import. I det följande föreslår utredningen 
att vapenlagens bestämmelser om märkning vid införsel ska ändras 
för att överensstämma med märkningskraven vid tillverkning. Ge-
nom den ändring som därvid föreslås kommer undantaget avseende 
märkning av små vapendelar i 2 a kap. 2 § att gälla även för märkning 
vid införsel. 

Utredningen noterar avslutningsvis att det av 9 kap. 1 b § vapen-
lagen framgår att den som uppsåtligen bryter mot bl.a. 2 a kap. 2 och 
4 §§ döms till böter eller fängelse i högst ett år. Genom de ändringar 
som föreslås här kommer det att vara kriminaliserat att uppsåtligen 
bryta mot bestämmelsen om märkning av små vapendelar. 

Märkning med modellbeteckning 

Genom ändringsdirektivet införs en föreskrift om att märkning av 
ett skjutvapen eller en väsentlig del om möjligt ska inbegripa modell-
beteckning (artikel 4.2). Till skillnad från den bedömning som gjor-
des vid det tidigare lagstiftningsarbetet, anser utredningen inte att 
föreskriften kan uppfattas som fakultativ på det sättet att varje med-
lemsstat får avgöra om modellbeteckning ska ingå i märkningen (se 
Ds 2018:1 s. 96 och prop. 2020/21:42 s. 34). Kravet på att märk-
ningen ska innefatta modell är visserligen inte obligatoriskt i alla si-
tuationer, eftersom sådan märkning enligt direktivet endast behöver 
göras när det är möjligt. I förhållande till medlemsstaterna, måste 
kravet på märkning dock anses innebära att de ska se till att märk-
ningen av skjutvapen och väsentliga delar inbegriper även uppgift om 
modell i de fall där det är möjligt. Eftersom Sverige för närvarande 
inte har något krav på att märkning ska innefatta uppgift om modell, 
behöver ett sådant krav införas. Utredningen noterar i samman-
hanget också att Polismyndigheten i det tidigare lagstiftningsarbetet 
framförde synpunkter om att märkning med modellbeteckning 
skulle vara värdefullt för att snabbt och effektivt kunna bestämma 
ett skjutvapens egenskaper och kunna avgöra om vapnet är lämpligt 
för sitt ändamål (prop. 2020/21:42 s. 34). 
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Det kan dock finnas situationer då det inte är möjligt att märka 
ett skjutvapen eller vapendelar med uppgift om modell, exempelvis 
för att vapnet eller vapendelen har handtillverkats och därför, eller 
av annat skäl, saknar särskild modellbeteckning. Det är knappast 
möjligt att i lagtext på ett uttömmande och rättssäkert sätt beskriva 
i vilka situationer som märkning med modellbeteckning bör krävas. 
En tänkbar lösning kan vara att utforma bestämmelsen på samma 
sätt som i Danmark. Som framgår av avsnitt 4.3.3 har Danmark vid 
genomförandet av ändringsdirektivet föreskrivit att uppgift om mo-
dell ska ingå i märkningen, om det är möjligt (”hvis det er muligt”). 
Om en sådan vagt hållen reglering skulle införas, bör den dock inte 
vara straffsanktionerad. Det måste vara förutsebart att ett visst hand-
lande kan leda till straffrättsligt ansvar. 

Vid en samlad bedömning anser utredningen att det, för att upp-
fylla kravet i ändringsdirektivet, bör införas en reglering i vapenlagen 
om att märkningen ska innefatta uppgift om modell, om möjligt. Be-
stämmelsen bör placeras i 2 a kap. 2 § vapenlagen. Den bör undantas 
från vapenlagens bestämmelser om att brott mot märkningsbestäm-
melserna är straffbelagda. 

Tidsfrist för märkning vid tillverkning 

I artikel 4.1 a föreskrivs att märkning av skjutvapen och väsentliga 
delar ska göras utan dröjsmål efter tillverkningen och senast innan 
föremålen släpps ut på marknaden. Någon motsvarande tidsgräns 
anges inte i vapenlagens bestämmelser om tillverkningsmärkning. 
Av 2 a kap. 1 och 2 §§ vapenlagen följer dock att kravet på märkning 
vid tillverkning gäller för den som tillverkar ett vapen i samband med 
vapnets tillverkning. Eftersom tillverkning äger rum innan vapnet 
eller vapendelen släpps ut på marknaden (jfr prop. 2010/11:72 s. 21) 
får kravet i artikel 4.1 a att märkning ska göras utan dröjsmål och 
senast innan föremålen släpps ut på marknaden redan anses vara till-
godosett. Någon författningsändring krävs därför inte. 

Tekniska specifikationer för märkning 

Som tidigare nämnts åligger det medlemsstaterna att säkerställa att 
märkningen uppfyller de tekniska specifikationer som anges i bila-
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gan till genomförandedirektivet. Polismyndigheten har framfört att 
föreskrifterna inte bör införlivas i svensk rätt genom att myndig-
heten får i uppdrag att utfärda nya myndighetsföreskrifter. Enligt 
myndigheten bör de tekniska specifikationerna i stället införlivas ge-
nom ändringar i vapenförordningen, alternativt genom myndighets-
föreskrifter från Inspektionen för strategiska produkter (ISP). Som 
skäl för den ståndpunkten har Polismyndigheten bl.a. gjort gällande 
att myndigheten i dag inte har något direkt uppdrag avseende utfö-
rande av märkning och att ett uppdrag att utfärda myndighetsföre-
skrifter som gäller märkning går emot det strategiska målet att 
renodla Polismyndighetens verksamhet. 

Enligt utredningens mening är föreskrifterna i genomförandedi-
rektivet på sådan detaljnivå att de kan och bör införlivas genom verk-
ställighetsföreskrifter (se 8 kap. 7 § regeringsformen). De bör såle-
des inte införas genom ändringar i vapenförordningen. När det gäller 
frågan om vilken myndighet som bör ta fram föreskrifterna noterar 
utredningen att Polismyndigheten inte har något tillsynsansvar över 
tillverkare av skjutvapen. Det ansvaret ligger i stället hos ISP, enligt 
18 § lagen om krigsmateriel. Det talar i någon mån för att ISP också 
bör ha ansvaret för att utfärda föreskrifter på det aktuella området. 
Reglerna om märkning berör emellertid inte bara tillverkare utan 
även andra aktörer, däribland personer och organisationer som im-
porterar skjutvapen, vapendelar och ammunition. ISP har inte någon 
närmare koppling till reglerna om märkning eller övriga regler i 
vapenlagstiftningen. Det har däremot Polismyndigheten, som är an-
svarig för prövning av ärenden enligt vapenlagstiftningen, inklusive 
ärenden relaterade till införsel. De föreskrifter som kan behövas är 
av mycket begränsat slag och kan därför inte bli särskilt betungande 
för Polismyndigheten. Utredningen anser att det bör ankomma på 
Polismyndigheten att utfärda verkställighetsföreskrifter avseende 
märkning. Myndigheten kan göra det med stöd av det generella be-
myndigandet i 17 kap. 4 § vapenförordningen, vilket ger myndighe-
ten rätt att meddela föreskrifter för verkställigheten av vapenlagen, 
innefattande lagens bestämmelser om märkning. 
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7.3.5 Märkning vid införsel 

Utredningens förslag: När vapen eller vapendelar förs in till 
Sverige från en stat utanför EU ska de förses med samma märk-
ning som krävs vid tillverkning. 

 
Utredningens bedömning: Märkningskravet vid införsel bör 
inte omfatta skjutvapen som förs in för statens räkning. 

Skälen för utredningens förslag och bedömning 

Samma märkning vid införsel som vid tillverkning 

Enligt vapenlagens nuvarande bestämmelser gäller mindre stränga 
krav på märkning vid införsel än vid tillverkning. Enligt 2 kap. 7 § 
vapenlagen ska den som för in vapen eller vapendelar till Sverige från 
en stat utanför EU senast inom en månad efter införseln se till att 
föremålet har en unik märkning med identifikationsnummer eller 
annan uppgift som gör det möjligt att identifiera det. Märkningen 
ska också visa att föremålet har förts in till Sverige och året för in-
förseln. Paragrafen utformades utifrån bestämmelserna i FN:s va-
penprotokoll. Där föreskrivs i fråga om importmärkning att parterna 
ska kräva en lämplig enkel märkning på varje importerat skjutvapen 
som medger identifiering av importlandet och, när så är möjligt, även 
importåret, som möjliggör för de behöriga myndigheterna i landet i 
fråga att spåra skjutvapnet, samt en unik märkning, om skjutvapnet 
inte redan har en sådan märkning (prop. 2010/11:72 s. 28). 

Som framgått innebär ändringsdirektivet att det ska gälla samma 
krav i fråga om märkning vid tillverkning som vid införsel (arti-
kel 4.1 a och 4.2 i det konsoliderade vapendirektivet). För att upp-
fylla de kraven måste skjutvapen som förs in i Sverige från en stat 
utanför EU således förses med samma unika märkning som krävs vid 
tillverkning. Ett sådant krav bör därför införas i 2 a kap. 7 § och er-
sätta den nuvarande bestämmelsen om märkning med identifika-
tionsnummer eller annan uppgift som gör det möjligt att identifiera 
föremålet. Kravet bör formuleras genom en hänvisning till märk-
ningskravet i 2 a kap. 2 §. Genom en sådan ändring klargörs det att 
samma krav gäller vid införsel som vid tillverkning, innefattande ett 
krav på alternativ märkning för små vapendelar. För att regleringen 
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även fortsättningsvis ska uppfylla FN:s vapenprotokoll, bör kraven 
på att märkningen ska visa att föremålet har förts in till Sverige och 
året för införseln finnas kvar. 

Enligt den nuvarande regleringen i 2 a kap. 7 § har den som för in 
vapen eller sådana vapendelar som omfattas av märkningskravet en 
månad på sig att se till att föremålet har den märkning som krävs. 
Tidsfristen får anses uppfylla kravet i artikel 4.1 a att vapnet eller 
vapendelen ska ha försetts med föreskriven märkning utan dröjsmål 
efter att det har införts till unionen. 

Märkningskrav vid statlig införsel 

Vapendirektivet är inte tillämpligt på vapen och ammunition som 
förvärvas eller innehas av staten. Vid genomförandet av 2008 års 
ändringsdirektiv valde regeringen trots det att låta märkningskravet 
vid tillverkning gälla även skjutvapen och ammunition som tillverkas 
för statens räkning. Till stöd för det anfördes bl.a. att det är angeläget 
att samtliga skjutvapen och vapendelar, även sådana som tillverkas 
för staten, kan spåras på ett förhållandevis enkelt sätt och att syftet 
med att märka skjutvapen skulle kunna gå delvis förlorat om bara 
civila vapen omfattas av bestämmelserna. Vidare angavs att det mot 
den bakgrunden framstod som både rimligt och ändamålsenligt att 
även skjutvapen och vapendelar som tillverkas för staten skulle om-
fattas av kravet på märkning (prop. 2010/11:72 s. 23 f.). Trots att 
kravet på spårbarhet gör sig lika starkt gällande vid införsel av vapen 
och vapendelar för statens räkning omfattar reglerna om märkning 
inte sådan egendom. Lagstiftningen skulle bli mer konsekvent om 
kravet på märkning vid införsel även skulle omfatta införsel för sta-
tens räkning. Det gäller särskilt som det föreslås att vapen och 
vapendelar vid införsel ska förses med samma unika märkning som 
krävs vid tillverkning. Dessutom skärps, som utredningen återkom-
mer till i avsnitt 7.3.6, kraven på märkning vid överlåtelse av skjut-
vapen och vapendelar från staten. 

Vid det tidigare försöket att genomföra ändringsdirektivet före-
slogs att märkningskravet vid införsel skulle utvidgas till att omfatta 
även skjutvapen som förs in för statens räkning (Ds 2018:1 s. 97 f. 
och prop. 2020/21:42 s. 37). Utredningen ska emellertid enligt sina 
direktiv (dir. 2022:40) föreslå ett genomförande av ändringsdirekti-
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vet på absolut miniminivå. Eftersom vapendirektivet inte är tillämp-
ligt på vapen som innehas av staten krävs det ingen sådan reglering. 
Utredningen anser dessutom att en sådan utvidgning kräver närmare 
analys i fråga om exempelvis vilken påverkan som förslaget skulle få 
för Polismyndighetens och andra statliga myndigheters upphandling 
av och befintliga avtal avseende skjutvapen. Utredningen har inte 
utrymme för sådana fördjupade överväganden inom ramen för detta 
betänkande. Även om det alltså finns ändamålsskäl som talar för att 
märkningskravet bör gälla vid statlig införsel, väljer utredningen 
därför att inte föreslå en sådan ordning. 

7.3.6 Märkning vid överlåtelse från staten 

Utredningens förslag: När vapen och vapendelar överlåts från 
staten till någon annan för permanent civilt bruk ska de förses 
med samma unika märkning som vid tillverkning. Vapendelar ska 
också, på samma sätt som gäller för vapen, ha en unik märkning 
där det framgår att de har överlåtits från en svensk myndighet. 

 
Skälen för utredningens förslag: Enligt 2 a kap. 5 § vapenlagen ska 
den myndighet som överlåter vapen från staten till annan för perma-
nent civilt bruk se till att vapnet har en unik märkning av vilken det 
framgår att överlåtelsen har skett från en svensk myndighet. Som ti-
digare nämnts har det genom ändringsdirektivet införts krav på att 
såväl skjutvapen som väsentliga delar ska förses med både en sådan 
unik märkning som gäller vid tillverkning och införsel och en märk-
ning som tillåter identifiering av den enhet från vilken överföringen 
har skett. 

Utredningen bedömer att det nuvarande märkningskravet i va-
penlagen i och för sig uppfyller ändringsdirektivets krav på märkning 
som tillåter identifiering av den enhet från vilken överföringen har 
gjorts. Regleringen behöver dock utvidgas till att även gälla märk-
ning av vapendelar. Den behöver också kompletteras med ett krav 
på märkning av vapen och vapendelar med samma uppgifter som det 
föreslås att vapen och vapendelar ska märkas med vid tillverkning 
och införsel. Den senare utvidgningen bör, av samma skäl som an-
förts beträffande märkning vid införsel, författningstekniskt göras 
genom en hänvisning till 2 a kap. 2 §. 
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7.3.7 Märkning av historiska skjutvapen 

Utredningens bedömning: Sverige bör utnyttja möjligheten att 
införa särskilda bestämmelser om märkning av skjutvapen av sär-
skilt stort historiskt värde. Den som har en befintlig samling av 
historiska skjutvapen kommer inte att behöva ansöka om undan-
tag från de nya märkningsreglerna för skjutvapen som ingår i 
samlingen. 
 
Utredningens förslag: Om det finns särskilda skäl får Polismyn-
digheten på ansökan medge undantag från skyldigheten att märka 
skjutvapen eller vapendelar som är av särskilt stort historiskt 
värde. 

Om Polismyndigheten avslutar ärendet på annat sätt än ge-
nom att bifalla ansökan ska myndigheten ange i beslutet inom vil-
ken tid föremålet senast ska vara märkt. 

Skyldigheten att märka ett föremål inom den tid som anges i 
Polismyndighetens beslut straffsanktioneras på motsvarande sätt 
som skyldigheten att märka föremål inom viss tid enligt de ordi-
narie märkningsreglerna. 

Polismyndigheten får ta ut en avgift för ansökan om undantag, 
varvid avgiftsklass 2 enligt avgiftsförordningen tillämpas. 

Skälen för utredningens bedömning och förslag 

Ändringsdirektivet och gällande reglering 

I ändringsdirektivet ges medlemsstaterna utrymme att i sin natio-
nella rätt fastställa särskilda märkningskrav för skjutvapen och vä-
sentliga delar som är av särskilt stort historiskt värde (artikel 4.2 
andra stycket i det konsoliderade direktivet). 

Vapenlagen gäller inte för skjutvapen som tillverkats före år 1890 
och som inte är avsedda för gastäta enhetspatroner. De flesta äldre 
samlarvapen omfattas således inte av märkningsbestämmelserna vid 
t.ex. införsel. I övrigt gör svensk vapenlagstiftning i princip ingen 
skillnad mellan historiska vapen, samlarvapen och andra vapen. Det 
sedan tidigare gällande kravet på märkning som visar att vapnet har 
förts in i Sverige och året för införseln gäller alltså generellt. 
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Genom ändringsdirektivet ska märkningen innehålla fler uppgif-
ter jämfört med tidigare. Syftet med märkningen är att öka möjlig-
heten att identifiera och spåra skjutvapen. Det skälet gör sig i många 
fall gällande även för historiska vapen och samlarvapen. Regeringen 
ansåg därför i prop. 2020/21:42 (s. 36) att det fanns skäl att ställa 
samma höga krav på märkning av dessa vapen. 

En bestämmelse om undantag från märkning bör införas 

Ett genomförande av ändringsdirektivet på miniminivå bör, som 
framgår av avsnitt 6.2, även innebära att utredningen analyserar om 
det finns skäl att utnyttja eventuella möjligheter till undantag. Det 
finns enligt utredningens mening fall där en märkning av ett skjut-
vapen eller en vapendel enligt de ordinarie märkningsreglerna kan 
medföra att vapnets historiska värde minskar. Utredningen anser 
därför att den möjlighet som ändringsdirektivet ger att i nationell 
rätt fastställa vilka krav på märkning som ska gälla för skjutvapen 
och väsentliga delar som är av särskilt stort historiskt värde bör ut-
nyttjas. 

Vilka historiska skjutvapen omfattas av regleringen? 

En grundläggande fråga är vad som ska gälla för historiska skjutva-
pen som ingår i ett museums eller en privatpersons samlingar när den 
nya regleringen träder i kraft. De märkningskrav som utredningen 
föreslår kommer enbart att gälla för skjutvapen som tillverkas eller 
importeras från och med reglernas ikraftträdande – den 1 juli 2023 
enligt utredningens förslag. Historiska vapen i befintliga samlingar 
kommer alltså inte att träffas av de nya reglerna om märkning. Där-
med blir det heller inte aktuellt att ansöka om undantag från reglerna 
när det gäller befintliga samlingar. 

Av naturliga skäl får möjligheten att ansöka om undantag från 
märkningskraven bara betydelse vid införsel av historiska vapen till 
Sverige. Undantaget bör därför begränsas till att avse märkningskra-
ven vid införsel. 
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Möjligheten till undantag från märkning bör utformas med 
bestämmelserna i Finland som förebild 

Som framgått av avsnitt 4.2.3 har Finland infört en reglering som in-
nebär att den finska Polisstyrelsen kan bevilja undantag från märk-
ningsskyldigheten för ett skjutvapen och delar till ett skjutvapen 
vilka som sådana är särskilt historiskt betydelsefulla, om märkningen 
skulle sänka skjutvapnets eller vapendelens historiska värde. Enligt 
förarbetena gäller den nya möjligheten till undantag för ”historiskt 
synnerligen betydande” skjutvapen och delar till skjutvapen (RP 
179/2018 rd s. 72). 

Utredningen har vid kontakter med Polisstyrelsen fått förklarat 
att Polisstyrelsen har möjlighet att inom ramen för beredningen av 
ansökningsärendet inhämta yttrande från exempelvis det finska mi-
litärmuseet. Ett annat alternativ, som står öppet såväl för Polissty-
relsen som för sökanden, är att hämta in ett utlåtande från en 
(annan) samlare som är specialiserad på den vapentyp som är aktuell. 
Det är sökanden som ska visa och lämna in utredning om vilka 
negativa konsekvenser en märkning skulle kunna få. 

Möjligheten att göra undantag bör, enligt mönster från Finland, 
utnyttjas genom en ny bestämmelse som ger en vapeninnehavare 
möjlighet att ansöka om att de ordinarie märkningskraven inte ska 
gälla. Bestämmelsen bör tas in i 2 a kap. vapenlagen. 

Undantaget bör gälla skjutvapen som är historiskt betydelsefulla 

Ändringsdirektivet talar om skjutvapen som är ”av särskilt stort 
historiskt värde”. Frågan är vilka skjutvapen som kan rymmas under 
det uttrycket. En utgångspunkt är att om ett skjutvapen eller en 
vapendel har ett stort historiskt värde innebär det inte nödvändigtvis 
att föremålet också betingar ett högt ekonomiskt värde. Ordet värde 
syftar i detta sammanhang även på andra värden än ekonomiska. 

Även om ett skjutvapen många gånger kan vara ekonomiskt vär-
defullt just på grund av dess historiska betydelse finns det ingen helt 
given koppling mellan dess historiska och dess ekonomiska värde. 
Ett vapen kan vara av historisk betydelse, utan att för den skull vara 
ekonomiskt värdefullt. Möjligheten att ge undantag från märknings-
kraven bör enligt utredningens mening därför omfatta skjutvapen 
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eller vapendelar som är av särskilt stort historiskt värde, dvs. histo-
riskt betydelsefulla. 

Vad gör ett skjutvapen historiskt betydelsefullt? 

Utredningen kan konstatera att det inte är möjligt att uttömmande 
ange vilka faktorer som kan göra att ett visst skjutvapen är historiskt 
betydelsefullt. Några faktorer som, enskilda eller i kombination, kan 
vägas in vid den bedömningen kan dock nämnas här. 

Ett skjutvapen kan exempelvis vara historiskt betydelsefullt på 
grund av sin ålder. Att ett enskilt skjutvapen av en viss typ är gam-
malt behöver dock inte innebära att det skjutvapnet också är histo-
riskt betydelsefullt. Det kan exempelvis vara fråga om ett skjutvapen 
som har tillverkats i stor mängd och av vilka det finns ett stort antal 
bevarade. I vissa fall kan vapnets skick ha betydelse. Exempelvis kan 
ett äldre skjutvapen av en viss typ, som det i och för sig finns många 
exemplar bevarade av, vara historiskt betydelsefullt om just det ex-
emplaret är oanvänt eller annars i ovanligt gott skick. 

Hur många skjutvapen av samma slag som finns bevarade kan 
alltså ha betydelse. Om exempelvis ett skjutvapen av viss typ har till-
verkats i endast ett mindre antal exemplar kan ett enskilt exemplar 
av skjutvapnet vara historiskt betydelsefullt. Ett visst skjutvapen kan 
rent av vara unikt och därför vara historiskt betydelsefullt. Det kan 
exempelvis vara fråga om en prototyp eller ett enskilt exemplar som 
har fått en unik utformning. 

Många gånger torde ett skjutvapens historiska betydelse bero på 
dess proveniens. Proveniensen kan avse vapnets ursprung, vapnets 
ägarhistoria eller annan historia. Det kan t.ex. ha ägts eller använts 
av en historiskt betydelsefull person eller spelat en roll i en historiskt 
betydelsefull händelse. 

Det kan finnas fall där ett visst skjutvapen är historiskt betydel-
sefullt främst för en begränsad grupp av människor, exempelvis en 
sammanslutning av något slag. Ett skjutvapen kan också vara histo-
risk betydelsefullt för ett visst geografiskt område, exempelvis en 
viss ort där det förekommit vapentillverkning eller där någon sär-
skild historisk händelse har inträffat. Ett sådant skjutvapen behöver 
inte alltid ha samma historiska betydelse på nationell nivå eller 
annars utanför den berörda kretsen. Då måste det bedömas i det en-
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skilda fallet om vapnet kan anses vara historiskt betydelsefullt i den 
mening som bör krävas för att frågan om undantag från märknings-
kravet ska aktualiseras. Det bör enligt utredningens mening inte stäl-
las alltför stränga krav i det avseendet i de fall som avses här. 

Det kan övervägas om bestämmelsen om undantag bör ange vissa 
faktorer som alltid innebär att ett vapen anses vara historiskt bety-
delsefullt. Exempelvis skulle vapen som är tillverkade för ett visst 
antal år sedan, eller vapen som bara har tillverkats i ett visst antal 
exemplar, alltid kunna anses vara historiskt betydelsefulla. Som ge-
nomgången visar är det emellertid vanskligt att använda sådana ge-
nerella kriterier. Ett visst vapens historiska betydelse är till stor del 
beroende av omständigheterna i det enskilda fallet. Enligt utredning-
ens mening är det därför inte lämpligt att ha i lag fastställda kriterier 
för när ett skjutvapen alltid ska anses vara historiskt betydelsefullt. 
Bedömningen av om så är fallet bör göras i varje enskilt fall. 

Utredningen anser inte heller att det bör anges i lagtext vilka fak-
torer som ska eller kan vägas in i bedömningen. Som nyss nämnts är 
det inte möjligt att uttömmande ange vilka faktorer som kan ha be-
tydelse. Det skulle inte heller gagna tillämpningen att i lagtexten ge 
exempel på sådana faktorer. 

Att ett visst skjutvapen har viss historisk betydelse bör dock inte 
räcka. I ändringsdirektivet talas det om ”särskilt stort historiskt 
värde” Det tyder på att en restriktiv bedömning bör göras av vilka 
vapen som kan omfattas av den nationella regleringen. 

Vad bör vägas in vid bedömningen av om undantag kan medges? 

En utgångspunkt för prövningen av om undantag ska medges bör 
vara att undantag kan medges om skjutvapnets historiska betydelse 
skulle minska om vapnet märktes enligt de ordinarie reglerna. 

Ett skjutvapens historiska betydelse kan tänkas minska efter 
märkning på flera sätt. Ett vapens historiska betydelse kan exempel-
vis gå förlorad eller minska genom att en märkning rent fysiskt 
måste anbringas på det som gör vapnet historiskt intressant, om ett 
vapen exempelvis har en särpräglad utformning eller utsmyckning. 
Det kan också tänkas att en märkning skulle störa den rent estetiska 
upplevelsen av vapnet. I båda dessa fall bör ett undantag kunna med-
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ges om inte de negativa konsekvenserna av en märkning framstår 
som helt försumbara. 

Att det ekonomiska värdet av ett skjutvapen skulle minska av en 
märkning bör inte ensamt kunna vara avgörande för om undantag 
kan beviljas. Men om ett vapen skulle få minskad historisk betydelse 
genom märkning, och till följd av det också ett minskat ekonomiskt 
värde, bör det kunna vägas in i bedömningen.  

Utredningen har förstått att den absoluta merparten av de 
fabrikstillverkade skjutvapen som finns på marknaden är märkta 
med åtminstone tillverkarens namn, modellnummer och tillverk-
ningsnummer eller annat serienummer. Många vapendelar är också 
märkta i någon form. Syftet med de ordinarie märkningskraven som 
ska gälla vid införsel enligt ändringsdirektivet (se avsnitt 7.3.5) är att 
göra det möjligt att identifiera eller spåra vapnet eller vapendelen. 
Om ett historiskt betydelsefullt skjutvapen eller en sådan vapendel 
kan identifieras och spåras genom befintlig märkning bör det vägas 
in i bedömningen av om ett undantag från de ordinarie märknings-
kraven kan medges. 

Enligt utredningens mening är det svårt att förutse alla situa-
tioner där undantag bör medges. På samma sätt som när det gäller 
frågan om ett visst vapen är historiskt betydelsefullt, är det till stor 
del omständigheterna i varje enskilt fall som måste få vara avgörande 
för om ordinarie märkning ska kunna underlåtas. Den instans som 
ska ta ställning till frågan om undantag bör få ett relativt stort dis-
kretionärt utrymme vid sin prövning. Regeln om undantag bör där-
för utformas på så sätt att undantag ska kunna medges om det finns 
särskilda skäl. 

När det gäller omfattningen av den prövning som ska göras, 
skulle den prövande myndigheten kunna ges befogenhet att före-
skriva om en mindre omfattande märkning än vad som följer av de 
ordinarie reglerna. Att ge ett sådant delvis bifall till en ansökan skulle 
i vissa fall kunna vara ett alternativ till att helt avslå en ansökan, om 
myndigheten bedömer att det inte finns förutsättningar för ett full-
ständigt undantag från märkningskravet. Utredningen har dock 
stannat för att föreslå att en prövning enbart ska avse frågan om 
märkning helt ska få underlåtas. 
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Vilken myndighet bör pröva ansökningar om undantag och hur bör ett 
ansökningsärende handläggas? 

En vapeninnehavare som vill ha undantag från märkningskraven bör 
kunna få den frågan prövad efter ansökan. Utredningen anser att den 
myndighet som är mest lämpad att pröva ansökningar av det här sla-
get är Polismyndigheten. 

Den som ansöker om undantag bör i sin ansökan redogöra för 
varför vapnet är av särskilt stort historiskt värde och vilka negativa 
konsekvenser en ordinarie märkning skulle kunna få. 

Det kan komma in ansökningar om undantag där Polismyndig-
heten inte själv kan avgöra om ett vapen är historiskt betydelsefullt 
eller om undantag bör medges. Polismyndigheten har då möjlighet 
att begära hjälp av andra statliga myndigheter, exempelvis Statens 
försvarshistoriska museer (SFHM), inom ramen för vanlig myndig-
hetssamverkan (se 8 § förvaltningslagen [2017:900]). Enligt vad ut-
redningen har fått veta samarbetar Polismyndigheten redan i dag 
med SFHM i vissa vapenärenden. 

Utredningen anser inte att det är nödvändigt att föreskriva en 
skyldighet för Polismyndigheten att samverka med andra myndig-
heter i ärendehandläggningen. Polismyndigheten kan själv avgöra, 
utifrån omständigheterna i varje enskilt ärende, om samverkan är 
nödvändig eller inte. 

Tidsfrist efter Polismyndigheten avslagsbeslut 

Enligt 2 a kap. 7 § vapenlagen gäller en tidsfrist om en månad efter 
införseln för den som har fört in vapen eller vapendelar till Sverige. 
Inom den tiden ska den som har fört in vapnet eller vapendelen se 
till att föremålet är märkt på föreskrivet sätt. Om vapeninnehavaren 
under den månaden vänder sig till Polismyndigheten med en ansö-
kan om undantag från märkningskravet, bör skyldigheten att märka 
föremålet inte gälla, i avvaktan på Polismyndighetens beslut. 

Om Polismyndigheten avslutar ärendet på annat sätt än genom 
att bifalla ansökan, exempelvis genom ett avslagsbeslut, innebär det 
att den sökande vapeninnehavaren är skyldig att märka vapnet eller 
vapendelen. Den skyldigheten bör vara straffsanktionerad på mot-
svarande sätt som skyldigheten att märka vapen eller vapendelar en-
ligt de ordinarie reglerna i 2 a kap. 7 §. Det bör tydliggöras genom 
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ett tillägg i 9 kap. 1 b § vapenlagen. Eftersom skyldigheten är straff-
sanktionerad måste det vara tydligt för vapeninnehavaren vad som 
gäller. Polismyndigheten bör därför ange i beslutet när föremålet 
senast ska vara märkt. En särskild bestämmelse bör klargöra det. 

I normalfallet bör det anses rimligt att vapeninnehavaren ser till 
att märka föremålet inom en månad från den dag han eller hon fick 
del av beslutet. Eftersom tidsfristen börjar löpa när vapeninnehava-
ren får del av beslutet, bör beslutet delges honom eller henne. 

Om ett avslagsbeslut överklagas till förvaltningsdomstol, enligt 
den möjlighet som beskrivs närmare nedan, och domstolens dom 
eller slutliga beslut inte innebär att undantag från märkningsreglerna 
medges, bör domstolen ange i det slutliga beslutet eller domen när 
föremålet senast ska vara märkt. Domstolen bör alltså se till att det 
blir tydligt för den enskilda vad som gäller i fråga om märkning, på 
motsvarande sätt som i fråga om Polismyndighetens beslut. Det krä-
ver dock inget särskilt förtydligande i lag. 

Överklagande och omedelbar verkställighet 

Eftersom bestämmelsen om undantag från märkningskravet tas in i 
2 a kap. vapenlagen kommer Polismyndighetens beslut i ett sådant 
ärende att kunna överklagas till förvaltningsrätten enligt reglerna om 
överklagande i 10 kap. vapenlagen. 

I 10 kap. 2 § vapenlagen föreskrivs att Polismyndighetens eller en 
domstols beslut enligt lagen ska gälla omedelbart, om inte annat för-
ordnas. 

Regeln om omedelbar verkställighet får i det här slaget av ärenden 
betydelse när Polismyndigheten har avslutat ärendet på annat sätt än 
genom att bifalla ansökan, exempelvis genom ett avslagsbeslut. Ett 
sådant beslut innebär att vapeninnehavaren är skyldig att märka sitt 
vapen inom den tid som Polismyndigheten anger i avslagsbeslutet. 

Syftet med att märka skjutvapen och vapendelar är att möjliggöra 
att föremålet kan identifieras och spåras. Det finns alltså en säker-
hetsaspekt att ta hänsyn till. En nödvändig märkning av exempelvis 
ett importerat skjutvapen bör inte kunna fördröjas av en domstols-
process. Regeln i 10 kap. 2 § vapenlagen bör därför gälla även vid 
ärenden av nu aktuellt slag. 
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En vapeninnehavare som överklagar Polismyndighetens beslut 
till förvaltningsrätten har möjlighet att yrka inhibition och andra in-
termistiska förordnanden i förvaltningsrätten (28 § förvaltningspro-
cesslagen [1971:291]). På det sättet kan han eller hon få domstolen 
att pröva om verkställigheten av Polismyndighetens beslut bör skju-
tas upp i avvaktan på att domstolen prövar överklagandet i sak. 

Avgift för ansökan 

Enligt 2 kap. 19 § vapenlagen får Polismyndigheten ta ut avgift för 
ansökningar enligt lagen. Enligt 11 kap. 1 § g vapenlagen får rege-
ringen meddela föreskrifter om storleken på de avgifter som får tas 
ut enligt 2 kap. 19 §. 

En ansökan om undantag från skyldigheten att märka historiska 
vapen kan kräva visst arbete, eftersom det kan bli nödvändigt att in-
hämta synpunkter från någon som är sakkunnig. Polismyndigheten 
bör därför få ta ut avgifter för ansökningar om undantag från märk-
ningskraven. För avgiftens storlek bör avgiftsklass 2 enligt avgifts-
förordningen (1992:191) tillämpas.
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8 Frågor som rör vapenmagasin 

8.1 Det är nödvändigt att reglera vapenmagasin 

8.1.1 Den nuvarande regleringen 

Varken vapenlagen eller vapenförordningen innehåller några regler 
om vapenmagasin. När det gäller jaktvapen finns dock vissa regler i 
Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt och statens 
vilt (NFS 2002:18). De anger vilken magasinkapacitet som är tillåten 
att använda vid viss typ av jakt. 

Det finns också bestämmelser om vapenmagasin i krigsmateriel-
lagstiftningen. Lagen om krigsmateriel innehåller regler om tillverk-
ning, tillhandahållande och utförsel av krigsmateriel. I en bilaga till 
förordningen (1992:1303) om krigsmateriel framgår vad som utgör 
krigsmateriel. Där föreskrivs bl.a. att skjutvapen som omfattas av 
vapenlagen, med undantag för slätborrade skjutvapen för jakt eller 
sportskytte, liksom löstagbara magasin till sådana vapen, utgör 
krigsmateriel (se t.ex. ML1 a–d samt ML2 a och c i bilagan). Till-
verkning, tillhandahållande och utförsel av löstagbara vapenmagasin 
omfattas således normalt av krav på tillstånd enligt krigsmateriellag-
stiftningen (se 3–6 §§ lagen om krigsmateriel). 

8.1.2 Ändringsdirektivet 

Som framgått av avsnitt 7.2.2 innebär ändringsdirektivet att regle-
ringen av medlemsstaternas möjlighet att tillåta förvärv och innehav 
av skjutvapen i kategori A skärps i en rad avseenden. Regleringen, 
som finns i artikel 9 och bilaga I till det konsoliderade vapendirekti-
vet, innebär bl.a. att vissa halvautomatiska skjutvapen med central-
antändning numera ingår i kategori A och därför som huvudregel 
ska vara förbjudna att förvärva och inneha. En förutsättning för det 
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är dock att vapnet, enligt vad som anges i bilaga I, antingen har ett 
större fast magasin eller att ett större löstagbart magasin sätts in i 
det. Med större magasin avses magasin med kapacitet för fler än 20 
eller 10 patroner, beroende på om det är fråga om ett kort eller långt 
skjutvapen. 

Genom ändringsdirektivet införs även två ytterligare bestämmel-
ser om vapenmagasin som knyter an till det utvidgade förbudet. Be-
stämmelserna finns i artikel 13.1 andra stycket och artikel 6.3 i det 
konsoliderade vapendirektivet. 

I artikel 13.1 andra stycket anges att förvärv av laddningsanord-
ningar för halvautomatiska skjutvapen med centralantändning, vilka 
kan innehålla fler än 20 patroner, eller fler än 10 patroner vad gäller 
långa skjutvapen, ska tillåtas endast för personer som beviljas till-
stånd enligt artikel 9 eller ett tillstånd som har bekräftats, förnyats 
eller förlängts enligt artikel 10.5. 

I artikel 6.3 anges att medlemsstaterna ska säkerställa att tillstånd 
att förvärva och tillstånd att inneha ett skjutvapen i kategori B ska 
återkallas om det framkommer att den person som beviljades det till-
ståndet innehar en laddningsanordning av motsvarande storlek (20 
eller 10 patroner) som är möjlig att montera på halvautomatiska 
skjutvapen med centralantändning eller repeterande skjutvapen. Det 
gäller dock inte om personen har beviljats tillstånd enligt artikel 9 
eller tillstånd som har bekräftats, förnyats eller förlängts enligt arti-
kel 10.5. 

8.1.3 Det krävs en reglering av vissa vapenmagasin 

Utredningens bedömning: Ändringsdirektivet innebär ett krav 
på Sverige att införa en reglering för vissa löstagbara vapenmaga-
sin för halvautomatiska vapen med centralantändning. 

 
Skälen för utredningens bedömning: Vapenlagen och vapenför-
ordningen saknar helt regler om förvärv och innehav av vapenmaga-
sin. Det innebär att vem som helst i dag kan köpa, inneha och över-
låta vapenmagasin, oavsett magasinets kapacitet och utan att någon 
prövning görs av köparens eller innehavarens lämplighet. I samband 
med de tidigare försöken att genomföra ändringsdirektivet har bl.a. 
vissa remissinstanser, som det får förstås, hävdat att den ordningen 
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kan bestå eftersom direktivet inte kräver någon reglering av vapen-
magasin. Sådana synpunkter har också förts fram till utredningen 
under arbetet med detta betänkande. 

Utredningen delar inte den uppfattningen. Som har framgått in-
nebär ändringsdirektivet att vissa vapentyper, däribland vissa halv-
automatiska vapen när det sätts in löstagbara magasin med stor 
kapacitet i dem, läggs till i kategori A. Därigenom är de som utgångs-
punkt förbjudna skjutvapen, i den mening som följer av artikel 9 i 
det konsoliderade vapendirektivet, i vart fall när det halvautomatiska 
skjutvapnet och vapenmagasinet är kombinerade, dvs. när det lös-
tagbara vapenmagasinet är insatt i skjutvapnet. För att det förbudet 
inte enkelt ska kunna kringgås genom att magasinet förvärvas sepa-
rat, föreskriver artikel 13.1 andra stycket att köp av sådana magasin 
endast ska tillåtas för personer som har tillstånd enligt artikel 9. Den 
praktiska innebörden av artikel 13.1 andra stycket är således att den 
som vill förvärva sådana vapenmagasin ska kontrolleras. Till det 
kommer bestämmelserna i artikel 6.3, som innebär att ett olovligt 
innehav av vapenmagasin ska få konsekvenser. Bestämmelserna syf-
tar till att direktivets förbud ska vara möjligt att tillämpa i praktiken 
samtidigt som det inte enkelt ska kunna kringgås. En reglering som 
möjliggör kontroll av förvärv och sanktionerar olovligt innehav av 
vapenmagasin behöver därför införas i svensk lagstiftning. Det enda 
sättet att komma till en annan slutsats, är att helt bortse från 
artikel 13.1 andra stycket och artikel 6.3. Så kan direktivet givetvis 
inte implementeras. Det bör även understrykas att artikel 13.1 andra 
stycket och artikel 6.3 är bestämmelser som omfattas av stämningen 
mot Sverige (se avsnitt 3.5.1). 

Frågan är alltså, enligt utredningens mening, inte om en reglering 
av vapenmagasin behöver införas, utan endast hur regleringen ska ut-
formas. 

8.1.4 Vilka vapenmagasin bör regleringen omfatta? 

Utredningens förslag: Regleringen ska enbart omfatta vissa lös-
tagbara vapenmagasin som kan användas i kombination med halv-
automatiska skjutvapen med centralantändning och helautoma-
tiska skjutvapen. Regleringen ska begränsas till magasin med den 
kapacitet som anges i ändringsdirektivet. 
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Utredningens bedömning: Det är inte möjligt att skapa en defi-
nition av vapenmagasin som uppfyller de krav som ställs på tydlig 
och förutsebar lagstiftning. 

Skälen för utredningens förslag och bedömning 

Bör vapenmagasin jämställas med skjutvapen? 

En möjlighet, som även övervägts i Genomförandepromemorian, är 
att jämställa löstagbara magasin med skjutvapen genom ett tillägg i 
1 kap. 3 § vapenlagen. Det skulle få till följd att de bestämmelser i 
vapenlagen, inklusive bestämmelsen i 2 kap. 1 § vapenlagen om ge-
nerell tillståndsplikt, och vapenförordningen som gäller för skjutva-
pen även skulle gälla för löstagbara vapenmagasin. En sådan reglering 
gäller redan för vissa andra vapendelar. Till skillnad från de flesta av 
dessa vapendelar kan dock ett magasin inte anses utgöra en vapendel 
som är nödvändig för ett vapens funktion, en s.k. vital vapendel. Det 
talar mot att jämställa vissa löstagbara vapenmagasin med skjutva-
pen. En sådan lösning skulle, som regeringen uttalade i det tidigare 
lagstiftningsärendet, vara onödigt betungande och alltför långtgå-
ende (prop. 2019/20:58 s. 23). Utredningen instämmer i den bedöm-
ningen. De löstagbara vapenmagasin som behöver regleras bör där-
för inte jämställas med skjutvapen. 

Regleringen bör begränsas till vissa löstagbara vapenmagasin 

Artikel 13.1 andra stycket i det konsoliderade vapendirektivet om-
fattar enligt ordalydelsen endast sådana vapenmagasin för halvauto-
matiska skjutvapen med centralantändning som kan innehålla fler än 
20 patroner eller fler än 10 patroner vad gäller långa skjutvapen. 

Vapendirektivet är ett minimidirektiv, vilket innebär att med-
lemsstaterna får anta bestämmelser som är strängare än de som finns 
i direktivet. Det finns därför inte något hinder mot att i svensk rätt 
införa en generell reglering som omfattar alla typer av vapenmagasin. 
Vid tidigare försök att genomföra ändringsdirektivet har det fram-
hållits att en sådan generell reglering skulle vara enklare att tillämpa 
och öka möjligheterna att motverka och begränsa illegalt innehav 
och användande av skjutvapen (se prop. 2020/21:42 s. 57). Polis-
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myndigheten har under utredningsarbetet återigen framhållit att 
regleringen bör omfatta vapenmagasin generellt. För en generell 
reglering talar det förhållandet att behovet av att förhindra otillåtna 
magasininnehav inte kan anses vara begränsat till just den storlek på 
magasin som ändringsdirektivet omfattar. Fördelarna med en gene-
rell reglering måste dock vägas mot nackdelarna som den kan med-
föra. Nackdelarna består i huvudsak av en ökad administrativ börda 
och ökade kostnader för främst enskilda vapenägare, men även för 
Polismyndigheten. Med tanke på att en generell reglering skulle om-
fatta ett mycket stort antal föremål är nackdelarna avsevärda. Vidare 
är utredningens uppdrag att genomföra direktivet på miniminivå. 
Utredningen anser därför att regleringen endast bör omfatta vapen-
magasin av sådan storlek som anges i artikel 13.1 andra stycket, alltså 
magasin som rymmer fler än 20 patroner, eller 10 patroner vad gäller 
långa skjutvapen. 

En annan fråga är om regleringen bör omfatta både fasta och lös-
tagbara vapenmagasin. Vid tidigare genomförandeförsök har det be-
dömts att direktivet i och för sig även omfattar fasta magasin, men 
att flera skäl ändå talar för att begränsa den svenska regleringen till 
löstagbara magasin. Ett skäl är att svårigheten att definiera vad som 
avses med ett vapenmagasin gör sig i ännu högre grad gällande be-
träffande fasta vapenmagasin. Utredningen återkommer till frågan 
hur vapenmagasin bör definieras. Ett annat skäl är att ett fast maga-
sin normalt sett inte kan bytas till ett större utan att vapnet ändrar 
karaktär på ett sådant sätt att det inte längre omfattas av det aktuella 
vapentillståndet. En reglering av fasta vapenmagasin kommer därför 
i praktiken inte att få någon betydelse (se Ds 2018:1 s. 197 f. och 
prop. 2020/21:42 s. 58). Utredningen instämmer i dessa bedöm-
ningar och anser därför att regleringen bör begränsas till löstagbara 
vapenmagasin. 

Även i prop. 2020/21:42 gjordes sådana avgränsningar som nu re-
dovisats. I det förslag som då lades fram angavs att lagen skulle om-
fatta löstagbara vapenmagasin som kan innehålla fler än 20 patroner 
eller 10 patroner om magasinet är möjligt att ”montera på” ett långt 
skjutvapen (se prop. 2020/21:42 s. 8). Utredningen noterar att ut-
trycket ”montera på” också används i direktivet (se skäl 34 och arti-
kel 6.3). Både experter och vapenorganisationer har lämnat syn-
punkter av innebörd att det uttrycket varken är vedertaget i en 
vapenteknisk kontext eller lämpligt, bl.a. eftersom det kan tolkas 
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som att det endast innefattar toppmatade magasin. Utredningen in-
stämmer i att begreppet inte framstår som optimalt. Enligt utred-
ningen är uttrycket ”möjligt att sätta in i” bättre i sammanhanget. 
Utredningen anser således att regleringen endast bör omfatta löstag-
bara vapenmagasin som rymmer fler än 20 patroner, eller 10 patro-
ner om magasinet är möjligt att sätta in i ett långt skjutvapen. 

Ska regleringen omfatta magasin till både hel- och halvautomatiska 
vapen? 

Ytterligare en fråga att ta ställning till är om regleringen bör omfatta 
endast löstagbara vapenmagasin till halvautomatiska vapen som är 
centralantända eller även magasin till helautomatiska vapen. Direk-
tivet gäller enligt sin ordalydelse endast vapenmagasin till halvauto-
matiska vapen. Det talar för att regleringen bör begränsas till sådana 
vapenmagasin, givet utredningens direktiv. Samtidigt framstår det ur 
säkerhetssynpunkt som ologiskt att införa en reglering som endast 
omfattar magasin till halvautomatiska vapen. Det går inte heller all-
tid att dra en skarp gräns mellan magasin till hel- och halvautoma-
tiska vapen. Sammantaget bedömer utredningen därför att även lös-
tagbara magasin med angiven storlek för helautomatiska skjutvapen 
bör omfattas av regleringen. Med tanke på den potentiella farlig-
heten hos helautomatiska skjutvapen, saknas det enligt utredningens 
mening skäl att i detta sammanhang göra skillnad på magasin till cen-
tral- och kantantända helautomatiska skjutvapen. 

Begreppet löstagbara vapenmagasin 

Vid de tidigare försöken att genomföra ändringsdirektivet, liksom 
under utredningens arbete, har det framförts att det bör införas en 
definition av löstagbara vapenmagasin. Det har också framhållits att 
magasin som sådana är svåra att definiera, bl.a. eftersom ett och 
samma magasin kan fyllas med varierande antal patroner, beroende 
på kaliber. 

Ändringsdirektivet innehåller inte någon definition av begreppet 
laddningsanordning. Det finns inte heller någon definition av be-
greppet vapenmagasin i den svenska regleringen, varken i vapenla-
gen, i krigsmateriellagstiftningen eller i myndighetsföreskrifter. 



SOU 2022:62 Frågor som rör vapenmagasin 

167 

Utredningen delar uppfattningen att det i och för sig vore önsk-
värt att införa en definition av begreppet i lagtexten. Som Lagrådet 
anförde i sitt yttrande över lagrådsremissen Reglering av vapenma-
gasin torde det dock knappast vara möjligt att skapa en definition 
som blir både heltäckande och tillräckligt precis, eftersom det mer 
är det funktionella begreppet magasin som avses än föremålet i sig 
(prop. 2019/20:58 s. 102). 

Även om det inte är möjligt att juridiskt definiera vapenmagasin 
kan dock vissa utgångspunkter för en reglering av vapenmagasin slås 
fast. Det som avses med begreppet vapenmagasin är en behållare som 
är ämnad att innehålla ammunition till ett skjutvapen. Ur magasinet 
matas ammunitionen fram till pipans patronläge, vilket kan göras 
automatiskt eller manuellt. Löstagbara magasin är konstruerade för 
att vara lätta att byta. Magasinen tillverkas vanligen i metall eller 
hårdplast. Magasinkapaciteten för gevär brukar uppgå till mellan tre 
och sex patroner, men det förekommer större magasin. Pistoler har 
nästintill alltid magasin som innehåller mellan sex och 18 patroner 
medan automatkarbiner kan ha löstagbara magasin som rymmer upp 
till 30 patroner. Ett magasin kan bestå av olika komponenter bero-
ende på den aktuella konstruktionen. 

En annan utgångspunkt, som följer av utredningens nyss redovi-
sade överväganden, är att regleringen bara ska omfatta sådana löstag-
bara vapenmagasin som är möjliga att montera på, alltså sätta in i, ett 
halvautomatiskt skjutvapen med centralantändning eller ett helauto-
matiskt skjutvapen. 

En ytterligare utgångspunkt är att kompletta och fungerande 
vapenmagasin alltid bör omfattas av regleringen. Detsamma bör gälla 
en komplett samling av nödvändiga delar som enkelt kan monteras 
samman till sådana användbara löstagbara magasin (jfr NJA 1987 
s. 643). Att magasinet ska vara fungerande och användbart innebär, 
motsatsvis, att regleringen inte bör ta sikte på mindre magasin för 
långa och korta skjutvapen som det i och för sig är praktiskt genom-
förbart att fylla med fler än 10 respektive 20 patroner av mindre ka-
liber, men som då inte fungerar. 

I övrigt bör eventuella gränsdragningsproblem kunna lösas i 
rättstillämpningen. 
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8.1.5 Tre alternativa sätt att reglera vapenmagasin – 
användning, förvärv och innehav 

Det behövs en förebyggande reglering 

I såväl Genomförandepromemorian som prop. 2019/20:58 och prop. 
2020/21:42 föreslogs det att ändringsdirektivets bestämmelser om 
vapenmagasin skulle genomföras i svensk rätt genom att införa till-
ståndskrav för vissa vapenmagasin. Utredningen har övervägt om 
ändringsdirektivet kan genomföras utan att det införs en tillstånds-
reglering, exempelvis genom att endast införa bestämmelser som 
skulle kriminalisera innehav av vapenmagasin. 

Artikel 13.1 andra stycket ger klart uttryck för att medlemssta-
terna ska vidta förebyggande åtgärder genom kontroll redan vid för-
värvet av magasin. En sådan kontroll förutsätter antingen ett till-
ståndsförfarande eller någon annan likartad lagstiftning. Det behövs 
alltså enligt utredningens mening en reglering som är förebyggande. 

Olika alternativ kan övervägas 

Sverige befinner sig i ett prekärt läge till följd av det pågående över-
trädelseärendet och målet i EU-domstolen (se avsnitt 3.5.1). När 
EU-domstolen meddelar sin dom kan det leda till mycket höga kost-
nader för staten i form av dels ett utdömt standardbelopp för det 
försenade genomförandet, dels ett löpande vite, fram till dess att 
Sverige får en lagstiftning på plats som genomför ändringsdirektivet. 
Det är alltså ytterst angeläget att en sådan lagstiftning kan beslutas 
snarast och träda i kraft så snart som möjligt. 

Utredningen har förstått att framför allt olika uppfattningar om 
hur, eller ens om, vapenmagasin ska regleras, har varit av central be-
tydelse för att det hittills inte har varit möjligt att få en lagstiftning 
på plats. I avsnitt 8.4.9 utvecklar utredningen de centrala delarna av 
den kritik som har framförts mot de tidigare förslagen. 

Utredningen har därför sett det som särskilt viktigt att noga över-
väga de olika alternativ till reglering som kan finnas när det gäller 
den frågan. Utredningen har identifierat tre olika alternativ för hur 
en reglering av vapenmagasinen skulle kunna utformas. 

• En reglering som utgår från ett förbud mot att använda kombi-
nationen av ett halvautomatiskt vapen och ett stort löstagbart 
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magasin och i anslutning till det reglerar frågor om tillstånd till 
innehav och förvärv av sådana vapenmagasin i nödvändig ut-
sträckning (användningsreglering). 

• En reglering av tillstånd till förvärv av vapenmagasin (förvärvs-
reglering). 

• En reglering av tillstånd till innehav av vapenmagasin (innehavs-
reglering). 

I de följande avsnitten redogör utredningen närmare för de olika 
alternativen. Utredningen bedömer också hur de olika alternativen 
motsvarar kravet att genomföra ändringsdirektivet på miniminivå 
och om respektive alternativ skulle medföra en reglering som också 
är praktiskt tillämpbar för de som närmast berörs av den. Det gäller 
både myndigheter, kommersiella aktörer och andra intressenter. 

8.2 En användningsreglering – regler om förbud mot 
användning av vissa särskilt farliga skjutvapen 

8.2.1 Utgångspunkter för en användningsreglering 

Ändringsdirektivets bestämmelser om kombinationen av skjutvapen 
och stora vapenmagasin  

Ändringsdirektivet kom till i tiden efter det att allvarliga terrordåd, 
där ett större antal personer hade skjutits ihjäl eller skadats allvarligt, 
hade genomförts på flera platser i Europa (se skäl 2 till ändringsdi-
rektivet). EU-lagstiftaren utgick från att kombinationen av ett halv-
automatiskt vapen och ett vapenmagasin med stor kapacitet (i fort-
sättningen kallat ett stort vapenmagasin) är mycket farlig, och att 
den kombinationen i sig kan utgöra ett hot mot säkerheten. Därför 
ska den kombinationen, som utgångspunkt, vara förbjuden för civilt 
bruk (jfr skäl 34 till det konsoliderade vapendirektivet). 

Om man läser det nya regelkomplexet med de utgångspunkterna 
kan syftet med de nya reglerna sägas vara att försöka förhindra att 
den särskilt farliga kombinationen av ett halvautomatiskt vapen och 
ett stort vapenmagasin används för skjutning i andra än legala sam-
manhang. Ett annat syfte är att enbart de som kan betros att inneha 
den kombinationen, för legal användning, ska få inneha den. 
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Reglerna kan då sammanfattningsvis sägas innebära följande. 

• Det råder som utgångspunkt förbud mot kombinationen av ett 
halvautomatiskt skjutvapen med centralantändning och ett fast 
eller löstagbart stort vapenmagasin som sitter i vapnet (bilaga I, 
del II, kategori A, punkt 7). 

• En enskild person som har tillstånd att inneha ett halvautoma-
tiskt skjutvapen med centralantändning och är aktiv målskytt kan 
dock få inneha det vapnet med ett stort vapenmagasin insatt i det 
om han eller hon tränar för eller deltar i skyttetävlingar. Det krävs 
inte något tillstånd i varje enskilt fall för att målskytten ska få 
inneha den kombinationen, men det gäller vissa kvalificerande 
förutsättningar i fråga om den enskilde målskyttens aktivitet och 
medlemskap i skytteförening (artikel 9.6). 

• Tillstånd till innehav av kombinationen får även medges ”i en-
skilda och vederbörligen motiverade undantagsfall”, dvs. efter en 
individuell prövning. Det är samma krav som gäller för att inne-
havstillstånd ska kunna beviljas för andra skjutvapen i kategori A, 
exempelvis för helautomatiska vapen oavsett vilket magasin som 
används till det vapnet. Sådana tillstånd får sammanfattningsvis 
ges för bevaknings- och försvarsändamål, m.m. (artikel 9.2) och 
samlingsändamål (artikel 9.3). 

• En enskild person som har tillstånd att inneha ett halvautoma-
tiskt skjutvapen men som inte är en aktiv målskytt eller inte kan 
medges tillstånd att få inneha skjutvapnet kombinerat med ett 
stort vapenmagasin enligt artikel 9.2 eller 9.3 får heller inte inneha 
ett stort vapenmagasin som passar till det vapnet. Den som trots 
det innehar ett stort vapenmagasin ska få sitt tillstånd till innehav 
av skjutvapnet återkallat (artikel 6.3). 

• Eftersom således bara vissa personer och organisationer kan be-
tros med att få inneha kombinationen av ett halvautomatiskt 
skjutvapen och ett stort vapenmagasin, är det nödvändigt att kon-
trollera förvärv av vapenmagasin. En utgångspunkt är att bara den 
som får inneha kombinationen får köpa stora vapenmagasin som 
passar till det halvautomatiska skjutvapen som vederbörande har 
tillstånd att inneha (artikel 13.1 andra stycket). 
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Det skulle krävas ett särskilt tillstånd till användning i vissa fall 

Med de här utgångspunkterna har utredningen övervägt om ett sätt 
att genomföra ändringsdirektivet skulle kunna vara att införa regler 
som utgår från förbudet mot den särskilt farliga kombinationen av 
halvautomatiskt skjutvapen med centralantändning och stort vapen-
magasin, men som medger undantag i vissa särskilda fall. 

De som trots det underliggande förbudet skulle kunna få använda 
den kombinationen skulle vara dels aktiva målskyttar, utan särskilt 
tillstånd, eller bevakningsföretag eller enskilda personer för bevak-
nings- eller försvarsändamål, m.m., efter en individuell prövning. 

De som skulle få använda kombinationen skulle då också kunna 
ges rätt att inneha såväl kombinationen som sådan, som stora vapen-
magasin som passar till det halvautomatiska skjutvapen som veder-
börande har tillstånd att inneha. 

Den som inte får använda kombinationen skulle inte få inneha 
den. Den som inte får använda kombinationen skulle inte heller få 
förvärva några stora vapenmagasin. Det bästa sättet att uppnå kon-
troll över förvärven skulle vara att föreskriva att stora vapenmagasin 
endast får överlåtas eller yrkesmässigt förmedlas till den som får an-
vända kombinationen. 

Det sist sagda skulle dock kunna gälla med vissa undantag. Det 
som ska förhindras är ju att kombinationen kommer till användning 
för skjutning i otillåtet eller illegalt syfte. Om det finns tillräckliga 
säkerhetsgarantier för att någon otillbörlig användning för skjutning 
faktiskt inte riskeras, borde såväl samtidigt innehav av kombina-
tionen som förvärv av vapenmagasin kunna medges. Därför skulle 
innehav av kombinationen och förvärv av stora vapenmagasin kunna 
tillåtas för samlingsändamål eller museala ändamål. Det borde också 
vara möjligt att kunna ge tillstånd till innehav av stora vapenmagasin 
exempelvis till någon som enbart samlar på sådana vapenmagasin, 
men som inte har tillstånd att inneha något skjutvapen som magasi-
nen passar till. 

Det skulle krävas kriminalisering av nya förfaranden 

Direktivet kräver att medlemsstaterna ska fastställa sanktioner för 
överträdelser av nationella bestämmelser som antagits enligt direkti-
vet (artikel 23 i det konsoliderade vapendirektivet). Dels på grund av 



Frågor som rör vapenmagasin SOU 2022:62 

172 

det kravet, men också på grund av att det är angeläget att de brotts-
bekämpande myndigheterna får tillgång till så effektiva verktyg som 
möjligt för att stävja otillåten eller illegal användning av skjutvapen, 
skulle de föreslagna reglerna behöva kompletteras med bestämmel-
ser om kriminalisering. 

Två förfaranden skulle behöva kriminaliseras: olovlig användning 
av kombinationen halvautomatiskt skjutvapen med centralantänd-
ning och stort vapenmagasin och otillåtet innehav av eller överlåtelse 
av ett stort vapenmagasin. 

När det gäller otillåtet innehav av kombinationen halvautoma-
tiskt skjutvapen med centralantändning och stort vapenmagasin bör 
det vara en tillräcklig sanktion att föreskriva att tillståndet att inneha 
skjutvapnet ska återkallas i ett sådant fall, så som också föreskrivs i 
artikel 6.3 i det konsoliderade vapendirektivet. 

Det skulle krävas en ny lag eller ett nytt kapitel i vapenlagen 

Utredningen kan konstatera att ett regelverk med ovanstående in-
riktning helt skulle bryta mot den befintliga systematiken i vapenla-
gen och vapenförordningen, redan genom att regleringen skulle utgå 
från användningen av ett skjutvapen tillsammans med ett visst 
vapenmagasin och inte innehav av ett visst skjutvapen. Det är inte 
möjligt att åstadkomma ett sådant regelverk genom att enbart göra 
tillägg till paragrafer och lägga till nya paragrafer i vapenlagens be-
fintliga kapitel. 

Ett alternativ skulle möjligen kunna vara att samla bestämmel-
serna i ett helt nytt kapitel i vapenlagen. Det är dock tveksamt om 
det ens är lagtekniskt möjligt att åstadkomma en sådan lösning. Ut-
redningen har av tidsskäl inte heller möjlighet att närmare överväga 
en sådan lösning. Utredningen har däremot tagit fram ett utkast till 
hur en helt ny lag på området skulle kunna utformas. Utkastet pre-
senteras i nästa avsnitt. Den lagen skulle reglera förbud mot vissa 
särskilt farliga skjutvapen. 

En specialreglering som kompletterar vapenlagen 

Den nya lagen skulle innebära en specialreglering av rätten att an-
vända och inneha själva kombinationen av ett halvautomatiskt skjut-
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vapen och ett stort vapenmagasin. Det skulle alltså fortfarande krä-
vas tillstånd till att inneha skjutvapnet efter en sedvanlig tillstånds-
prövning enligt reglerna i vapenlagen och vapenförordningen. En 
kompletterande reglering av det slaget ställer särskilt höga krav på 
tillämparen, eftersom han eller hon alltid måste överväga i vilken 
utsträckning en viss bestämmelse i särlagstiftningen ersätter eller 
bara kompletterar den befintliga regleringen i vapenlagen. 

Den nya lagen skulle av bl.a. lagtekniska skäl behöva innehålla 
vissa särskilda regler om återkallelse av tillstånd och omhänderta-
gande av vapen. Härutöver skulle de befintliga och tillämpliga reg-
lerna i 6 kap. vapenlagen om återkallelse av tillstånd, omhänderta-
gande av vapen och ammunition m.m. och i 7 kap. om inlösen av 
vapen, ammunition och ljuddämpare också vara tillämpliga. 

Om en lag om förbud mot vissa särskilt farliga skjutvapen skulle 
införas, skulle den lagen sannolikt kräva kompletterande bestämmel-
ser i något av de nu nämnda eller andra avseenden. I utkastet tar ut-
redningen upp de lagbestämmelser som utredningen ser som helt 
nödvändiga för att ändringsdirektivet ska kunna genomföras. Som 
framgår av utkastet bedömer utredningen att det även skulle vara 
nödvändigt att komplettera lagen med vissa föreskrifter på lägre nivå 
än lag, dvs. i en kompletterande förordning eller i myndighetsföre-
skrifter. 

8.2.2 Ett utkast till en lag om förbud mot vissa särskilt 
farliga skjutvapen 

Inledningsvis kan konstateras att en reglering som bygger på att en-
dast samtidig användning av ett halvautomatiskt skjutvapen och ett 
stort löstagbart vapenmagasin regleras skulle förutsätta att vapenin-
nehavaren skulle behöva söka tillstånd för varje enskilt skjuttillfälle. 
Det är naturligtvis helt orealistiskt. I stället måste en sådan reglering 
utgå från förbudet mot att använda kombinationen ett stort löstag-
bart vapenmagasin och ett halvautomatiskt skjutvapen och ange 
vilka undantag från förbudet som ska gälla. 

För att närmare belysa hur komplex en reglering byggd på an-
vändning av kombinationen av stora löstagbara vapenmagasin och 
centralantända halvautomatiska skjutvapen skulle bli presenterar ut-
redningen här ett utkast till en sådan lag. 
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Tiden medger inte att utredningen närmare presenterar de över-
väganden som ligger till grund för hur utkastet till lag har utformats 
eller innehållet i enskilda paragrafer. Allmänt kan det sägas att de 
överväganden som utredningen gör på andra ställen i betänkandet i 
tillämplig utsträckning får gälla även för lagutkastet, exempelvis när 
det gäller svårigheterna att definiera vapenmagasin (avsnitt 8.1.4). 
Andra överväganden som har relevans är t.ex. övervägandena om 
förvaring och transport av vapenmagasin samt införsel (avsnitt 8.4.5 
och 8.4.6) och statens innehav av vapenmagasin (avsnitt 8.4.8). 

En ny lag som utgår från användningen skulle kunna ges följande 
utformning. 

 

Inledande bestämmelse 

1 §    Denna lag kompletterar vapenlagen (1996:67). De ord och uttryck 
som används i denna lag har samma betydelse som i vapenlagen. 

Definitioner 

2 §    Med stort vapenmagasin förstås i denna lag ett löstagbart magasin 
för halvautomatiska skjutvapen med centralantändning, under förut-
sättning att magasinet kan innehålla fler än 20 patroner. 

Med stort vapenmagasin förstås även ett löstagbart magasin som kan 
innehålla fler än 10 patroner, om magasinet kan sättas in i ett halvauto-
matiskt skjutvapen med centralantändning, och 

a) längden på det skjutvapnets pipa överstiger 30 cm, eller 

b) det skjutvapnets totala längd överstiger 60 cm. 

3 §    Med särskilt farligt skjutvapen förstås i denna lag ett halvautoma-
tiskt skjutvapen med centralantändning när ett stort vapenmagasin sätts 
in i det. 

 

Förbud mot användning av ett särskilt farligt skjutvapen 

4 §    Det är, med de undantag som framgår av 5 och 6 §§, förbjudet att 
använda ett särskilt farligt skjutvapen för skjutning. 

5 §    En enskild person som för målskytte har meddelats tillstånd att 
inneha ett halvautomatiskt skjutvapen med centralantändning får utan 
särskilt tillstånd använda det vapnet med ett stort vapenmagasin insatt i 
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det för skjutning för tränings- och tävlingsändamål under följande för-
utsättningar. Han eller hon ska sedan minst tolv månader vara aktiv 
medlem i en sammanslutning. Sammanslutningen ska antingen ha auk-
toriserats enligt vapenlagen (1996:67) eller vara ansluten till en sådan 
auktoriserad sammanslutning. Sammanslutningen ska inom ramen för 
sin verksamhet bedriva skytte med halvautomatiska skjutvapen med 
centralantändning. 

6 §    Polismyndigheten får ge en enskild person eller ett auktoriserat 
bevakningsföretag, som meddelas eller har meddelats tillstånd att inne-
ha ett halvautomatiskt skjutvapen med centralantändning, tillstånd att 
använda det skjutvapnet som ett särskilt farligt skjutvapen för skjutning 
om det är nödvändigt för 

a) skydd av säkerheten för kritisk infrastruktur, kommersiell sjöfart, 
konvojer av högt värde och känsliga fastigheter, 

b) ändamål som rör det nationella försvaret, 

c) utbildnings-, kultur- eller forskningsändamål, eller 

d) historiska ändamål. 

Tillståndet ska begränsas med villkor så att skjutvapnet endast får an-
vändas för skjutning i den omfattning som är nödvändig för att till-
ståndshavaren ska kunna upprätthålla nationell säkerhet eller allmän 
ordning och säkerhet.  

Innehav av stora vapenmagasin 

7 §    Tillstånd krävs för att få inneha stora vapenmagasin. 

8 §    Den som har tillstånd enligt vapenlagen (1996:67) att driva handel 
med skjutvapen har rätt att inneha ett eller flera stora vapenmagasin som 
passar till de skjutvapen som tillståndet avser. 

9 §    Den som får använda ett halvautomatiskt skjutvapen med central-
antändning som ett särskilt farligt skjutvapen för skjutning enligt 5 § 
eller efter ett tillstånd enligt 6 § får utan särskilt tillstånd inneha ett eller 
flera stora vapenmagasin som passar till skjutvapnet. 

Den som har tillstånd att låna ett halvautomatiskt skjutvapen med cen-
tralantändning får under den tid som han eller hon innehar ett skjutva-
pen som lån även inneha ett eller flera stora vapenmagasin som passar 
till skjutvapnet utan särskilt tillstånd, om han eller hon får använda ett 
särskilt farligt skjutvapen för skjutning enligt 5 § eller efter ett tillstånd 
enligt 6 §. 
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10 §    En enskild person som har tillstånd att inneha ett halvautoma-
tiskt skjutvapen med centralantändning som huvudsakligen har samlar-
värde får utan särskilt tillstånd inneha ett stort vapenmagasin som passar 
till skjutvapnet. 

11 §    En huvudman för museum som har tillstånd att inneha ett halv-
automatiskt skjutvapen med centralantändning får utan särskilt tillstånd 
inneha ett eller flera stora vapenmagasin som passar till skjutvapnet. 

12 §    Polismyndigheten får meddela en enskild person tillstånd att in-
neha ett eller flera stora vapenmagasin om det skäligen kan antas att va-
penmagasinen inte kommer att missbrukas. 

Förbud mot samtidigt innehav av halvautomatiskt skjutvapen och 
stort vapenmagasin 

13 §    Den som inte får använda ett särskilt farligt skjutvapen för skjut-
ning enligt 5 § eller efter tillstånd enligt 6 § får inte samtidigt inneha ett 
halvautomatiskt skjutvapen med centralantändning och ett stort vapen-
magasin som passar till skjutvapnet. 

Förbudet gäller inte den som har rätt att inneha ett eller flera stora va-
penmagasin utan särskilt tillstånd enligt 8, 10 eller 11 §. 

Överlåtelse av stort vapenmagasin 

14 §    Ett stort vapenmagasin får överlåtas eller yrkesmässigt förmedlas 
endast till 

a) den som driver handel med skjutvapen och har rätt att inneha ett eller 
flera stora vapenmagasin enligt 8 §, 

b) den som får använda ett halvautomatiskt skjutvapen med centralan-
tändning som ett särskilt farligt skjutvapen enligt 5 § eller efter tillstånd 
enligt 6 §, under förutsättning att vapenmagasinet passar till vapnet, 
eller 

c) den som får inneha ett eller flera stora vapenmagasin enligt 10, 11 
eller 12 §. 

15 §    Den som enligt 9 § första stycket eller 10 § innehar ett stort 
vapenmagasin utan särskilt tillstånd och som överlåter det skjutvapen 
som magasinet passar till, får utan särskilt tillstånd fortsätta att inneha 
vapenmagasinet under tre månader räknat från dagen då överlåtaren 
lämnar ut vapnet till förvärvaren. 
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Om innehavaren inom den tid som anges i första stycket har gett in en 
ansökan om tillstånd att inneha magasinet eller ett nytt skjutvapen som 
avses i 2 § och som magasinet passar till, får innehavaren utan särskilt 
tillstånd fortsätta att inneha magasinet till dess ansökan har prövats 
slutligt. 

Återkallelse av tillstånd 

16 §    Ett tillstånd enligt 6 § att använda ett särskilt farligt skjutvapen 
för skjutning ska återkallas av Polismyndigheten om 

a) tillståndshavaren har visat sig olämplig att inneha skjutvapen eller 
olämplig att använda ett särskilt farligt skjutvapen, 

b) förutsättningarna för tillståndet inte längre finns, eller 

c) det annars finns någon skälig anledning att återkalla tillståndet. 

17 §    Ett tillstånd enligt 12 § att inneha ett eller flera stora vapenmaga-
sin ska återkallas av Polismyndigheten om 

a) tillståndshavaren har visat sig olämplig att inneha egendomen, 

b) förutsättningarna för tillståndet inte längre finns, eller 

c) det annars finns någon skälig anledning att återkalla tillståndet. 

18 §    Ett tillstånd att inneha ett halvautomatiskt skjutvapen med cen-
tralantändning ska återkallas av Polismyndigheten om tillståndshavaren 
bryter mot förbudet i 13 § att samtidigt inneha ett halvautomatiskt 
skjutvapen med centralantändning och ett stort vapenmagasin som pas-
sar till vapnet. 

Omhändertagande av egendom 

19 §    Polismyndigheten ska besluta att ett halvautomatiskt skjutvapen 
med centralantändning med tillhörande ammunition, ljuddämpare, 
stora vapenmagasin och tillståndsbevis ska tas om hand om 

a) det finns risk att skjutvapnet används för skjutning i strid med 5 eller 
6 §, eller 

b) det är sannolikt att tillståndet att inneha skjutvapnet kommer att 
återkallas och särskilda omständigheter inte talar emot ett omhänderta-
gande. 



Frågor som rör vapenmagasin SOU 2022:62 

178 

Om risken för missbruk är överhängande, får egendomen tas om hand 
även utan ett sådant beslut. En sådan åtgärd får vidtas av polismän, jakt-
tillsynsmän som länsstyrelsen förordnat, kustbevakningstjänstemän, 
tulltjänstemän eller särskilt förordnade tjänstemän vid länsstyrelsen. 
Åtgärden ska skyndsamt anmälas till Polismyndigheten, som omedel-
bart ska pröva om omhändertagandet ska bestå. 

20 §    Om Polismyndigheten har beslutat om omhändertagande enligt 
19 §, ska frågan om återkallelse av tillståndet prövas skyndsamt. 

Tillståndet är ogiltigt till dess att frågan om återkallelse har prövats. 

Återkallas inte tillståndet ska tillståndsbeviset omedelbart lämnas till-
baka. 

Straff och förverkande 

21 §    Den som uppsåtligen använder ett särskilt farligt skjutvapen för 
skjutning utan att ha rätt till det döms för olovlig användning av särskilt 
farligt skjutvapen till fängelse i högst tre år. 

Om gärningen har begåtts av oaktsamhet eller om brottet är ringa, döms 
till böter eller fängelse i högst sex månader. 

22 §    Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som upp-
såtligen eller av oaktsamhet 

a) innehar ett stort vapenmagasin utan att ha rätt till det, eller 

b) överlåter eller yrkesmässigt förmedlar ett stort vapenmagasin till nå-
gon som inte har rätt att inneha det. 

I ringa fall ska det inte dömas till ansvar för otillåtet innehav av stort 
vapenmagasin. 

23 §    Ett skjutvapen eller ett stort vapenmagasin som har varit föremål 
för brott som avses i 21 eller 22 § ska förklaras förverkat, om det inte är 
uppenbart oskäligt. I stället för skjutvapnet eller vapenmagasinet kan 
dess värde förklaras förverkat. Om ett skjutvapen eller ett stort vapen-
magasin förklaras förverkat får även ammunition som hör till skjutvap-
net eller vapenmagasinet förklaras förverkad. 

Utbyte av brott enligt denna lag ska förklaras förverkat, om det inte är 
uppenbart oskäligt. 

24 §    Om någon frivilligt lämnar in ett halvautomatiskt skjutvapen 
med centralantändning och ett stort vapenmagasin till Polismyndig-
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heten, får åtal för olovligt innehav av egendomen väckas mot honom 
eller henne av åklagaren endast om det är motiverat från allmän syn-
punkt. Detsamma gäller om någon frivilligt lämnar in ett stort vapen-
magasin till Polismyndigheten. 

Avgifter 

25 §    Polismyndigheten får ta ut avgifter för prövning av ansökningar 
enligt denna lag. 

Bemyndiganden 

26 §    Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får med-
dela närmare föreskrifter om 

a) förutsättningarna enligt 5 § för att en enskild person ska få använda 
ett särskilt farligt skjutvapen utan särskilt tillstånd, 

b) förutsättningarna för att en enskild person eller ett auktoriserat be-
vakningsföretag ska få tillstånd till användning enligt 6 §, och 

c) avgifter enligt 25 §. 

Överklagande 

27 §    Polismyndighetens beslut om tillstånd enligt 6 eller 12 §, återkal-
lelse av tillstånd enligt 16–18 § eller omhändertagande enligt 19 § får 
överklagas till allmän förvaltningsdomstol. 

Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas. 

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 

28 §    Beslut som gäller en enskild person får överklagas till den förvalt-
ningsrätt inom vars domkrets han eller hon var folkbokförd vid tiden 
för beslutet. 

I övriga fall överklagas beslut till den förvaltningsrätt inom vars dom-
krets det första beslutet fattades. 

29 §    Polismyndighetens eller en domstols beslut enligt denna lag ska 
gälla omedelbart, om inte annat beslutas. 

____________ 
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8.2.3 En användningsreglering skulle vara mycket 
svårtillämpad 

Utredningens bedömning: Ändringsdirektivets bestämmelser 
om kombinationen av skjutvapen och stora vapenmagasin bör 
inte genomföras genom en reglering som utgår från använd-
ningen. En sådan reglering skulle bli svårtillämpad och onödigt 
betungande. 

 
Skälen för utredningens bedömning: Utredningen bedömer att en 
lag med ett sådant innehåll som har skisserats i avsnitt 8.2.2, skulle, 
tillsammans med nödvändiga kompletterande föreskrifter innebära 
att bestämmelserna i ändringsdirektivet om kombinationen av skjut-
vapen och stora vapenmagasin genomfördes i svensk rätt. 

Utredningen har förstått att en del av kritiken mot förslagen som 
presenterats i tidigare propositioner till genomförande av de bestäm-
melserna går ut på att förslagen skulle innebära, eller i vart fall ge 
uttryck för, en omklassificering av halvautomatiska vapen med cen-
tralantändning med stora magasin från kategori B till kategori A, 
oavsett om vapenmagasinet är insatt i vapnet eller inte. 

En fördel med en användningsreglering synes vara att en sådan 
lösning skulle minska risken för att regleringen upplevs som en om-
klassificering av halvautomatiska skjutvapen med centralantändning. 

Det finns emellertid betydande nackdelar med en sådan reglering. 
Det skisserade regelverket skulle – oavsett om det skulle läggas i 

en ny lag, eller på sikt kunna arbetas in ett nytt kapitel i vapenlagen 
– bli omfattande och komplext. En ny lag skulle bli mer betungande 
såväl för Polismyndigheten och domstolar som för enskilda, efter-
som de då måste förhålla sig till regleringen i både vapenlagen och 
den nya lagen. Problemet med en viss dubbelreglering skulle i prak-
tiken kvarstå även om reglerna skulle kunna arbetas in i ett nytt kapi-
tel i vapenlagen. 

För sådana personer och företag som skulle behöva särskilt till-
stånd för att få använda ett särskilt farligt skjutvapen skulle det bli 
nödvändigt att söka dubbla tillstånd. Tillstånd skulle krävas såväl för 
rätten att inneha själva skjutvapnet som för rätten att använda kom-
binationen av skjutvapnet och ett stort vapenmagasin. 

En ny reglering, som dessutom är så detaljerad som skulle krävas 
här, innebär oundvikligen tillämpningsproblem. Det uppstår alltid 
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gränsdragningsfrågor som måste lösas i rättstillämpningen. Sådana 
problem och frågor kan förutses exempelvis när det gäller uppräk-
ningen i 6 § i utkastet. Den skulle dessutom nödvändiggöra en täm-
ligen omfattande och komplex reglering på lägre föreskriftsnivå. 

Det kan också förutses tillämpningsproblem och gränsdragnings-
frågor när det gäller den lagkonkurrens mellan den befintliga regle-
ringen i vapenlagen och vapenförordningen och den nya specialreg-
leringen, som oundvikligen skulle uppstå i vissa situationer. 

De föreslagna nya straffbestämmelserna skulle vara nödvändiga 
enligt utredningens mening. De skulle i och för sig kunna utgöra ett 
bra verktyg för de brottsbekämpande myndigheterna exempelvis i 
kampen mot gängbrottslighet, men de skulle vara svårtillämpade. 
Det är betydligt svårare att bevisa att någon har använt en förbjuden 
kombination av vapen och vapenmagasin än att bevisa innehav av ett 
otillåtet föremål. 

Sammantaget anser utredningen att en användningsreglering vis-
serligen skulle innebära att ändringsdirektivet genomfördes på en 
miniminivå. Det alternativet är emellertid i praktiken inte accepta-
belt, både på grund av det skulle vara onödigt betungande och de 
betydande tillämpningsproblem som skulle uppstå. 

8.3 En förvärvsreglering – regler om tillstånd till 
förvärv av vissa vapenmagasin 

Utredningens bedömning: Ändringsdirektivets bestämmelser 
om kombinationen av skjutvapen och stora vapenmagasin bör 
inte heller genomföras med en reglering som utgår från tillstånd 
till förvärv av vapenmagasin. En sådan reglering skulle endast 
uppfylla delar av ändringsdirektivets krav. 

Skälen för utredningens bedömning 

En alternativ tillståndsreglering 

Med tanke på den kritik som har riktats mot de tidigare förslagen 
om hur de artiklar i ändringsdirektivet som rör vapenmagasin bör 
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genomföras, har utredningen även övervägt en tillståndsreglering 
som tar sikte på förvärv i stället för innehav av vapenmagasin. 

Krav på tillstånd för att förvärva vissa vapenmagasin 

Utredningen har i avsnitt 8.1 kommit fram till att ändringsdirektivet 
innebär att det måste införas en reglering i svensk lagstiftning avse-
ende vissa större löstagbara vapenmagasin. Regleringen behöver, för 
att uppfylla ändringsdirektivets krav, vara förebyggande och kunna 
tillämpas som en kontrollfunktion vid förvärvet av sådana magasin. 

Med anledning av de invändningar som redovisas närmare i av-
snitt 8.4.9 har utredningen övervägt om det går att genomföra änd-
ringsdirektivet på något annat sätt än genom en reglering som tar 
sikte på just tillstånd till innehav av magasinen i fråga, eftersom det 
förefaller vara grunden för en stor del av invändningarna mot de ti-
digare förslagen om hur direktivet ska genomföras. En utgångspunkt 
vid de övervägandena har varit att artikel 13.1 andra stycket i det 
konsoliderade vapendirektivet rimligen endast kan uppfyllas genom 
att det införs krav på något slags tillstånd, som kan kontrolleras i 
samband med överlåtelse av ett vapenmagasin. 

Om en reglering av de aktuella vapenmagasinen inte ska ta sikte 
på innehavet av dem, skulle en lösning kunna vara att i stället införa 
ett krav på tillstånd för att få förvärva magasinen. En sådan regel 
skulle vara ett udda inslag i vapenlagstiftningen, som i fråga om rät-
ten att ta befattning med skjutvapen i de flesta andra sammanhang 
utgår från begreppet innehav. Rättsfiguren förvärvstillstånd är inte 
heller vanligt förekommande i annan svensk rätt, även om det finns 
enstaka varianter av den (se t.ex. 4 § jordförvärvslagen [1979:230]). 
Ett krav på tillstånd för att få förvärva vapenmagasin får däremot an-
ses uppfylla de krav som ställs i artikel 13.1 andra stycket i det kon-
soliderade vapendirektivet. En sådan lösning skulle i själva verket 
ligga närmare det som uttryckligen krävs i artikeln, än en lösning 
med innehavstillstånd. 

För att använda vapenlagens systematik och struktur så långt som 
möjligt skulle en reglering med förvärvstillstånd kunna byggas upp 
på samma sätt som de nuvarande bestämmelserna om tillstånd till 
innehav av bl.a. ljuddämpare. I 2 kap. 1 § vapenlagen skulle det då 
behövas ett tillägg, som innebär att tillstånd krävs för att förvärva 



SOU 2022:62 Frågor som rör vapenmagasin 

183 

stora löstagbara vapenmagasin. För att motverka att tillståndsplikten 
kringgås skulle begreppet förvärv behöva innefatta både köp, byte 
och gåva. Vidare skulle det behövas en ny paragraf i 2 kap. vapenla-
gen som, i linje med de överväganden som görs i avsnitt 8.4.2, anger 
att ”den som har tillstånd eller rätt att inneha ett vapen för skjutning 
eller ett vapen som huvudsakligen har samlingsvärde även utan sär-
skilt tillstånd får förvärva vapenmagasin som passar till vapnet” och 
att ”tillstånd i övriga fall får meddelas om det skäligen kan antas att 
vapenmagasinet inte kommer att missbrukas”. 

En sådan reglering som nu har skisserats skulle i praktiken få 
samma effekter som bestämmelser om tillstånd att inneha vapenma-
gasin när det gäller möjligheterna att anskaffa magasin. Den som av-
ser att köpa eller på annat sätt förvärva ett löstagbart magasin av 
aktuellt slag skulle, precis som vid en reglering avseende innehav, be-
höva visa upp ett bevis om vapentillstånd för överlåtaren alternativt 
ett särskilt tillstånd att få köpa magasinet. 

I syfte att ge överlåtaren ett incitament att kontrollera förvärva-
rens rätt att skaffa magasinet skulle det även behöva införas en ny 
bestämmelse i vapenlagen med 2 kap. 9 § vapenlagen som förebild, 
som föreskriver att ”vapenmagasin får överlåtas endast till den som 
har tillstånd eller rätt att förvärva det”. 

I linje med förslagen i avsnitt 8.4.2 och 8.4.8, skulle det också be-
hövas ändringar i vapenlagen som klargör att kravet på tillstånd till 
förvärv av magasin inte omfattar vapenhandlare eller staten. 

Regleringen blir enklare med förvärvstillstånd – men staten släpper 
kontrollen 

En betydande praktisk skillnad mellan att reglera tillstånd till förvärv 
och att reglera tillstånd till innehav är att den förstnämnda lösningen 
endast ställer krav på innehavaren av ett vapenmagasin när det an-
skaffas eller överlåts, medan den senare möjliggör krav på och för-
pliktelser för innehavare även efter anskaffandet. 

Det medför bl.a. att det vid ett krav på förvärvstillstånd varken 
krävs eller behövs någon reglering om vad som ska gälla när den som 
utan särskilt tillstånd har förvärvat ett magasin gör sig av med vapnet 
som magasinet passar till (jfr förslaget i avsnitt 8.4.2), eftersom det 
tillståndspliktiga förfarandet, dvs. förvärvet, redan är genomfört. Av 
samma anledning blir det inte heller aktuellt med någon reglering om 
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återkallelse av särskilda magasintillstånd (jfr förslaget i avsnitt 8.4.3). 
Någon utvidgning av bemyndigandena i 11 kap. vapenlagen om ma-
gasin som innehas av främmande stats militära styrka, vissa statliga 
tjänstemän och företrädare för utländsk myndighet behövs inte (jfr 
förslagen i avsnitt 11.3). Någon reglering av dödsbons och konkurs-
bons innehav av magasin blir inte heller aktuell (jfr förslagen i av-
snitt 8.4.7). 

En förvärvsreglering skulle således innebära vissa fördelar för in-
nehavaren av vapenmagasin jämfört med en innehavsreglering, i det 
avseendet att det skulle bli färre regler att förhålla sig till. 

Samtidigt tydliggörs här den största bristen med en förvärvsreg-
lering, nämligen att staten helt släpper kontrollen av föremålen i för-
hållande till en viss person eller organisations befattning med dem. 
Så snart personen eller organisationen har genomfört förvärvet finns 
det i praktiken mycket små möjligheter att ingripa mot innehavet. 

Det skulle bl.a. innebära att Polismyndighetens möjligheter att över-
vaka och ingripa mot kriminella gäng inte skulle förbättras jämfört 
med läget i dag, när vapenmagasinen är helt oreglerade. 

Kriminalisering och vissa andra åtgärder 

Den nyss nämnda bristen skulle i viss mån kunna läkas genom att 
andra typer av bestämmelser infördes. Exempelvis skulle skyldig-
heten enligt 6 kap. 4 § vapenlagen att under vissa förutsättningar 
omhänderta vapen med tillhörande föremål kunna utvidgas till att 
gälla även magasin som tillhör vapnet, eftersom skyldigheten primärt 
är hänförlig till risker avseende vapeninnehavet och inte magasinin-
nehavet (jfr förslaget i avsnitt 8.4.3). Därutöver skulle delar av be-
stämmelserna om inlösen i 7 kap. 1 § vapenlagen kunna utvidgas och 
ändras till att även gälla vapenmagasin, nämligen de fall där inneha-
varen har avlidit (punkten b) eller en ansökan om tillstånd till för-
värv har avslagits och magasinet har förvärvats genom arv, testa-
mente eller bodelning (punkten c). Inlösen enligt punkterna a och d 
kan däremot inte tillämpas i kombination med en reglering om för-
värvstillstånd, eftersom de bestämmelserna kopplar till rätten att in-
neha föremålet i fråga (jfr förslaget i avsnitt 8.4.7). 

Vidare skulle olovliga förvärv och försäljningar av vapenmagasin, 
i vart fall i teorin, kunna motverkas genom bestämmelser om krimi-
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nalisering och förverkande av olovligt förvärvade och sålda magasin 
(jfr förslagen i avsnitt 8.4.3). Det skulle kräva att det införs två nya 
straffbestämmelser i vapenlagen, förslagsvis i 9 kap. 2 §, som knyter 
straffansvaret vid sådana förvärv och försäljningar till rätten till för-
värv. Vidare skulle förverkandebestämmelserna i 9 kap. 5 § vapenla-
gen behöva kopplas till de nya straffstadgandena. I likhet med det 
som föreslås i avsnitt 8.4.3, skulle det också, enligt utredningen, vara 
rimligt att utvidga den särskilda åtalsregeln i 9 kap. 7 § till att även 
gälla olovligt förvärvade vapenmagasin. 

En sådan reglering skulle dock bli svår att tillämpa i praktiken. 
Den skulle sannolikt innebära betydande bevisproblem för åklaga-
ren. Det är betydligt svårare att bevisa en koppling mellan påträffade 
vapenmagasin och särskilda transaktioner än ett innehav. Det öppnar 
stora möjligheter för den som påträffas med ett vapenmagasin som 
kräver förvärvstillstånd att kringgå regleringen, exempelvis genom 
att påstå att magasinet inte har förvärvats av honom eller henne eller 
att det har anskaffats innan den nya regleringen trädde i kraft. 

En reglering med förvärvstillstånd genomför inte ändringsdirektivet 

Utredningen bedömer alltså att en lösning med förvärvstillstånd san-
nolikt är tillräcklig för att uppfylla artikel 13.1 andra stycket i det 
konsoliderade vapendirektivet, om den bestämmelsen ses isolerad. 
Det kan dock ifrågasättas om de sanktioner som kan kopplas till en 
sådan reglering skulle vara effektiva och avskräckande, vilket krävs 
enligt artikel 23 i direktivet. Det är dessutom ytterst tveksamt om 
en lösning med förvärvstillstånd kan anses uppfylla artikel 6.3. 

Som framgått kräver artikel 6.3 att medlemsstaterna ska säker-
ställa att innehavet av ett sådant vapenmagasin som omfattas av di-
rektivet ska leda till att vapentillstånd återkallas, om den enskilde 
inte har beviljats ett tillstånd enligt de grunder som anges i artikel 9. 
Om en förvärvsreglering införs skulle ett otillåtet innehav av ett till-
ståndspliktigt magasin inte få några konsekvenser för innehavaren. 
Innehavet av magasinet skulle endast kunna leda till återkallelse av 
innehavarens vapentillstånd om det bevisas att innehavet är en följd 
av ett olovligt förvärv som föranleder ansvar för brott mot vapenla-
gen och därmed medför olämplighet enligt 6 kap. 1 § första stycket a 
vapenlagen. Även om artikel 6.3 tolkas extensivt på det sättet, vilket 
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är högst tveksamt, innebär de beskrivna svårigheterna att bevisa 
olovliga förvärv att en lösning med krav på förvärvstillstånd knap-
past uppfyller artikelns krav på att medlemsstaterna ska säkerställa 
att vapentillstånd återkallas. 

Utredningen bedömer sammantaget att en reglering som innebär 
krav på tillstånd till förvärv av magasin endast skulle uppfylla delar 
av ändringsdirektivets krav. En sådan reglering skulle alltså innebära 
att Sverige inte genomförde ändringsdirektivet fullständigt. 

En förvärvsreglering skulle dessutom vara svår att tillämpa och 
därmed sannolikt bli ineffektiv. Den skulle vidare bryta mot den be-
fintliga systematiken i svensk vapenlagstiftning. Det skulle inte bli 
praktiskt enklare för legala vapeninnehavare att anskaffa vapenma-
gasin, jämfört med om det i stället ställs krav på tillstånd till innehav 
av magasin. En förvärvsreglering skulle inte heller innebära någon 
skillnad av betydelse för Polismyndighetens möjligheter att ingripa 
mot kriminella gäng när det gäller innehav av vapenmagasin. 

8.4 En innehavsreglering – regler om tillstånd till 
innehav av vissa vapenmagasin 

8.4.1 Inledning 

I det här avsnittet tittar utredningen närmare på om ändringsdirek-
tivets bestämmelser om kombinationen av skjutvapen och stora va-
penmagasin kan och bör genomföras genom en reglering som utgår 
från innehav av vissa löstagbara vapenmagasin. 

Resonemangen i detta avsnitt utgår från de allmänna övervägan-
den som utredningen gör i avsnitt 8.1. Här bör särskilt pekas på be-
dömningen i avsnitt 8.1.3 att ändringsdirektivet innebär ett krav på 
Sverige att införa en reglering för vissa löstagbara vapenmagasin för 
halvautomatiska vapen med centralantändning. Frågan är alltså, en-
ligt utredningens mening, inte om en reglering av vapenmagasin be-
höver införas, utan endast hur regleringen ska utformas. 
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8.4.2 En tillståndsreglering med begränsade effekter för 
vapenägare 

Utredningens förslag: Det ska krävas tillstånd för att få inneha 
sådana löstagbara vapenmagasin som omfattas av vapenlagen. 
Den som har tillstånd eller rätt att inneha ett visst vapen för skjut-
ning eller för ändamålet samling får dock utan särskilt tillstånd 
inneha löstagbara vapenmagasin som passar till vapnet. I andra 
fall ska tillstånd att inneha löstagbara vapenmagasin kunna med-
delas om det skäligen kan antas att magasinet inte kommer att 
missbrukas. 

Den som utan särskilt tillstånd innehar löstagbara vapenmaga-
sin och som överlåter det vapen som magasinen passar till, får 
utan särskilt tillstånd fortsätta att inneha magasinen till det över-
låtna vapnet under tre månader från dagen då överlåtaren lämnar 
ut vapnet till förvärvaren. Detsamma ska gälla om magasininne-
havaren inom samma tid har begärt tillstånd till innehav av ett 
nytt vapen som magasinen passar till. 

Ett tillstånd att driva handel med skjutvapen ska ge rätt att in-
neha löstagbara vapenmagasin. 

Skälen för utredningens förslag 

Regleringen ska bara gälla vissa vapenmagasin 

I avsnitt 8.1.4 har utredningen närmare preciserat vilka vapenmaga-
sin som bör regleras i vapenlagen för att uppfylla kraven i ändrings-
direktivet. Det är enbart fråga om vissa stora löstagbara vapenmaga-
sin som kan användas i kombination med halvautomatiska vapen 
med centralantändning och helautomatiska skjutvapen. Regleringen 
begränsas, som utvecklas närmare i det avsnittet, till vapenmagasin 
med den kapacitet som anges i ändringsdirektivet. 

En reglering liknande den för bl.a. ljuddämpare är minst betungande 

För att uppfylla ändringsdirektivet måste alltså, enligt utredningens 
bedömning, en reglering av vapenmagasin som har så stor kapacitet 
att de träffas av artikel 13.1 i det konsoliderade vapendirektivet in-
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föras i svensk lagstiftning. Regleringen bör, för att uppfylla kraven i 
direktivet, vara förebyggande och kunna tillämpas som en kontroll-
funktion vid förvärvet av sådana magasin. Hur den regleringen när-
mare ska utformas anges inte i direktivet. 

En möjlighet är att, i linje med det som tidigare föreslagits, an-
vända samma typ av reglering för vapenmagasin som i dag gäller för 
ammunition och ljuddämpare enligt 2 kap. 8 § vapenlagen. Det 
skulle innebära att tillstånd ska krävas för innehav av löstagbara ma-
gasin med angiven kapacitet, men att den som har tillstånd eller har 
rätt att inneha ett visst vapen för skjutning utan särskilt tillstånd 
även får inneha löstagbara magasin som passar till vapnet. Tillstånd i 
andra fall skulle få meddelas endast om det skäligen kan antas att 
magasinen inte kommer att missbrukas. 

En sådan ordning skulle uppfylla det resultat som ändringsdirek-
tivet eftersträvar, eftersom de vapenmagasin som träffas av arti-
kel 13.1 andra stycket utan särskilt tillstånd skulle få köpas endast av 
personer med tillstånd eller rätt att inneha ett skjutvapen som kan 
kombineras med ett så stort magasin. Samtidigt skulle de praktiska 
konsekvenserna för personer med legal tillgång till vapen för skjut-
ning bli begränsade, eftersom de skulle behålla sin oinskränkta rätt 
att köpa och inneha magasin till sitt vapen, utan någon begränsning 
gällande kapacitet eller antal. Ur tillämpningssynpunkt är det också 
en fördel att använda en redan befintlig och beprövad ordning. 

Sammantaget anser utredningen att det lämpligaste sättet att upp-
fylla ändringsdirektivet – och samtidigt värna om legala vapeninne-
havare – är att införa en reglering för löstagbara magasin med angi-
ven kapacitet motsvarande den som i dag gäller för ammunition och 
ljuddämpare. Som Lagrådet anförde i det tidigare lagstiftningsar-
betet (se prop. 2020/21:42 s. 60) framstår det inte som lämpligt att 
rätten att utan särskilt tillstånd inneha magasin ska vara beroende av 
att magasinet och vapnet har samma ändamål. Det avgörande för en 
sådan rätt bör i stället vara att magasinet passar till vapnet. 

Med en sådan ordning behåller även jägare rätten att tillståndsfritt 
köpa större magasin för användning vid övning och tävling enligt 
3 kap. 3 § vapenförordningen. Det är enligt utredningen av stor vikt 
att jägare inte begränsas i sin möjlighet att öva upp sin skjutskicklig-
het genom övning och tävling på skjutbana. Enligt utredningens me-
ning får möjligheten för jägare att använda större magasin vid övning 
och tävling också anses förenlig med ändringsdirektivet, som med-
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ger undantag från förbudet enligt artikel 9 för utbildningsändamål 
(artikel 9.2 i det konsoliderade vapendirektivet). 

Hur ska förvärvarens rätt kontrolleras? 

Förslaget innebär i praktiken att den som köper eller på annat sätt 
förvärvar större löstagbara vapenmagasin måste kunna visa upp ett 
bevis om vapentillstånd för överlåtaren. I Genomförandepromemo-
rian uttalades att det av tillståndsbeviset måste framgå vilken typ av 
magasin som vapnet får användas med (Ds 2018:1 s. 200). Någon 
ytterligare förklaring av vad som avsågs eller något konkret förslag 
lämnades dock inte. 

Utredningen förstår tanken bakom uttalandet men anser att en 
sådan lösning kräver närmare överväganden. Det skulle utan tvekan 
underlätta för både överlåtaren och förvärvaren om det framgår av 
tillståndsbeviset vilken typ av magasin som vapnet får användas med. 
Utredningen bedömer dock det som osannolikt att det på tillstånds-
beviset uttömmande och otvetydigt kan anges vilka magasin som 
vapnet får användas med eller som passar till vapnet. När ammuni-
tionsregleringen i 2 kap. 8 § infördes, uttalade regeringen att det med 
de kunskaper som måste krävas av en vapenhandlare rimligen inte 
kan vara svårt för denne att avgöra om den ammunition som kunden 
önskar köpa också är avsedd för vapnet i fråga (prop. 1990/91:130 
s. 35). Även om det föreligger vissa skillnader mellan ammunition 
och löstagbara magasin i detta avseende – bl.a. ska ett tillståndsbevis 
för ett vapen innehålla både uppgift om ändamål och kaliber (2 kap. 
6 § och 3 kap. 2 § vapenförordningen) – anser utredningen att utta-
landet gör sig gällande även i fråga om löstagbara vapenmagasin. En 
vapenhandlare bör således, med de kunskaper som måste krävas av 
en sådan, rimligen kunna avgöra om det löstagbara magasin som 
kunden önskar köpa också passar till vapnet i fråga. Likaså är det 
rimligt att en kund som önskar köpa ett större magasin får ta på sig 
att försäkra sig om att det passar till hans eller hennes vapen. Ytterst 
innebär risken att eventuellt göra sig skyldig till brott mot vapenla-
gen att de som legalt hanterar vapen kan förutsättas göra alla nöd-
vändiga kontroller. 
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Även den som innehar vapen med samlarvärde bör utan särskilt 
tillstånd få inneha magasin som passar till vapnet 

Till skillnad från den bedömning som gjordes i Genomförandepro-
memorian, anser utredningen att rätten att inneha vapenmagasin 
utan särskilt tillstånd inte endast bör gälla för den som har tillstånd 
att inneha eller rätt till ett vapen för skjutning. En sådan ordning 
skulle innebära att bl.a. samlare tvingas söka ett särskilt tillstånd för 
varje magasin de önskar köpa. Det framstår inte som en rimlig eller 
nödvändig ordning, särskilt inte när det gäller personer som också 
har beviljats tillstånd att inneha vapen och därmed redan har genom-
gått en prövning i fråga om personlig lämplighet m.m. enligt 2 kap. 
5 § vapenlagen. 

I lagrådsremissen som föregick prop. 2020/21:42 anförde reger-
ingen att behovet av löstagbara vapenmagasin inte gör sig lika starkt 
gällande för en person som inte har tillstånd eller rätt att inneha ett 
visst vapen för skjutning som för en person som behöver magasin 
för att kunna använda vapnet (lagrådsremissen Genomförande av 
2017 års ändringsdirektiv till vapendirektivet s. 64 f.). Utredningen 
instämmer i och för sig i det. Å andra sidan skulle en sådan ordning 
som föreslogs där innebära att samlare av vapen med tillhörande 
vapenmagasin behöver söka dubbla tillstånd. Det skulle innebära 
både en ökad administrativ börda för samlarna och en ökning av an-
talet tillståndsärenden hos Polismyndigheten. Sådana dubbla till-
ståndsprövningar kommer rimligen inte alltid att kunna hanteras 
parallellt, vilket regeringen verkar ha förutsatt i lagrådsremissen. Av 
än större betydelse i sammanhanget är att ändringsdirektivet inte kan 
anses kräva att samlare av vapen ska drabbas av en hårdare reglering 
än t.ex. målskyttar i det här avseendet. 

Sammantaget anser därför utredningen att även den som har till-
stånd eller rätt att inneha ett vapen som huvudsakligen har samlar-
värde, utan särskilt tillstånd ska få inneha löstagbara vapenmagasin 
som passar till vapnet. 

Övriga fall 

Den nyss föreslagna regleringen innebär alltså att den som har till-
stånd eller rätt att inneha ett vapen för skjutning eller ett vapen som 
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huvudsakligen har samlarvärde inte behöver söka tillstånd för att in-
neha magasin som passar till vapnet. 

I övriga fall bör tillstånd kunna meddelas enskilda personer samt 
sådana sammanslutningar och huvudmän för museer som får med-
delas tillstånd att inneha skjutvapen, om det skäligen kan antas att 
magasinet inte kommer att missbrukas. Enligt förarbetena till den 
motsvarande bestämmelsen om särskilda ammunitionstillstånd, är 
det normalt endast för samlarändamål det kan komma i fråga att ha 
tillstånd att inneha ammunition utan att ha något vapen att använda 
ammunitionen till (prop. 1990/91:130 s. 36). Motsvarande bör gälla 
för särskilda magasintillstånd. Utredningen har mycket svårt att se 
att det finns något legitimt skäl för personer som innehar vapen med 
prydnads- eller affektionsvärde att få inneha löstagbara magasin av 
den aktuella kapaciteten till sådana vapen. 

De närmare förutsättningarna för att beviljas tillstånd bör, på 
motsvarande sätt som för ammunition och ljuddämpare, inte anges i 
lag utan på lägre författningsnivå. Bestämmelserna om ammunition 
och ljuddämpare i 2 kap. 8, 9 och 11 §§ vapenförordningen bör där-
för utvidgas till att även gälla för innehav av löstagbara vapenmaga-
sin. Bestämmelsen i 2 kap. 8 § första meningen, som innebär att den 
som samlar skjutvapen får ges tillstånd att inneha ammunition och 
ljuddämpare till sådana vapen, är dock inte aktuell att utvidga till 
vapenmagasin. Det beror på att utredningens förslag innebär att 
samlare av skjutvapen ska ha rätt att inneha sådana vapenmagasin 
utan särskilt tillstånd. 

Vidare bör Polismyndighetens skyldighet att utfärda bevis över 
tillstånd att inneha skjutvapen, ammunition och ljuddämpare och 
föreskrifterna om bevisets innehåll i 3 kap. 1 och 7 §§ vapenförord-
ningen ändras till att gälla även för tillstånd till innehav av vapenma-
gasin. 

Likaså bör reglerna i 16 kap. 1 § vapenförordningen om avgift för 
prövning av ansökan om tillstånd att inneha ammunition eller ljud-
dämpare, utvidgas till att gälla ansökningar avseende vapenmagasin. 

Innehav ska vara tillåtet under viss tid i samband med vapenbyte 

Riksdagen har i samband med behandlingen av propositionen Lätt-
nader i tillståndsplikten för ljuddämpare (prop. 2021/22:46) tillkän-
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nagett för regeringen att den ska se till att en vapenägare som gör sig 
av med ett vapen har rätt att behålla tillhörande ljuddämpare (bet. 
2021/22:JuU11, s. 3 och 9, rskr. 2021/22:148). Till grund för tillkän-
nagivandet anförde Justitieutskottet i huvudsak att lagförslaget, som 
innebar att ljuddämpare reglerades på samma sätt som ammunition 
och som nu föreslås för vapenmagasin, inte kommer till rätta med 
den problematik som kan uppstå om en vapenägare vill behålla en 
ljuddämpare när han eller hon gör sig av med sitt vapen, t.ex. för att 
han eller hon senare avser att köpa ett nytt vapen till vilket ljuddäm-
paren passar. Enligt utskottet är det inte rimligt att en legal vapen-
ägare i ett sådant fall riskerar att dömas för brott mot vapenlagen. 
Liknande invändningar framförde Svenska Pistolskytteförbundet i 
sitt remissvar över Genomförandepromemorians förslag om regle-
ring av vapenmagasin. 

Utredningen har inte utrymme att hantera frågor om ljuddäm-
pare i detta delbetänkande. Utredningen har dock förståelse för att 
den beskrivna situationen upplevs som problematisk. Problemet 
uppstår även när det gäller sådana vapenmagasin som den nya regle-
ringen föreslås omfatta. En vapenägare som överlåter ett vapen kan 
under i vart fall viss tid efter överlåtelsen ha ett fullt legitimt behov 
av att behålla redan inköpta vapenmagasin, utan att det finns sakliga 
skäl för att han eller hon ska söka särskilt tillstånd för att få inneha 
de magasinen. Ett sådant behov kan exempelvis, i linje med vad ut-
skottet anfört, uppstå om vapenägaren avser att köpa ett nytt vapen 
till vilket magasinen också kommer att passa, men det nya vapnet 
inte kan anskaffas i omedelbart samband med försäljningen av det 
gamla vapnet. Ett sådant behov kan också uppstå till följd av att den 
tilltänkta köparen endast vill köpa vapnet men inte magasinen. 

Enligt utredningen är det rimligt att vapenägaren i sådana situa-
tioner får en viss tid på sig att antingen skaffa ett nytt vapen som 
magasinen passar till eller göra sig av med magasinen. Det bör därför 
införas en bestämmelse som innebär att vapenmagasin fortsatt kan 
behållas en tid efter en överlåtelse av ett skjutvapen. Enligt utred-
ningens mening är det rimligt att tidsfristen bestäms till tre månader. 
Om vapenägaren, innan tidsfristen har gått ut, ansöker om särskilt 
tillstånd att inneha magasinen, eller om tillstånd att inneha ett vapen 
för skjutning eller samling som magasinen passar till, bör vapenin-
nehaven ha rätt att fortsätta att inneha magasinen till dess att ansö-
kan om tillstånd har prövats slutligt. 
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Vad gäller frågan om när tidsfristen ska börja att räknas, har ut-
redningen övervägt olika alternativ. Ett alternativ kan vara att tids-
fristen börjar räknas från den dag då överlåtelsen slutförs i avtals-
rättslig mening. Den tidpunkten kan emellertid variera och vara svår 
att fastställa för en enskild vapenägare. Av 12 kap. 1 § vapenförord-
ningen framgår att en överlåtare inte får lämna ut ett skjutvapen till 
den som har fått tillstånd att inneha vapnet förrän han eller hon av 
köparen har fått en dubblett av tillståndsbeviset. Fram till dess har 
överlåtaren därmed bevisligen rätt att ha kvar vapnet i sin besittning. 
Utredningen anser därför att tidsfristen under vilken ett vapenma-
gasin till ett vapen som överlåts fortsatt kan innehas, bör räknas från 
dagen då överlåtaren lämnar ut vapnet till förvärvaren. 

Vapenhandlare ska inte behöva söka tillstånd 

Det har framförts till utredningen att regeringens tidigare förslag om 
krav på tillstånd för innehav av löstagbara vapenmagasin innebar en 
osäkerhet om vad som gällde för vapenhandlares innehav av sådana 
magasin. Motsvarande osäkerhet uppges även ha uppstått beträf-
fande ljuddämpare, till följd av den nya regleringen om tillstånd av-
seende sådana föremål som trädde i kraft den 1 juli 2022 (se prop. 
2021/22:46). 

Utredningen har förståelse för att de tidigare förslagen om att 
tillståndsbelägga innehav av löstagbara vapenmagasin, liksom infö-
randet av en motsvarande reglering avseende ljuddämpare, har gett 
upphov till viss osäkerhet beträffande vad som ska gälla i fråga om 
vapenhandlares innehav av sådana föremål. 

När det gäller vapenmagasin konstaterar utredningen att änd-
ringsdirektivet inte innebär något förbud eller någon annan begräns-
ning för vapenhandlare att inneha vapenmagasin (jfr t.ex. artikel 4.4, 
4.5 femte stycket och 9.4 i det konsoliderade vapendirektivet). Ut-
redningen, vars uppdrag är att föreslå ett genomförande på minimi-
nivå, anser redan därför att den föreslagna tillståndsplikten för 
vapenmagasin inte ska gälla för vapenhandlare. Det bör klargöras ge-
nom ett tillägg i 2 kap. 10 d § vapenlagen. Den paragrafen bör ange 
att ett tillstånd att driva handel med skjutvapen ger rätt att inneha 
sådana löstagbara vapenmagasin som omfattas av vapenlagen. 
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Motsvarande reglering skulle i och för sig kunna införas även be-
träffande ljuddämpare. Som nyss har påtalats har utredningen dock 
inte något utrymme att hantera frågor rörande ljuddämpare i detta 
delbetänkande. Det är dessutom lämpligare att alla frågor som rör 
ljuddämpare hanteras i ett sammanhang. 

Löstagbara vapenmagasin som innehas när förslagen träder i kraft 

I avsnitt 12.2 överväger utredningen om det krävs en övergångsbe-
stämmelse som innebär att den som innehar ett vapenmagasin som 
det krävs tillstånd för, får fortsätta inneha vapenmagasinet en viss tid 
efter det att de nu aktuella lagändringarna har trätt i kraft. 

8.4.3 Kriminalisering av olovligt innehav m.m. 

Utredningens förslag: Det ska vara straffbart att inneha sådana 
stora löstagbara vapenmagasin som omfattas av vapenlagen utan 
att ha rätt till det. Den som frivilligt lämnar in ett vapenmagasin 
som innehas olovligen ska dock endast få åtalas om det är moti-
verat från allmän synpunkt. 

Sådana vapenmagasin ska under samma förutsättningar som 
ammunition och ljuddämpare kunna förklaras förverkade. 

Ett tillstånd att inneha ett vapenmagasin ska återkallas under 
samma förutsättningar som gäller för ammunition och ljuddäm-
pare. 

Skyldigheten att under vissa förutsättningar omhänderta va-
pen och tillhörande ammunition, ljuddämpare och tillståndsbevis 
ska gälla även vapenmagasin som regleras i vapenlagen och som 
hör till vapnet. 

Skälen för utredningens förslag 

Otillåtet innehav av vapenmagasin ska kriminaliseras 

Enligt 9 kap. 2 § första stycket d vapenlagen kan den som innehar 
ammunition eller ljuddämpare utan att ha rätt till det dömas till böter 
eller fängelse i högst sex månader. Utredningen har i avsnitt 8.4.2 
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föreslagit att innehav av vissa vapenmagasin ska regleras i vapenlagen 
på i princip samma sätt som innehav av ammunition och ljuddäm-
pare. En fråga som då uppkommer är om det finns skäl att utvidga 
straffansvaret i 9 kap. 2 § vapenlagen till att även omfatta olovligt in-
nehav av vapenmagasin. 

Ändringsdirektivets bestämmelser om vapenmagasin innehåller 
inte något uttryckligt krav på att otillåtet innehav eller användning 
av magasin ska kriminaliseras. I artikel 23 i det konsoliderade vapen-
direktivet anges dock att medlemsstaterna ska fastställa regler om 
effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner för överträ-
delse av nationella bestämmelser som antagits för att genomföra di-
rektivet och vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de 
tillämpas. 

Utredningen bedömer att den föreslagna regleringen av vapen-
magasin bör kompletteras med bestämmelser som kriminaliserar 
otillåtet innehav, på motsvarande sätt som gäller för ammunition och 
ljuddämpare. En sådan reglering möjliggör att legitimt innehav och 
användning av magasin kan kontrolleras, samtidigt som innehav och 
användning för brottslig verksamhet motverkas. Den som uppsåtli-
gen eller av oaktsamhet innehar ett löstagbart magasin med den ka-
pacitet som anges i direktivet, utan att ha rätt till det, ska alltså kunna 
dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. På motsvarande 
sätt som gäller för ammunition och ljuddämpare bör det i ringa fall 
inte dömas till ansvar (9 kap. 2 § andra stycket vapenlagen). 

Åtalsregeln om frivilligt inlämnande ska gälla även vapenmagasin 

Enligt 9 kap. 7 § vapenlagen får åtal mot någon som frivilligt lämnar 
in skjutvapen, ammunition eller ljuddämpare till Polismyndigheten 
väckas endast om det är motiverat från allmän synpunkt. Bestäm-
melsen infördes år 2000, mot bakgrund av att det framkommit att en 
del personer av rädsla för att bli åtalade för vapenbrott tvekat att 
vända sig till polisen när de t.ex. hittat ett gammalt bortglömt skjut-
vapen på vinden eller annat liknande ställe. Syftet med bestämmelsen 
är att uppmuntra allmänheten att lämna in skjutvapen, ammunition 
och ljuddämpare för vilka tillstånd saknas. Ett exempel på när åtal 
kan vara motiverat från allmän synpunkt är, enligt förarbetena, om 
en person beslutar sig för att lämna in ett skjutvapen till polisen först 
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i och med att han eller hon riskerar att upptäckas och inlämnandet 
således inte är frivilligt i egentlig mening (prop. 1999/2000:27 s. 71 
och 98). Enligt utredningen är det rimligt att regleringen om frivil-
ligt inlämnande utvidgas till att även gälla för vapenmagasin. 

Vapenmagasin ska kunna förverkas i vissa fall 

I 9 kap. 5 § vapenlagen finns en bestämmelse om förverkande av 
skjutvapen, ammunition och ljuddämpare som varit föremål för vissa 
brott. Bestämmelsen innebär bl.a. att ammunition och ljuddämpare 
som någon har innehaft utan att ha rätt till det, eller som överlåtits 
till någon som inte haft rätt att inneha föremålen, ska förverkas. En-
ligt paragrafen får vidare ammunition och ljuddämpare förklaras för-
verkade om de hör till ett vapen som förverkas. Nu när utredningen 
föreslår att vissa vapenmagasin ska regleras på i huvudsak samma sätt 
som ammunition och ljuddämpare, inställer sig frågan om bestäm-
melserna om förverkande bör utvidgas till att på motsvarande sätt 
gälla sådana magasin. 

I SOU 2021:100 föreslår 2020 års förverkandeutredning att det 
nuvarande kapitlet i brottsbalken som reglerar förverkande, 36 kap., 
ska upphävas och ersättas med ett helt nytt kapitel. Som huvudregel 
ska brottsbalkens förverkanderegler vara tillämpliga också i special-
straffrätten. Vissa specialstraffrättsliga bestämmelser om förverkan-
de ska emellertid enligt förslaget finnas kvar. Det gäller sådana be-
stämmelser som är särskilt anpassade för det område där de finns och 
bestämmelser som används frekvent och beträffande vilka det finns 
en upparbetad praxis. Vapenlagens förverkandebestämmelser före-
slås vara oförändrade. 

Utredningen noterar att ändringsdirektivets bestämmelser om 
vapenmagasin inte innehåller något uttryckligt krav på att magasin 
ska kunna förverkas. I artikel 9 i det konsoliderade vapendirektivet, 
som behandlas i avsnitt 7.2.2 och reglerar förvärv och innehav av 
föremål i kategori A, krävs att medlemsstaterna ska säkerställa att 
skjutvapen, väsentliga delar och ammunition som innehas i strid med 
regleringen i artikeln, ska kunna beslagtas. Något motsvarande krav 
ställs emellertid inte avseende vapenmagasin. Det talar i någon mån 
för att inte införa några bestämmelser om förverkande av vapenma-
gasin i den svenska lagstiftningen. 
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Det skulle emellertid strida mot strukturen i vapenlagstiftningen 
med en reglering som innebär att viss egendom som har varit föremål 
för brott mot vapenlagen, i form av t.ex. olovligt innehav, inte skulle 
kunna förverkas. Som tidigare nämnts föreskriver dessutom arti-
kel 23 i det konsoliderade vapendirektivet att medlemsstaterna ska 
fastställa regler om effektiva, proportionella och avskräckande sank-
tioner för överträdelse av nationella bestämmelser som antagits en-
ligt direktivet. Regleringen om förverkande av ammunition och ljud-
dämpare i 9 kap. 5 § vapenlagen bör därför utvidgas till att även gälla 
sådana vapenmagasin som nu föreslås omfattas av lagen. 

Återkallelse och omhändertagande 

Enligt 6 kap. 2 § vapenlagen ska ett tillstånd att inneha ammunition 
eller ljuddämpare återkallas om förutsättningarna för tillståndet inte 
längre finns, om tillståndshavaren har missbrukat den egendom som 
tillståndet gäller eller om det annars finns någon skälig anledning att 
återkalla tillståndet. 

Enligt 6 kap. 4 § vapenlagen ska Polismyndigheten vidare besluta 
att ett vapen med tillhörande ammunition, ljuddämpare och till-
ståndsbevis ska tas om hand, om det finns risk att vapnet missbrukas 
eller det är sannolikt att tillståndet att inneha vapnet kommer att 
återkallas och särskilda omständigheter inte talar mot ett omhänder-
tagande. Syftet med den regleringen är att tillfälligt förhindra inne-
hav av skjutvapen, ammunition och ljuddämpare i de angivna fallen. 
Ett beslut om omhändertagande enligt paragrafen är en interimistisk 
åtgärd som vidtas i avvaktan på att frågan om återkallelse av tillstån-
det prövas (se Vissa åtgärder mot illegala vapen, prop. 2011/12:109, 
s. 34). 

Det är enligt utredningen både angeläget och rimligt att ett till-
stånd att inneha sådana vapenmagasin som regleras i vapenlagen kan 
återkallas i de fall som anges i 6 kap. 2 § och att vapenmagasin kan 
omhändertas i de fall som anges i 6 kap. 4 §. Bestämmelserna bör 
därför utvidgas till att även omfatta sådana vapenmagasin. 

I artikel 6.3 i det konsoliderade vapendirektivet ställs krav på att 
innehav av magasin av den kapacitet som omfattas av direktivet, och 
som kan monteras på, dvs. sättas in i, antingen ett halvautomatiskt 
skjutvapen med centralantändning eller ett repeterande skjutvapen, 
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ska leda till att innehavarens tillstånd att inneha ett vapen i kate-
gori B återkallas, såvida inte innehavaren har beviljats tillstånd enligt 
artikel 9 eller artikel 10.5. Enligt 6 kap. 1 § första stycket a vapenla-
gen ska ett tillstånd att inneha skjutvapen återkallas om tillståndsha-
varen har visat sig vara olämplig att inneha skjutvapen. Ett olovligt 
innehav av de magasin som föreslås omfattas av vapenlagen kommer 
normalt sett även att innebära att innehavaren har visat sig vara 
olämplig i den mening som avses i 6 kap. 1 § första stycket a, vilket 
leder till återkallelse av hans eller hennes vapentillstånd. I och med 
det anser utredningen att syftet med artikel 6.3 är tillgodosett genom 
den befintliga regleringen. 

Utredningen noterar att artikel 6.3 inte bara omfattar innehav av 
stora vapenmagasin till halvautomatiska vapen med centralantänd-
ning, utan även stora magasin till repeterande vapen. Det framstår 
emellertid som både märkligt och omotiverat, givet det faktum att 
sådana vapen inte faller inom direktivets kategori A, även om de 
kombineras med ett stort magasin. Det finns enligt utredningens 
mening därför inte skäl att utvidga regleringen om återkallelse av till-
stånd till att även omfatta sådana vapenmagasin. 

8.4.4 Överlåtelse och lån 

Utredningens förslag: De löstagbara vapenmagasin som regleras 
i vapenlagen får, i likhet med ammunition och ljuddämpare, över-
låtas endast till den som har tillstånd eller rätt att inneha egendo-
men. Om sådana vapenmagasin överlåts genom ombud ska om-
budet ha ett eget vapentillstånd. Överträdelse av bestämmelsen 
straffbeläggs. 

Den som har tillstånd att låna skjutvapen ska utan särskilt till-
stånd få inneha magasin som passar till vapnet. 

 
Skälen för utredningens förslag: Enligt 2 kap. 9 § vapenlagen får 
skjutvapen, ammunition eller ljuddämpare endast överlåtas till den 
som har tillstånd eller rätt att inneha egendomen. Bestämmelsen in-
nebär bl.a. att en vapenhandlare som överlåter sådan egendom har en 
skyldighet att kontrollera att den som vill köpa den har tillstånd eller 
rätt att inneha den. I paragrafen anges också att om ammunition eller 
ljuddämpare överlåts genom ombud, ska ombudet ha eget vapentill-
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stånd. Bestämmelsen är straffsanktionerad. Den som överlåter am-
munition eller ljuddämpare till någon som inte har rätt att inneha 
egendomen kan dömas för brott enligt 9 kap. 2 § första stycket e 
vapenlagen. 

Artikel 13.1 andra stycket i det konsoliderade vapendirektivet 
reglerar i strikt mening endast förvärvarens rätt att köpa vapenma-
gasin. Den innehåller inget direkt krav på reglering av överlåtarens 
rätt att sälja magasin. För att den föreslagna regleringen om tillstånd 
till innehav av vissa löstagbara vapenmagasin inte ska leda till omoti-
verade luckor i lagstiftningen, är det enligt utredningens mening 
nödvändigt att även överlåtaren ges incitament att i samband med 
transaktionen kontrollera förvärvarens rätt att inneha magasinen. Ur 
tillämpningssynpunkt är det också en fördel att vapenmagasin i det 
avseendet regleras på samma sätt som skjutvapen, ammunition och 
ljuddämpare. Regleringen i 2 kap. 9 § och 9 kap. 2 § första stycket e 
vapenlagen bör därför utvidgas till att även omfatta överlåtelse av de 
vapenmagasin som omfattas av vapenlagen. Utredningen återkom-
mer i avsnitt 9.5 till frågan om motsvarande ska gälla även för yrkes-
mässig förmedling. 

Den som har tillstånd att låna skjutvapen får enligt 3 kap. 10 § 
vapenlagen, under den tid som han eller hon innehar ett vapen som 
lån, utan särskilt tillstånd även inneha ammunition och ljuddämpare 
till vapnet. Av konsekvensskäl bör den bestämmelsen utvidgas till 
att gälla även de nu aktuella vapenmagasinen. Eftersom den som 
lånar ett skjutvapen inte har rätt att överlåta vapnet, omfattas inte 
han eller hon av förslaget i avsnitt 8.4.2 om möjlighet att, utan sär-
skilt tillstånd, under en viss tid fortsätta inneha vapenmagasin i sam-
band med vapenöverlåtelse. Det finns inte heller skäl att föreslå 
någon motsvarande reglering för dessa fall. 

8.4.5 Inga nya regler om förvaring och transport 

Utredningens bedömning: Det behöver inte införas några regler 
om förvaring eller transport av sådana vapenmagasin som regleras 
i vapenlagen. 

 
Skälen för utredningens bedömning: I 5 kap. vapenlagen finns reg-
ler om förvaring och transport av skjutvapen, ammunition och ljud-
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dämpare. Av 5 kap. 1 § framgår att den som innehar skjutvapen, 
ammunition eller ljuddämpare är skyldig att ta hand om egendomen 
och hålla den under sådan uppsikt att det inte finns risk för att någon 
obehörig kommer åt den. I 5 kap. 2 § finns närmare bestämmelser 
om hur egendomen ska förvaras. Där anges bl.a. att skjutvapen ska 
förvaras i säkerhetsskåp eller i annat lika säkert förvaringsutrymme, 
och att ammunition och ljuddämpare ska förvaras under säkert lås 
eller på annat lika betryggande sätt. I 5 kap. 3 § regleras möjligheten 
att lämna över skjutvapen, ljuddämpare och ammunition till annan 
för förvaring. I 5 kap. 4 § finns bestämmelser om att den som skickar 
eller transporterar ett skjutvapen, ammunition eller ljuddämpare ska 
vidta åtgärder för att förhindra att någon obehörig kommer åt egen-
domen. Bestämmelserna är, i fråga om enskilda personers innehav, i 
viss mån straffbelagda i 9 kap. 2 § vapenlagen. Det är t.ex., enligt 
9 kap. 2 § första stycket b, straffbart att uppsåtligen eller av oakt-
samhet bryta mot bestämmelserna om överlämnande till förvaring 
hos någon annan enligt 5 kap. 3 § eller bestämmelserna om transport 
i 5 kap. 4 §. Likaså utgör det enligt 9 kap. 2 § första stycket i ett brott 
mot vapenlagen att förvara ett skjutvapen eller en ljuddämpare åt nå-
gon annan utan att det finns ett föreskrivet tillstånd till förvaringen. 

I Genomförandepromemorian föreslås att bestämmelserna om 
förvaring av skjutvapen och ammunition i 5 kap. 1–4 §§ vapenlagen, 
liksom vissa kompletterande bestämmelser i vapenförordningen, ska 
utvidgas till att även gälla vapenmagasin. Vidare föreslås att straffbe-
stämmelserna i 9 kap. 2 § första stycket b och i ska ändras till att gälla 
även olovlig förvaring av vapenmagasin. Till stöd för det anförs i 
huvudsak att det bör gälla samma krav för förvaring av vapenmagasin 
som för ammunition och ljuddämpare och att det är angeläget att 
straffsanktionera även otillåten förvaring av sådan egendom, för att 
ingripanden mot otillåtna innehav av vapenmagasin inte ska kunna 
hindras av att innehavaren påstår sig förvara egendomen åt någon 
annan (se Ds 2018:1 s. 203 f.). 

Utredningen anser i och för sig att det är logiskt att det bör gälla 
samma krav på förvaring av sådana vapenmagasin som regleras i 
vapenlagen som för ammunition och ljuddämpare. Samtidigt noterar 
utredningen att ändringsdirektivet inte innehåller några krav avse-
ende förvaring eller transport av magasin. Sådana krav gäller endast 
för skjutvapen, väsentliga delar och ammunition (se skäl 21, artikel 7 
och artikel 9.3 i det konsoliderade vapendirektivet). Vad beträffar 
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straffbestämmelsen i 9 kap. 2 § första stycket i, noterar utredningen 
också att den endast gäller förvaring åt annan av skjutvapen och ljud-
dämpare, men inte förvaring av ammunition. Allt otillåtet innehav av 
vapenmagasin som sträcker sig längre än endast förvaring kommer 
att vara straffbelagt i enlighet med förslagen i avsnitt 8.4.3 (se prop. 
2011/12:109 s. 20 f.). Mot bakgrund av det och det förhållandet att 
utredningen ska lämna förslag för att genomföra direktivet på abso-
lut miniminivå, bedömer utredningen att det inte bör införas några 
bestämmelser om förvaring och transport av vapenmagasin. 

8.4.6 Inga nya regler om införsel 

Utredningens bedömning: Det behöver inte införas några regler 
om tillstånd till införsel av vapenmagasin. 

Skälen för utredningens bedömning 

Tillstånd ska inte krävas för införsel av vapenmagasin 

Enligt 2 kap. 1 § första stycket d vapenlagen krävs det tillstånd för 
att föra in skjutvapen, ammunition eller ljuddämpare till Sverige. 
Med införsel i paragrafens mening avses att egendomen förs över 
gränsen för svenskt territorium, oavsett för vilket ändamål det görs. 
Regleringen träffar således både transporter av egendom genom lan-
det, införsel av egendom för tillfällig användning i landet och införsel 
i syfte att egendomen ska stanna kvar i landet. Regleringen är dock 
inte avsedd att ersätta innehavstillstånd utan syftar till att kontrol-
lera mera tillfälliga innehav i landet (se prop. 1973:166, s. 141 f.). I 
de fall där egendomen förs in för att stanna kvar i landet bör därför 
i regel ett innehavstillstånd sökas i stället för ett införseltillstånd. 

Närmare bestämmelser om förutsättningarna för, undantagen 
från och räckvidden av införseltillstånd finns i 2 kap. 11–16 §§ 
vapenlagen. Av 2 kap. 11 § följer att det i huvudsak gäller samma för-
utsättningar för tillstånd till införsel av vapen, ammunition och ljud-
dämpare som för tillstånd att inneha sådan egendom. Av 2 kap. 12 § 
framgår att införseltillstånd endast ger rätt att inneha egendom un-
der den begränsade tid och för det ändamål som anges i tillståndet. I 
2 kap. 13 § föreskrivs vissa undantag från kravet på tillstånd till in-
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försel. Det framgår bl.a. att enskilda personer utan sådant tillstånd 
får föra in de skjutvapen, den ammunition och de ljuddämpare som 
de i Sverige har rätt att inneha för personligt bruk. Det undantaget 
innebär bl.a. att den som enligt 2 kap. 8 § vapenlagen har rätt att in-
neha ammunition, får föra in ammunitionen till Sverige utan särskilt 
tillstånd. 

I 4 kap. vapenförordningen finns ytterligare bestämmelser om in-
förseltillstånd. Därutöver finns det bestämmelser om anmälnings-
skyldighet vid införsel av skjutvapen, ammunition och ljuddämpare 
inom EU i 3 och 4 §§ lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter 
vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen. 

Regleringen om införseltillstånd fyller en viktig funktion. Den 
kompletterar bestämmelserna om innehavstillstånd och syftar till att 
få kontroll över vilka föremål som förs in i landet (prop. 2021/22:46 
s. 28). I och med de undantag från tillståndskraven som regleringen 
medger, skulle en utvidgning av den till att även omfatta vapenma-
gasin sannolikt inte innebära några orimligt betungande konsekven-
ser för legala vapenägare. 

Ändringsdirektivet ställer inga krav i fråga om införsel 

Företrädare för både Polismyndigheten och Tullverket har under ut-
redningens arbete framhållit behovet av att reglera även införsel av 
vapenmagasin. 

Ändringsdirektivet innehåller emellertid inga krav på att med-
lemsstaterna ska reglera införsel av de vapenmagasin som enligt di-
rektivet ska regleras. Direktivets bestämmelser om formaliteter för 
förflyttning av egendom inom unionen avser endast skjutvapen (se 
artikel 16 och 17 i det konsoliderade vapendirektivet). De ändamåls-
skäl som ligger bakom den nuvarande införselregleringen – att be-
gränsa och få kontroll över vilka föremål som förs in i landet – gör 
sig inte heller lika starkt gällande i fråga om vapenmagasin som i 
fråga om exempelvis skjutvapen. En utvidgning av regleringen till att 
gälla även vapenmagasin skulle därtill ofrånkomligen medföra en 
ökad administrativ börda för såväl de som avser att föra in magasin 
till Sverige som Tullverket och Polismyndigheten. Sammantaget, 
och med särskilt beaktande av att utredningen ska föreslå en imple-
mentering av direktivet på absolut miniminivå, anser utredningen att 
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regleringen om införseltillstånd i vapenlagen inte bör utvidgas till att 
även gälla sådana vapenmagasin som regleras i lagen. 

8.4.7 Inlösen, dödsbon och konkursbon 

Utredningens förslag: De löstagbara vapenmagasin som regleras 
i vapenlagen ska kunna lösas in av staten under samma förutsätt-
ningar som gäller för skjutvapen, ammunition och ljuddämpare. 

Sådana vapenmagasin som ingår i ett dödsbo eller ett kon-
kursbo ska omfattas av samma regler som gäller för skjutvapen, 
ammunition och ljuddämpare som ingår i ett sådant. 

Skälen för utredningens förslag 

Inlösen av vapenmagasin 

I 7 kap. vapenlagen och 10 kap. vapenförordningen finns det regler 
om inlösen av vapen, ammunition och ljuddämpare. Med inlösen av-
ses i det sammanhanget att staten tvångsförvärvar egendomen mot 
en ersättning som motsvarar egendomens marknadsvärde. 

I 7 kap. 1 § vapenlagen anges fyra olika fall i vilka inlösen ska ske. 
De innefattar att tillståndet att inneha egendomen har återkallats 
utan att egendomen har förverkats eller tagits i beslag (punkten a), 
att innehavaren har avlidit (punkten b), att en ansökan om tillstånd 
att inneha egendomen har avslagits och den har förvärvats genom 
arv, testamente eller bodelning (punkten c) och att en domstol har 
beslutat att egendom som någon innehar utan att ha rätt till den inte 
ska förverkas eller att åklagaren har avstått från att föra talan om för-
verkande (punkten d). 

I 7 kap. 2 § vapenlagen anges undantag från kravet på inlösen, 
som i huvudsak innebär att inlösen inte aktualiseras om innehavaren 
själv, inom vissa särskilt angivna tidsfrister, skrotar eller överlåter 
egendomen till någon som har rätt att inneha den. En grundläggande 
tanke bakom bestämmelserna om inlösen är att Polismyndigheten, 
som prövar frågor om inlösen, i största möjliga utsträckning ska 
undvika inlösen genom att låta ägaren själv avveckla sitt innehav (se 
prop. 1973:166 s. 146 f.). 
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Ändringsdirektivet innehåller inte några krav på eller bestämmel-
ser om att sådana vapenmagasin som omfattas av regleringen ska 
kunna tvångsförvärvas av medlemsstaterna. Den svenska regleringen 
om inlösen är emellertid ett viktigt komplement till regleringen om 
innehavstillstånd, kriminalisering och förverkande. En enskild va-
peninnehavare som själv saknar kunskap eller andra nödvändiga för-
utsättningar för att kunna avhända sig föremålet på ett lagenligt sätt, 
får genom inlösenförfarandet hjälp att bli av med det. Samtidigt har 
samhället möjlighet att kontrollera att skjutvapen och andra föremål 
som regleras i vapenlagen inte kommer i orätta händer. Genom att 
ersättningen vid inlösen ska motsvara marknadsvärdet garanterar 
staten dessutom att ingen ekonomisk förlust uppstår. Utredningen 
anser därför att reglerna om inlösen bör gälla de vapenmagasin som 
föreslås omfattas av vapenlagen, när innehavet regleras på i princip 
samma sätt som ammunition och ljuddämpare. 

Vapenmagasin som ingår i dödsbon eller konkursbon 

I 8 kap. vapenlagen och 11 kap. vapenförordningen finns regler om 
hanteringen av vapen, ammunition och ljuddämpare i dödsbon och 
konkursbon. I 8 kap. 1 § vapenlagen föreskrivs att skjutvapen, am-
munition och ljuddämpare, som ingår i ett dödsbo eller ett kon-
kursbo, under viss tid utan särskilt tillstånd får innehas av den som 
har tagit hand om boet. Enligt 8 kap. 2 § vapenlagen får Polismyn-
digheten, när det finns särskild anledning till det, besluta att sådan 
egendom tills vidare ska förvaras av myndigheten eller någon annan 
som myndigheten anvisar. Även om ändringsdirektivet inte innehål-
ler något som medför att bestämmelserna i fråga behöver utvidgas 
till att gälla sådana vapenmagasin som regleras i vapenlagen, är det 
rimligt att regleringen även gäller dem. En sådan ordning underlättar 
vid administrationen av dödsbon och konkursbon och bör därför in-
föras. Den kan inte anses innebära några negativa konsekvenser för 
legala vapenägare. 
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8.4.8 Statens innehav av vapenmagasin 

Utredningens förslag: Vapenlagen ska inte gälla för vapenmaga-
sin som innehas av staten. 

 
Skälen för utredningens förslag: Vapenlagens bestämmelser gäller 
enligt 1 kap. 8 § vapenlagen, med några få undantag avseende vapen-
register och märkning, inte skjutvapen, ammunition och ljuddäm-
pare som innehas av staten. Det innebär bl.a. att vapenlagens krav på 
tillstånd i 2 kap. 1 § inte gäller skjutvapen, ammunition eller ljud-
dämpare som innehas av staten. Under remissförfarandet avseende 
Genomförandepromemorian framhöll Försvarsmakten att även lös-
tagbara vapenmagasin måste omfattas av det statliga undantaget, 
eftersom det annars kommer att skapa omfattande problem för verk-
samheten. Utredningen instämmer i den synpunkten. Därför bör 
undantaget från vapenlagens tillämpningsområde i 1 kap. 8 § första 
stycket vapenlagen utvidgas till att även omfatta sådana löstagbara 
vapenmagasin som regleras i vapenlagen. 

I avsnitt 11.3 återkommer utredningen till frågan om vissa be-
myndiganden i vapenlagen, som ger möjlighet att undanta vissa stat-
liga tjänstemän, företrädare för andra staters myndigheter och främ-
mande stats militära styrka från vapenlagens krav, bör utvidgas till 
att även gälla deras befattning med vapenmagasin. 

8.4.9 Möjligheten att flyga med skjutvapen 

Utredningens bedömning: Utredningens förslag innebär inte 
någon omklassificering av vapen eller någon utvidgning av be-
greppet krigsmateriel. De ändrar inte heller befintliga regelverk 
om rätten att ta med skjutvapen och andra föremål på flygplan. 

Skälen för utredningens bedömning 

Vissa invändningar mot tidigare förslag 

Utredningen har uppfattat att en central invändning från framför allt 
vissa skytteföreningar mot Genomförandepromemorians förslag om 
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vapenmagasin, är att den föreslagna regleringen skulle omöjliggöra 
för målskyttar att flyga med vissa skjutvapen och magasin, även om 
de förvaras separat. 

Som utredningen förstår det grundar sig den invändningen på föl-
jande resonemang. Om det införs ett krav på tillstånd till innehav av 
vapenmagasin innebär det i sig, eller ger i vart fall uttryck för, en 
omklassificering av vissa halvautomatiska vapen med stora magasin 
från kategori B till kategori A, oavsett om magasinet är infört i vap-
net eller inte. En sådan omklassificering krävs inte av ändringsdirek-
tivet. Om ett skjutvapen klassificeras i kategori A, likställs det med 
krigsmateriel. Många flygbolag transporterar inte vapen som ingår i 
kategori A eller krigsmateriel. Förslagen innebär därför, enligt kriti-
kerna, att kombinationen av vissa halvautomatiska vapen och stora 
vapenmagasin inte kommer att få transporteras med flygplan, även 
om vapnen och vapenmagasinen förvaras separat. Det finns i vart fall 
en risk att flygbolagen tolkar förslagen på det sättet, till nackdel för 
målskyttar. 

Möjligheten att flyga med skjutvapen styrs av andra regelverk 

Utredningen vill med anledning av de invändningar som nyss redo-
visats lämna följande förtydliganden. 

Möjligheten att ta med skjutvapen och andra farliga föremål på 
flygplan styrs i grunden av vissa internationella regelverk, företrä-
desvis de bestämmelser om lufttransport av s.k. farligt gods som ut-
färdas av den internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO) 
med stöd av konventionen den 7 december 1944 angående interna-
tionell civil luftfart (Chicagokonventionen) och de i huvudsak mot-
svarande bestämmelserna om transport av farligt gods som har tagits 
fram av den internationella luftfartsorganisationen (IATA). I svensk 
rätt finns det bestämmelser som införlivar ICAO:s regelverk i lagen 
(2006:263) och förordningen (2006:311) om transport av farligt 
gods. Det finns också en viss reglering av relevans på området för 
luftfartsskydd. I kommissionens genomförandeförordning (EU) 
2015/1998 av den 5 november 2015 om detaljerade bestämmelser för 
genomförande av de gemensamma grundläggande standarderna av-
seende luftfartsskydd, föreskrivs bl.a. förbud mot att transportera 
explosiva och brandfarliga ämnen ombord på flygplan. 
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Det samlade regelverket på området är omfattande. Utredningen 
har inte identifierat något kategoriskt förbud i regelverket mot att 
transportera skjutvapen i kategori A eller krigsmateriel. Såväl 
ICAO:s som IATA:s reglering synes tillåta att skjutvapen för mål-
skytte tillsammans med maximalt 5 kg ammunition får tas med på 
flygplan som incheckat bagage, förutsatt att vapnet är oladdat. 

Utredningen råder inte över den reglering som finns i ICAO:s 
och IATA:s regelverk och föreslår inga ändringar i den svenska reg-
lering som finns på området. 

Den svenska regleringen av krigsmateriel är oförändrad 

Det är enligt utredningens mening en missuppfattning att de förslag 
som lagts fram vid tidigare försök att genomföra ändringsdirektivet 
innebär att några nya vapen eller vapenkategorier ska utgöra krigs-
materiel. Inte heller utredningens förslag har sådan innebörd. 

Frågan om vad som utgör krigsmateriel enligt svensk rätt regleras 
i krigsmateriellagstiftningen. Som tidigare nämnts följer det av bila-
gan till förordningen om krigsmateriel att i princip alla skjutvapen 
som omfattas av vapenlagstiftningen, förutom slätborrade vapen för 
jakt eller sportskytte (hagelgevär), redan i dag utgör krigsmateriel. 
Halvautomatiska skjutvapen som inte är slätborrade utgör alltså en-
ligt gällande rätt krigsmateriel. Det bör understrykas att det i 9 § för-
ordningen om krigsmateriel görs undantag från kravet på tillstånd 
till utförsel av krigsmateriel när det gäller tillfällig utförsel för privat 
bruk av handeldvapen och ammunition till vapnet, förutsatt att per-
sonen i fråga är berättigad att inneha vapnet här i landet enligt va-
penlagen. Det betyder dock inte att sådana vapen inte utgör krigs-
materiel. 

Utredningen föreslår inga förändringar av bilagan till krigsmate-
rielförordningen eller bestämmelserna om utförsel av krigsmateriel. 

Frågan om klassificering av vapen i samband med flygresor 

Som framhållits tidigare innebär förändringarna i direktivets arti-
kel 9 och bilaga I bl.a. att vissa halvautomatiska vapen i vilka det sätts 
in ett stort löstagbart vapenmagasin ingår i direktivets kategori A, 
och därmed som utgångspunkt är förbjudna enligt direktivet. Om 
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ett sådant skjutvapen och vapenmagasin däremot förvaras separat, 
under exempelvis en flygresa, ingår det under flygresan inte i kate-
gori A, så som direktivet är utformat. 

Direktivet innehåller utöver artikel 9 även andra bestämmelser 
om magasin, som syftar till att direktivets förbud ska vara möjligt att 
tillämpa i praktiken samtidigt som det inte enkelt ska kunna kring-
gås. Som tidigare nämnts, anser utredningen att de bestämmelserna 
kräver en reglering av löstagbara vapenmagasin, som givet bl.a. den 
befintliga strukturen i vapenlagen lämpligast utformas utifrån krav 
på tillstånd till innehav av sådana magasin. Utredningens förslag om 
krav på tillstånd till innehav av vissa vapenmagasin ska alltså inte 
uppfattas som ett ställningstagande i frågan om separat förvarade 
skjutvapen och vapenmagasin av angivet slag alltid utgör vapen i 
kategori A.
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9 Vapenmäklare 

9.1 Dagens lagstiftning täcker inte vapenmäklare 

Utredningens bedömning: Varken vapenlagen eller lagen om 
krigsmateriel täcker till fullo kraven i ändringsdirektivet på regle-
ring av vapenmäklarverksamhet. 

Skälen för utredningens bedömning 

Vapenmäklare är en ny kategori 

Genom ändringsdirektivet införs det krav på medlemsstaterna att ha 
ett system för reglering av vapenhandlar- och vapenmäklarverksam-
het (artikel 4.4 i det konsoliderade vapendirektivet). Systemet ska 
inbegripa åtminstone 

• registrering av vapenhandlare och vapenmäklare som är verk-
samma på medlemsstatens territorium, 

• licens eller tillstånd för vapenhandlar- och vapenmäklarverksam-
het på medlemsstatens territorium, och 

• prövning av den berörda vapenhandlarens eller vapenmäklarens 
personliga och yrkesmässiga integritet och relevanta förmåga (i 
fråga om juridiska personer gäller prövningen både den juridiska 
personen och den eller de fysiska personer som leder företaget). 

När det gäller vapenhandlare finns det sedan tidigare krav på tillstånd 
och tillståndsprövning (se artikel 4.3 i 1991 års vapendirektiv i dess 
lydelse enligt 2008 års ändringsdirektiv). Kraven på vapenhandlare 
har genomförts i svensk lagstiftning framför allt genom bestämmel-
ser i vapenlagen, lagen om krigsmateriel och lagen om brandfarliga 
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och explosiva varor. I vapenlagen regleras traditionell handel med 
skjutvapen och vissa delar till sådana vapen och verksamheter som 
ser över eller reparerar skjutvapen eller vissa delar till vapnen. I lagen 
om brandfarliga och explosiva varor och lagen om krigsmateriel 
regleras sådan verksamhet som består av handel med och annan 
hantering av ammunition, t.ex. tillverkning. 

Det som är nytt genom ändringsdirektivet är alltså dels krav på 
tillstånd och tillståndsprövning för vapenmäklarverksamhet, dels 
krav på registrering av vapenhandlare och vapenmäklare. Registre-
ringskravet behandlas i avsnitt 10.1.2. I detta avsnitt behandlas kra-
vet på tillstånd för vapenmäklarverksamhet. 

Ändringsdirektivets definition av vapenmäklare 

I artikel 1.1.10 i det konsoliderade vapendirektivet definieras vapen-
mäklare som varje fysisk eller juridisk person, med undantag av va-
penhandlare, vars näringsverksamhet helt eller delvis består av något 
av följande: 

• att förhandla om eller arrangera transaktioner för inköp, försälj-
ning eller leverans av skjutvapen, väsentliga delar eller ammuni-
tion, eller 

• att arrangera överföringen av skjutvapen, väsentliga delar eller 
ammunition inom en medlemsstat, från en medlemsstat till en 
annan medlemsstat, från en medlemsstat till ett tredjeland eller 
från ett tredjeland till en medlemsstat. 

Som framgår av direktivtexten gör definitionen, som har införts ge-
nom ändringsdirektivet, tydlig skillnad mellan vapenhandlare och 
vapenmäklare. 

Den nuvarande regleringen 

Det finns i dag inte någon reglering i svensk rätt som specifikt avser 
vapenmäklarverksamhet, men det finns regler i vapenlagen om krav 
på tillstånd för att bedriva handel med skjutvapen. Vidare finns det 
viss reglering i lagstiftningen om krigsmateriel. Det behöver därför 
övervägas om de reglerna är tillräckliga i den meningen att de omfat-
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tar allt det som avses med mäklarverksamhet i ändringsdirektivet. 
Det skulle i så fall innebära att det inte behöver införas några nya 
regler som specifikt avser vapenmäklarverksamhet. 

Finns det vapenmäklare i Sverige? 

En grundläggande fråga är naturligtvis om det i dag finns någon 
yrkeskategori i Sverige som motsvarar det som i ändringsdirektivet 
kallas vapenmäklare och, om så inte är fallet, om sådan verksamhet 
ändå behöver regleras. 

Enligt den grundsyn som gäller näringsidkare som bedriver mäk-
larverksamhet ska mäklaren vara en opartisk mellanman och alltså 
inte företräda någon av parterna som ombud (jfr exempelvis 3 kap. 
1 § andra stycket och 3 kap. 11 § fastighetsmäklarlagen [2021:516], 
se även prop. 2020/21:42 s. 42). Ett uppdrag som vapenmäklare 
skiljer sig alltså typiskt sett från ett uppdrag som ombud genom att 
en vapenmäklare är fristående från parterna. 

Ett antal remissinstanser framhöll i sina yttranden över Genom-
förandepromemorian att det var otydligt vad som avses med vapen-
mäklare. I den delen ansluter sig utredningen till det som anförts om 
den saken i prop. 2020/21:42 (s. 41 f.). Även utredningen anser såle-
des att man utifrån ändringsdirektivets definition av vapenmäklare 
kan dra slutsatsen att den som endast förmedlar enstaka affärer inte 
är att betrakta som en vapenmäklare. Vidare kan inte personer eller 
företag som endast tillhandahåller annonser, utan att på andra sätt 
bidra till transaktioner, anses arrangera transaktioner och träffas av 
vapenmäklarregleringen. Inte heller kan personer eller företag som 
endast anlitas för att utföra transporter av skjutvapen, sådana vapen-
delar som jämställs med skjutvapen, väsentliga delar eller ammuni-
tion betraktas som vapenmäklare i ändringsdirektivets mening. 

Det har hävdats att det i dag inte finns några personer eller före-
tag i Sverige som ägnar sig åt vapenmäklarverksamhet som inte redan 
har tillstånd att driva vapenhandel. Därför skulle det inte heller fin-
nas något behov av att reglera sådan verksamhet. 

En medlemsstat kan inte avstå från att genomföra en del av änd-
ringsdirektivet av det skälet. Vapendirektivet är en kompletterande 
åtgärd för EU:s inre marknad som tillkom för att skapa en balans 
mellan, å ena sidan, åtagandet att säkerställa en viss frihet för handel 
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med skjutvapen och, å andra sidan, kravet att den friheten begränsas 
av vissa garantier som är nödvändiga av säkerhetsskäl (se skäl 2 till 
det konsoliderade vapendirektivet). Vapenhandeln är alltså en del av 
EU:s inre marknad. Det innebär bl.a. att företag i andra medlemssta-
ter ska kunna konkurrera på EU:s marknad för vapenhandel på 
samma villkor som svenska företag. De ska också ha samma möjlig-
het att etablera verksamhet i Sverige som svenska företag har och 
som de har i unionen i övrigt. Att samma regler gäller i Sverige som 
i övriga unionen är alltså en förutsättning för att den inre marknaden 
ska kunna fungera fullt ut. 

Vidare finns det inga garantier för att inte någon exempelvis 
skapar en hemsida vars enda syfte är att förmedla köp och försäljning 
av skjutvapen eller på annat sätt ägnar sig åt vapenmäklarverksamhet. 
Ändringsdirektivet syftar bl.a. till att motverka att skjutvapen miss-
brukas för brottslig verksamhet. Att lämna vapenmäklarverksamhet 
oreglerad kan leda till att det vakuum som bildas kommer att utnytt-
jas t.ex. av den organiserade brottsligheten. 

Vapenlagens regler om handel med skjutvapen omfattar inte all 
vapenmäklarverksamhet i ändringsdirektivets mening 

Någon definition av handel med vapen finns inte i vapenlagen och 
förarbetena saknar klargörande uttalanden i saken. Med vapenhandel 
torde dock avses inte bara sådan verksamhet där en näringsidkare 
handlar med egna vapen eller med annans vapen i kommission utan 
också verksamhet där näringsidkaren handlar med vapen som ombud 
för någon annan. 

En mellanman som agerar i rollen av ett ombud kan således anses 
bedriva handel med vapen i vapenlagens mening. Frågan är om även 
en mellanman som agerar som vapenmäklare kan anses bedriva han-
del med vapen i vapenlagens mening. 

När 1991 års vapendirektiv genomfördes i Sverige bedömdes de 
då gällande reglerna i vapenlagen (1973:1176) om handel med vapen, 
som i aktuellt avseende motsvarar nu gällande regler, väl fylla direk-
tivets krav när det gäller tillstånd för yrkesmässig vapenhandel (se 
prop. 1995/96:52 s. 33). 

Ett skäl som starkt talar mot att nu tolkningsvis utsträcka om-
fattningen av de svenska reglerna till att avse vapenmäklarverksam-
het i ändringsdirektivets mening är att EU-lagstiftaren i definitionen 
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av vapenmäklare uttryckligen har undantagit vapenhandlare. Det är 
alltså tydligt att EU vill fånga upp en kategori av näringsidkare som 
ligger utanför direktivets definition av vapenhandlare. 

Vidare ger ett tillstånd att bedriva handel med skjutvapen alltid 
rätt att inneha de skjutvapen som tillståndet avser (2 kap. 10 d § 
vapenlagen). Sådan handel tar alltså sikte på fysisk befattning med 
skjutvapen. Vapenlagens bestämmelser om handel med vapen synes 
därmed inte omfatta renodlad mäklarverksamhet, där någon enbart 
medverkar till transaktioner med eller överföringar av skjutvapen 
utan att själv ta fysisk befattning med vapnen. I sammanhanget bör 
nämnas att det i Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd 
(RPSFS 2009:13, FAP 551-3, de allmänna råden till föreskrifterna i 
13 kap. 2 §) uttalas att förmedling av skjutvapen inte innebär till-
ståndspliktig vapenhandel i vapenlagens mening när förmedlaren 
inte fysiskt hanterar vapnen. Ändringsdirektivets definition av va-
penmäklare (artikel 1.1.10 i det konsoliderade vapendirektivet) 
träffar emellertid helt klart sådan verksamhet. 

Det kan också konstateras att vapenlagen bara reglerar handel 
med skjutvapen, men inte handel med ammunition. Vapenmäklar-
verksamhet i ändringsdirektivets mening omfattar däremot yrkes-
mässig förmedling av både skjutvapen och ammunition. Det innebär 
att vapenlagens regler om handel med skjutvapen inte till fullo upp-
fyller kraven i ändringsdirektivet på reglering av vapenmäklarverk-
samhet. Någon form av ytterligare reglering är alltså nödvändig. 

Sammanfattningsvis anser utredningen att vapenlagens regler om 
handel med skjutvapen i sin nuvarande utformning inte omfattar all 
vapenmäklarverksamhet i ändringsdirektivets mening. 

Bestämmelserna i lagen om krigsmateriel om tillstånd för 
tillhandahållande är inte heller tillräckliga 

I lagen om krigsmateriel finns det bestämmelser med krav på till-
stånd och tillståndsgivning som träffar vapenmäklarverksamhet. En-
ligt 4 § första stycket lagen om krigsmateriel krävs det tillstånd för 
att här i landet bedriva verksamhet som avser ”tillhandahållande” av 
krigsmateriel. Alla skjutvapen och särskilt utformade vapendelar till 
sådana skjutvapen, förutom slätborrade skjutvapen för jakt eller 
sportskytte (hagelgevär), och all ammunition som omfattas av va-
pendirektivet utgör krigsmateriel (se artikel 1.1.1–3 och bilaga I till 
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det konsoliderade direktivet jämförda med bilagan till förordningen 
om krigsmateriel). De förfaranden med skjutvapen och ammunition 
som definitionen av vapenmäklarverksamhet omfattar faller enligt 
utredningens bedömning in under uttrycket tillhandahållande i lagen 
om krigsmateriel. 

För utförsel av krigsmateriel från Sverige krävs, utöver tillstånd 
till tillhandahållande, ett särskilt utförseltillstånd enligt 6 § lagen om 
krigsmateriel. Enligt 5 § samma lag krävs också tillstånd i varje en-
skilt fall när krigsmateriel som finns i utlandet tillhandahålls till nå-
gon i utlandet. 

Tillstånd till tillhandahållande prövas enligt 1 a § lagen om krigs-
materiel av Inspektionen för strategiska produkter (ISP). I de flesta 
fall prövas även ansökan om utförsel av ISP. I vissa fall, vilka anges i 
11 § förordningen om krigsmateriel, ska ansökan om utförseltill-
stånd emellertid prövas av Polismyndigheten. Vid all tillståndspröv-
ning enligt lagen om krigsmateriel gäller, enligt 1 § andra stycket den 
lagen, att tillstånd får lämnas endast om det finns säkerhets- eller 
försvarspolitiska skäl för tillståndet och det inte strider mot Sveriges 
internationella förpliktelser eller Sveriges utrikespolitik i övrigt. 
Kravet enligt 1 § lagen om krigsmateriel innebär bl.a. att tillstånds-
givningen är avsedd att vara mycket restriktiv. 

Att förhandla om eller arrangera transaktioner för inköp, försälj-
ning eller leverans av sådana skjutvapen, vapendelar och ammunition 
som utgör krigsmateriel, liksom att arrangera överföring av sådana 
produkter mellan olika länder, kräver således tillstånd till tillhanda-
hållande enligt lagen om krigsmateriel. Även om vapenmäklarverk-
samhet omfattas av det kravet är frågan om det är tillräckligt för att 
uppfylla ändringsdirektivets krav på tillstånd och tillståndsprövning. 

För det första kan det konstateras att lagen om krigsmateriel, till 
skillnad från vapendirektivet, inte omfattar slätborrade skjutvapen 
för jakt eller sportskytte. Sådana vapen omfattas däremot av vapen-
lagen. Mäklarverksamhet avseende vissa skjutvapen, som omfattas av 
vapendirektivets tillämpningsområde, faller därmed utanför lagen 
om krigsmateriel. 

För det andra kan konstateras att tillståndsprövningen enligt änd-
ringsdirektivet ska omfatta en prövning av vapenmäklarens person-
liga och yrkesmässiga integritet och relevanta förmåga, medan det i 
lagen om krigsmateriel endast ställs krav på prövning av om det fö-
religger säkerhets- eller försvarspolitiska skäl att ge tillstånd. 
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Bestämmelserna i lagen om krigsmateriel om tillstånd för tillhan-
dahållande uppfyller därför inte heller i alla delar ändringsdirektivets 
krav på reglering av vapenmäklarverksamhet. 

9.2 Tillståndsplikt för vapenmäklare 

Utredningens förslag: Att yrkesmässigt förmedla skjutvapen 
eller ammunition, dvs. att bedriva vapenmäklarverksamhet, krä-
ver tillstånd enligt vapenlagen på motsvarande sätt som i dag gäl-
ler för vapenhandlarverksamhet med skjutvapen. 

Samma förutsättningar för att återkalla tillstånd för vapen-
mäklare ska gälla som för vapenhandlare. Om det finns särskilda 
skäl får Polismyndigheten bestämma att ett beslut om återkallelse 
av tillstånd att bedriva vapenmäklarverksamhet ska gälla omedel-
bart. 

Närmare föreskrifter om vad som ska gälla vid vapenmäklar-
verksamhet tas in i vapenförordningen. 

Skälen för utredningens förslag 

Vapenmäklarverksamhet bör kräva tillstånd enligt vapenlagen 

Utredningens uppdrag är att analysera behovet av och lämna förslag 
på författningsändringar som är nödvändiga för att genomföra änd-
ringsdirektivet på miniminivå. 

När det gäller behovet av reglering av tillstånd för vapenmäklar-
verksamhet har utredningen kommit fram till att varken vapenlagens 
reglering av handel med vapen eller bestämmelserna i lagen om krigs-
materiel om tillståndsgivning fullt ut motsvarar ändringsdirektivets 
regler om vapenmäklarverksamhet. Det krävs därför komplette-
rande lagstiftning. 

I Genomförandepromemorian görs bedömningen att det, för att 
uppfylla ändringsdirektivets krav avseende vapenmäklarverksamhet, 
i vapenlagen bör införas krav på tillstånd för sådan verksamhet på 
motsvarande sätt som gäller för vapenhandel (Ds 2018:1 s. 130 f.). 
Regeringen har gjort samma bedömning (prop. 2020/21:42 s. 37 f.). 
Att det krävs kompletterande lagstiftning om vapenmäklarverksam-
het har således stöd i tidigare överväganden. Även om den svenska 
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lagstiftningen redan till stora delar uppfyller kraven i ändringsdirek-
tivet är det tydligt att den inte i alla avseenden är tillräcklig. 

Till det kommer att den stämning som har riktats mot Sverige för 
bristande genomförande av ändringsdirektivet i en punkt avser 
vapenmäklare. Avsaknad av regler om vapenmäklare kan därmed leda 
till att Sverige fälls för bristande genomförande och får betala skade-
stånd och vite för det. 

En särskild fråga är om det bör införas en särreglering för vapen-
mäklare eller om det enbart bör föreskrivas i vapenlagen att det som 
gäller i fråga om vapenhandlare också ska gälla för vapenmäklare. 
Mot bakgrund av att den verksamhet som vapenhandlare respektive 
vapenmäklare bedriver inte i alla delar är jämförbar bör de sist-
nämnda regleras särskilt. Det bör tillfogas att det förhållandet att det 
i vapendirektivet ställs delvis olika krav på vapenhandlare och vapen-
mäklare också talar för att det i den svenska lagstiftningen bör finnas 
en möjlighet att göra motsvarande differentiering. 

För att uppfylla ändringsdirektivets krav på tillstånd bör yrkes-
mässig förmedling av skjutvapen eller ammunition, dvs. vapenmäk-
larverksamhet, omfattas av krav på tillstånd och tillståndsprövning 
enligt vapenlagen på motsvarande sätt som gäller för vapenhandlar-
verksamhet med skjutvapen. Regler om det bör införas i 2 kap. 1 § 
vapenlagen. 

Återkallelse av tillstånd att bedriva vapenmäklarverksamhet 

Tillstånd att bedriva vapenmäklarverksamhet bör enligt utredning-
ens mening kunna återkallas på samma grunder som vapenhandlar-
tillstånd kan återkallas enligt 6 kap. 3 § vapenlagen. 

I likhet med det som redan gäller för beslut om återkallelse av 
handelstillstånd och auktorisation bör Polismyndighetens beslut om 
återkallelse av tillstånd att yrkesmässigt förmedla skjutvapen eller 
ammunition som utgångspunkt inte gälla omedelbart (10 kap. 2 § 
andra stycket vapenlagen). Sådana beslut bör emellertid gälla ome-
delbart om Polismyndigheten bestämmer det och anger det i beslu-
tet. Polismyndigheten bör få bestämma att ett beslut om återkallelse 
ska gälla omedelbart om det finns särskilda skäl för det. 
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Vissa krav på vapenhandlare ska även gälla för vapenmäklare 

Eftersom vapenmäklarverksamhet enligt utredningens förslag ska 
kräva tillstånd enligt vapenlagen bör även vissa andra bestämmelser 
som reglerar grundläggande krav för att någon ska få tillstånd att be-
driva vapenhandel utvidgas till att omfatta även vapenmäklarverk-
samhet. Det gäller bl.a. bestämmelserna i 2 kap. 10 § vapenlagen och 
5 kap. 2 § vapenförordningen. De särskilda krav som ställs på vapen-
handlare på grund av deras fysiska befattning med vapen och ammu-
nition bör dock inte gälla för vapenmäklare. 

I avsnitt 11.3 återkommer utredningen till frågan om möjligheten 
för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att 
enligt 11 kap. 2 § c vapenlagen meddela närmare föreskrifter om kra-
ven på kunskap för att få driva handel med skjutvapen och vad som 
i övrigt ska gälla vid sådan handel även bör gälla för vapenmäklar-
verksamhet. 

Behövs dubbla tillstånd? 

En fråga som den nya regleringen väcker är om den som har ett till-
stånd som vapenhandlare även behöver söka tillstånd för vapenmäk-
larverksamhet i de fall där vapenhandlaren också förhandlar eller 
arrangerar transaktioner för köp, försäljning eller leverans av skjut-
vapen eller vapendelar eller arrangerar överföring av skjutvapen. Om 
någon, som har ett tillstånd att bedriva vapenhandel, endast förmed-
lar enstaka affärer utan att i den delen uppfylla kravet på yrkesmäs-
sighet, behöver han eller hon inte söka särskilt tillstånd för vapen-
mäklarverksamhet. Om vapenhandlaren däremot avser att förmedla 
affärer i sådan omfattning att kravet på yrkesmässighet uppfylls, be-
höver han eller hon dock söka tillstånd för vapenmäklarverksamhet 
och följa de särskilda regler som föreslås gälla för sådan verksamhet. 

9.3 Föreståndare och ersättare 

Utredningens förslag: En juridisk person som har tillstånd att 
bedriva vapenmäklarverksamhet ska ha en föreståndare som an-
svarar för verksamheten, på motsvarande sätt som i dag gäller för 
vapenhandlarverksamhet med skjutvapen. 
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Om föreståndaren är förhindrad att ansvara för verksamheten 
får han eller hon sätta en ersättare i sitt ställe. Ersättaren ska ha 
godkänts av Polismyndigheten. 

 
Utredningens bedömning: En vapenmäklare bör inte vara skyl-
dig att ha en godkänd ersättare för den som har tillstånd att be-
driva verksamheten eller, i fråga om en juridisk person, förestån-
daren för verksamheten. 

Skälen för utredningens förslag och bedömning 

Behöver vapenmäklare ha en godkänd föreståndare? 

I en vapenhandel som bedrivs av en juridisk person ska det finnas en 
av Polismyndigheten godkänd föreståndare eller, vid förfall för före-
ståndaren, en godkänd ersättare. De grundläggande bestämmelserna 
om det finns i 2 kap. 10 a–c §§ vapenlagen. Föreståndaren eller er-
sättaren är ansvarig för att rörelsen bedrivs korrekt, dvs. att verk-
samheten uppfyller de krav som gäller för handeln. 

I Genomförandepromemorian föreslås att kraven enligt 2 kap. 
10 a–c §§ vapenlagen ska gälla även för juridiska personer som bedri-
ver vapenmäklarverksamhet (Ds 2018:1 s. 132). Även regeringen 
lade fram ett sådant förslag (prop. 2020/21:42 s. 40). 

En föreståndare har en mycket viktig funktion för att 
vapenhandel bedrivs på ett korrekt sätt. Det är givetvis viktigt att en 
vapenmäklare också bedriver sin verksamhet på ett korrekt sätt. 

En viktig skillnad mellan en vapenhandlare och en vapenmäklare 
är emellertid att en vapenmäklare som regel inte hanterar några va-
pen fysiskt inom ramen för sin verksamhet. En vapenmäklare kan 
inte ha något faktiskt behov av att förvara vapen genom lagerhållning 
eller för försäljning i butik, och kan inte annat än undantagsvis för-
väntas inneha några vapen i vapenlagens mening. Dessa skillnader 
talar för att det inte är motiverat att ha samma stränga krav på vapen-
mäklare som vapenhandlare. 

Typiskt sett kan mäklarverksamhet sägas innebära att en viss per-
son ges förtroendet att agera som mäklare i en transaktion. En per-
son som arbetar som vapenmäklare kan vilja bedriva sin verksamhet 
som ett enmansföretag – i en enskild firma eller ett fåmansbolag. Ett 
krav att en vapenmäklare alltid ska ha en föreståndare (och en ersät-
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tare för denne) skulle omöjliggöra sådana enmansföretag. Därför 
bör, på samma sätt som när det gäller vapenhandlare, det endast stäl-
las krav på föreståndare om vapenmäklarverksamheten bedrivs i en 
juridisk person. 

Möjlighet att utse ersättare 

Som nyss nämnts ska en vapenhandlare, vars verksamhet bedrivs i en 
juridisk person, inte bara utse en föreståndare utan även en ersättare 
för föreståndaren. Båda ska godkännas av Polismyndigheten. Något 
motsvarande krav på ersättare bör inte gälla för vapenmäklare, efter-
som de normalt inte fysiskt hanterar vapen och ammunition. 

Att det inte ställs något formellt krav på att en föreståndare för 
en vapenmäklare ska ha en ersättare bör dock inte hindra att en sådan 
utses, exempelvis om verksamheten är av stor omfattning. Det ligger 
i en seriös vapenmäklares intresse att det blir tydligt för Polismyn-
digheten vem som har ansvaret för verksamheten och kan kontaktas 
om föreståndaren får förfall, t.ex. på grund av sjukhusvistelse. En så-
dan ersättare bör anmälas till och godkännas av Polismyndigheten på 
samma sätt som gäller för andra ersättare. 

Utredningen gör alltså bedömningen att det inte är nödvändigt 
att föreskriva att det alltid ska finnas en godkänd ersättare för den 
som har tillstånd att bedriva vapenmäklarverksamhet eller, i fråga om 
en juridisk person, föreståndaren för verksamheten.  

9.4 Viss vapenmäklarverksamhet enligt vapenlagen 
undantas från krigsmateriellagstiftningen 

Utredningens förslag: Vapenmäklarverksamhet som kräver till-
stånd enligt vapenlagen undantas från kravet på tillhandahållan-
detillstånd enligt lagen om krigsmateriel. 
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Skälen för utredningens förslag 

Vapenmäklarverksamhet undantas från krigsmateriellagstiftningen 

I avsnitt 11.3 behandlar utredningen frågan om möjligheten för re-
geringen enligt 4 § tredje stycket lagen om krigsmateriel att meddela 
undantag från kravet på tillstånd till tillhandahållande för vapen-
handlarverksamhet som regleras genom vapenlagen bör utvidgas till 
att omfatta även vapenmäklarverksamhet. Utredningen anser att en 
sådan utvidgning är nödvändig av samma skäl som motsvarande un-
dantag görs för vapenhandel som regleras i vapenlagen. Med en sådan 
lösning kommer det att finnas möjlighet att undvika krav på att en-
skilda ska ha både vapenmäklartillstånd enligt vapenlagen och till-
handahållandetillstånd enligt lagen om krigsmateriel. Sådana före-
skrifter bör tas in i förordningen om krigsmateriel. 

Närmare om kompetensfördelningen mellan ISP och 
Polismyndigheten 

Regler om myndigheters kontroll av skjutvapen i olika avseenden 
finns i både vapenlagstiftningen och krigsmateriellagstiftningen. Re-
gelverken går in i varandra och är delvis överlappande. Det får till 
följd att det kan uppstå oklarheter kring vilken myndighet som har 
ansvaret för kontroll i vissa fall. 

Det kan allmänt sägas att Polismyndigheten har ansvaret för 
säkerheten i det civila samhället när det gäller förekomsten och an-
vändningen av skjutvapen. Polismyndighetens tillståndsgivning, 
som regleras i vapenlagstiftningen, har alltså sådana utgångspunkter. 
ISP:s verksamhet enligt krigsmateriellagstiftningen är däremot mo-
tiverad av försvarshänsyn och säkerhets- och utrikespolitiska hän-
syn. ISP:s tillståndsgivning utgår alltså från säkerhetsintressen för 
Sverige som nation, snarare än säkerheten i det civila samhället. 

ISP har i sitt remissvar över Genomförandepromemorian ansett 
bl.a. att det finns skäl att begränsa vapenmäklartillstånd enligt vapen-
lagen till att gälla vissa vapentyper och vissa mottagare, närmare be-
stämt vapen som inte är helautomatiska eller särskilt utformade för 
militär användning och som inte förmedlas till statliga mottagare 
inom eller utom landet. Övriga vapen anser ISP alltjämt bör vara un-
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derkastade tillståndskrav enligt lagen om krigsmateriel, med följd att 
ISP förblir tillstånds- och tillsynsmyndighet. 

ISP har på nytt tagit upp denna fråga med utredningen. Utred-
ningen anser för sin del, i likhet med regeringen (se prop. 2020/21:42 
s. 40) att det är nödvändigt, för att Sverige ska uppfylla ändringsdi-
rektivets krav på tillstånd, att kravet på tillstånd enligt vapenlagen 
inte begränsas till vissa vapen. 

Utredningen har emellertid förståelse för ISP:s synpunkter. Det 
är viktigt att det är tydligt för de tillståndsgivande myndigheterna – 
ISP och Polismyndigheten – och för dem som bedriver yrkesmässig 
förmedling av skjutvapen och ammunition eller tillhandahållande av 
krigsmateriel vilket regelverk som är tillämpligt i fråga om en viss 
verksamhet. 

Både i krigsmaterielregelverket och vapenlagstiftningen finns det 
regler som rör kompetensfördelningen mellan ISP och Polismyndig-
heten. 

I 4 § tredje stycket lagen om krigsmateriel anges att regeringen 
får meddela föreskrifter om undantag från tillståndskravet enligt 
första och andra styckena i fråga om sådan handel med skjutvapen 
som regleras genom föreskrifterna i vapenlagen eller sådan hantering 
av ammunition eller annan explosiv vara som regleras genom före-
skrifterna i lagen om brandfarliga och explosiva varor. 

I 4 § förordningen om krigsmateriel anges att vad som sägs i 4 § 
lagen om krigsmateriel om krav på tillstånd inte gäller handel med 
handeldvapen eller delar till sådana vapen. Tillstånd för sådan handel 
regleras i stället genom bestämmelser i vapenlagen. Som nyss fram-
gått föreslår utredningen att den bestämmelsen ska kompletteras så 
att den även avser vapenmäklarverksamhet enligt vapenlagen. 

I vapenlagen finns det en motsvarande undantagsbestämmelse. I 
2 kap. 1 § fjärde stycket föreskrivs att tillstånd inte krävs för verk-
samhet som omfattas av ett tillstånd enligt 3 eller 4 § lagen om krigs-
materiel. 

I både krigsmaterielregelverket och i vapenlagen finns det således 
ömsesidigt gällande undantagsbestämmelser. Undantagen gäller 
i dag för handel med skjutvapen och tillämpas i den praktiska ären-
dehanteringen av ISP och av Polismyndigheten. Undantaget i vapen-
lagen kommer enligt utredningens förslag att vara tillämpligt för 
yrkesmässig förmedling av skjutvapen och ammunition. Det undan-
taget bör enligt utredningens mening tillämpas för yrkesmässig för-
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medling av skjutvapen och ammunition på samma sätt som det i dag 
tillämpas för handel med skjutvapen. 

ISP utfärdar tillstånd för den som har ett utrikes- eller säkerhets-
politiskt skäl för att bedriva sin verksamhet. Det rör sig främst om 
försvarsföretag som i regel har verksamhet riktad mot statliga mot-
tagare eller av staten auktoriserade mottagare. Polismyndighetens 
tillståndsverksamhet torde normalt inte avse tillstånd för sådan han-
del eller handel avseende t.ex. robotar. 

Förmedlingsverksamhet beträffande helautomatiska vapen kan 
komma att aktualisera frågor om tillstånd hos båda myndigheterna. 
I praktiken är det dock olika slag av verksamhetsutövare som har 
anledning att vända sig till antingen ISP eller Polismyndigheten för 
att ansöka om tillstånd. Eftersom tillståndsgivning enligt vapenlagen 
beträffande helautomatiska vapen generellt präglas av stor restrikti-
vitet kommer förmedlingsverksamhet avseende sådana vapen i prak-
tiken att regleras i första hand genom tillstånd enligt krigsmateriel-
regelverket. 

Med tillämpning av undantagsbestämmelserna i 2 kap. 1 § vapen-
lagen och 4 § förordningen om krigsmateriel torde det alltså vara 
möjligt att uppnå ordningen att förmedlingsverksamhet som omfat-
tar helautomatiska vapen samt vapen som är särskilt utformade för 
militär användning och verksamheter som riktas mot statliga motta-
gare prövas genom tillståndsgivning enligt lagen om krigsmateriel. 
Det rör sig i regel om verksamheter som kräver att det görs en be-
dömning av om det föreligger försvars- och säkerhetspolitiska skäl 
för att bevilja tillstånd. Annan verksamhet – dvs. mäklarverksamhet 
rörande vapen avsedda för jakt- och målskytte samt i vissa undan-
tagsfall helautomatiska vapen – bör däremot prövas vid tillståndsgiv-
ning enligt vapenlagen, dvs. av Polismyndigheten. 

9.5 Kriminalisering 

Utredningens förslag: Att bedriva vapenmäklarverksamhet utan 
tillstånd straffbeläggs på samma sätt som vapenhandlarverksam-
het med skjutvapen utan tillstånd. 

Det införs krav på vapenmäklare att kontrollera att den som 
vill köpa t.ex. skjutvapen, vissa vapendelar och ammunition har 
tillstånd eller rätt att inneha egendomen. Yrkesmässig förmedling 
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av sådan egendom till någon som inte har rätt att inneha den 
straffbeläggs. 

Skälen för utredningens förslag 

Kriminalisering av vapenmäklarverksamhet utan tillstånd 

Medlemsstaterna har en skyldighet att fastställa sanktionssystem för 
överträdelser av de nationella bestämmelser som antas enligt vapen-
direktivet. Medlemsstaterna ska även vidta alla nödvändiga åtgärder 
för att säkerställa att dessa sanktioner tillämpas. Sanktionerna ska 
vara effektiva, proportionella och avskräckande (artikel 23 i det kon-
soliderade vapendirektivet). 

I enlighet med direktivets krav på sanktioner är kravet på tillstånd 
för vapenhandel i 2 kap. 1 § vapenlagen straffbelagt i 9 kap. 2 § första 
stycket f vapenlagen. Enligt den bestämmelsen döms den som upp-
såtligen eller av oaktsamhet driver handel med skjutvapen utan till-
stånd till böter eller fängelse i högst sex månader. Att vapenmäklar-
verksamhet, enligt utredningens förslag, ska kräva tillstånd enligt 
2 kap. 1 § vapenlagen talar för att kriminaliseringen bör omfatta även 
vapenmäklarverksamhet som bedrivs utan tillstånd. Eftersom vapen-
handel och vapenmäklarverksamhet utan tillstånd framstår som lika 
straffvärda förfaranden finns det inte någon anledning att göra skill-
nad när det gäller kriminalisering. Vidare kan noteras att viss vapen-
mäklarverksamhet utan tillstånd redan i dag är straffbelagd genom 
en bestämmelse i 25 § lagen om krigsmateriel. Av angivna skäl bör 
straffansvaret i 9 kap. 2 § första stycket f vapenlagen utvidgas till att 
omfatta den som uppsåtligen eller av oaktsamhet yrkesmässigt för-
medlar skjutvapen eller ammunition utan tillstånd. 

Utredningen återkommer i avsnitt 12.2 till frågan om det behövs 
en övergångsbestämmelse med anledning av de nya reglerna om 
vapenmäklare. 

Krav på vapenmäklare att kontrollera tillstånd och kriminalisering av 
förmedling till personer som saknar tillstånd 

Enligt 2 kap. 9 § vapenlagen får skjutvapen, ammunition eller ljud-
dämpare överlåtas endast till den som har tillstånd eller rätt att in-
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neha egendomen. Vidare får skjutvapen, enligt 3 kap. vapenlagen, 
endast lånas ut under vissa förutsättningar. Den som uppsåtligen 
eller av oaktsamhet överlåter eller lånar ut skjutvapen till någon som 
inte har rätt att inneha vapnet kan dömas för vapenbrott enligt 9 kap. 
1 § vapenlagen. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet överlåter 
ammunition eller ljuddämpare till någon som inte har rätt att inneha 
egendomen kan dömas för brott mot vapenlagen enligt 9 kap. 2 § 
första stycket e vapenlagen. Regleringen innebär bl.a. att en vapen-
handlare som överlåter skjutvapen, ammunition eller ljuddämpare 
har en skyldighet att kontrollera att den som vill köpa egendomen 
har tillstånd eller rätt att inneha den. I avsnitt 8.4.4 har utredningen 
föreslagit att regleringen i 2 kap. 9 § och 9 kap. 2 § första stycket e 
vapenlagen även ska omfatta vapenmagasin. 

Utredningen har i uppdrag att analysera behovet av och lämna 
förslag på författningsändringar som är nödvändiga för att genom-
föra ändringsdirektivet på miniminivå. Utredningen bedömer att de 
nya bestämmelserna om vapenmäklare samt kravet att ha effektiva 
sanktioner för överträdelser av den nya regleringen (se artikel 1.1.10, 
4.4 och 23 i det konsoliderade direktivet) gör det nödvändigt att 
ändra 2 kap. 9 § vapenlagen så att det klart framgår att skjutvapen, 
ammunition, ljuddämpare eller vapenmagasin endast får yrkesmäs-
sigt förmedlas till den som har tillstånd eller rätt att inneha egendo-
men. Vidare bör 9 kap. 1 § och 9 kap. 2 § första stycket e vapenlagen 
på motsvarande sätt ändras så att yrkesmässig förmedling av skjut-
vapen, ammunition, ljuddämpare eller vapenmagasin till någon som 
inte har rätt att inneha egendomen kriminaliseras. Otillåten yrkes-
mässig förmedling av skjutvapen bör också kunna utgöra grovt eller 
synnerligen grovt brott enligt 9 kap. 1 a § vapenlagen.
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10 Registerfrågor och 
informationsutbyte 

10.1 Utökade krav på registrering av vapenhandlare 
och vapenmäklare 

10.1.1 Ändringsdirektivet 

Ändringsdirektivet ställer nya krav på varje medlemsstat att regist-
rera vapenhandlare och vapenmäklare som är verksamma på med-
lemsstatens territorium (artikel 4.4 a i det konsoliderade vapendi-
rektivet). 

I avsnitt 10.1.2 behandlar utredningen behovet av nya regler om 
registrering av vapenmäklare. I avsnitt 10.1.3 tar utredningen upp en 
anslutande fråga om undantag från sekretess i det nya vapenmäklar-
registret. I avsnitt 10.1.4 behandlas frågan om vilka nya regler som 
behövs för att tillgodose ändringsdirektivets utökade krav på regi-
strering av vapenhandlare och i avsnitt 10.1.5 frågan om det krävs 
någon sekretessreglering avseende de nya registren som ISP, Myn-
digheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och kommunerna 
ska föra. I avsnitt 10.1.6 behandlas de nya registerbestämmelsernas 
förhållande till annan personuppgiftsreglering. 

10.1.2 Det behövs nya regler om registrering av vapenmäklare 

Utredningens förslag: Polismyndigheten ska föra register över 
dem som meddelats tillstånd att bedriva vapenmäklarverksamhet, 
på motsvarande sätt som myndigheten för register över dem som 
har tillstånd att bedriva vapenhandlarverksamhet med skjutvapen. 
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Skälen för utredningens förslag: I 1 a kap. 7 § första stycket vapen-
lagen anges i fyra punkter de register som Polismyndigheten ska föra 
– vapeninnehavarregistret (punkten 1), vapenregistret (punkten 2), 
vapenhandlarregistret (punkten 3) och registret över auktoriserade 
sammanslutningar för jakt- eller målskytte (punkten 4). 

I avsnitt 9.2 föreslår utredningen att yrkesmässig förmedling av 
vapen eller ammunition, dvs. vapenmäklarverksamhet, ska omfattas 
av krav på tillstånd och tillståndsprövning enligt vapenlagen. För att 
uppfylla ändringsdirektivets krav när det gäller registrering av vapen-
mäklare bör 1 a kap. 7 § första stycket 3 vapenlagen utvidgas så att 
den även omfattar registrering av personer och organisationer som 
har meddelats tillstånd enligt vapenlagen att yrkesmässigt förmedla 
skjutvapen eller ammunition. Polismyndigheten ska alltså registrera 
vapenmäklare på i princip samma sätt som vapenhandlare. Om det 
bör göras i ett separat vapenmäklarregister eller som en del i det 
befintliga vapenhandlarregistret som myndigheten redan för får 
Polismyndigheten avgöra. Direktivet ställer endast krav på att en re-
gistrering ska göras. 

Genom en sådan komplettering av 1 a kap. 7 § första stycket 3 
vapenlagen och genom det faktiska inrättandet av ett register över 
vapenmäklare uppfylls ändringsdirektivets krav. 

10.1.3 Reglerna om undantag från sekretess i vapenregister 
behöver kompletteras 

Utredningens förslag: Sekretess ska inte gälla för uppgift i 
vapenregister om namn och adress för den som har tillstånd att 
yrkesmässigt förmedla vapen eller ammunition. Sekretess ska inte 
heller gälla för uppgift i vapenregister om vilka typer av vapen 
som omfattas av ett tillstånd att yrkesmässigt förmedla vapen 
eller ammunition. 

 
Skälen för utredningens förslag: I 18 kap. 16 § offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400, OSL) finns bestämmelser om sekretess 
för uppgifter som hänför sig till vapenregister enligt vapenlagen. Av 
tredje stycket framgår att sekretessen inte gäller för uppgift i vapen-
register om namn och adress för den som har tillstånd att bedriva 
handel med skjutvapen eller att ta emot skjutvapen för översyn eller 
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reparation. Sekretess gäller inte heller för uppgift i vapenregister om 
vilka typer av vapen som omfattas av ett tillstånd att bedriva handel 
med skjutvapen. 

Utredningen föreslår i avsnitt 10.1.2 att vapenmäklare i likhet 
med vapenhandlare ska registreras. Det finns inte skäl att sådan regi-
strering ska regleras på annat sätt än registrering av vapenhandlare i 
fråga om sekretess. 

Undantagsbestämmelsen i 18 kap. 16 § tredje stycket OSL bör 
därför kompletteras på så sätt att sekretess inte ska gälla för uppgift 
i vapenregister om namn och adress för den som har tillstånd att 
yrkesmässigt förmedla vapen eller ammunition. Sekretess ska inte 
heller gälla för eventuella uppgifter i vapenregister om vilka typer av 
vapen som omfattas av ett tillstånd att yrkesmässigt förmedla vapen 
eller ammunition. 

10.1.4 Det behövs nya regler om registrering av viss 
vapenhandel 

Utredningens förslag: ISP, MSB och kommuner ska föra regis-
ter över vissa beslutade tillstånd till vapenhandlarverksamhet. Re-
gistren ska bl.a. innehålla uppgifter om fysiska personer som har 
ett betydande inflytande över en juridisk person som har med-
delats sådant tillstånd. 

Skälen för utredningens förslag 

Vapenhandlare kan bedriva olika typer av verksamhet 

Ändringsdirektivet innebär ett nytt krav på varje medlemsstat att re-
gistrera vapenhandlare som är verksamma på medlemsstatens terri-
torium (artikel 4.4 a i det konsoliderade vapendirektivet). Alltså ska 
näringsidkare som bedriver verksamheter av sådana slag som 
omfattas av vapendirektivets definition av vapenhandlare registreras. 

Definitionen av vapenhandlare i artikel 1.9 i det konsoliderade 
vapendirektivet innebär, något förenklat, att en vapenhandlare kan 
bedriva verksamhet som består av något eller några av följande mo-
ment: tillverkning av eller handel med skjutvapen eller väsentliga de-
lar eller tillverkning av eller handel med ammunition. 
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Utredningen behöver därför analysera i vilken utsträckning regi-
strering av vapenhandlare förekommer i dag och om det behövs nya 
eller ändrade regler om registrering i något avseende. 

Vapenhandlarverksamhet regleras i svensk rätt i tre olika lagar: 
vapenlagen, lagen om brandfarliga och explosiva varor och lagen om 
krigsmateriel. 

I vapenlagen regleras dels traditionell handel med skjutvapen och 
vissa delar till sådana vapen, dels verksamheter som ser över eller re-
parerar skjutvapen eller vissa delar till vapnen. Här ska tilläggas att 
med skjutvapen i vapenlagens mening förstås även sådana vapendelar 
som i vapendirektivet benämns väsentliga delar, se 1 kap. 3 § f vapen-
lagen jämförd med artikel 1.1.2 i det konsoliderade vapendirektivet 
(se även avsnitt 7.1). 

I lagen om brandfarliga och explosiva varor regleras sådan vapen-
handlarverksamhet som består av handel med och annan hantering 
av ammunition, bl.a. tillverkning. 

I lagen om krigsmateriel regleras tillverkning av skjutvapen och 
ammunition. 

Inga nya eller ändrade regler om registrering av vapenhandlare som 
bedriver handel med skjutvapen 

När det gäller handel med skjutvapen och väsentliga delar, som alltså 
regleras i vapenlagen, finns det redan en reglering i 1 a kap. 7 § första 
stycket 3 vapenlagen. Enligt den ska Polismyndigheten föra ett re-
gister över personer och organisationer som har meddelats tillstånd 
att driva handel med skjutvapen, fysiska personer som har ett bety-
dande inflytande över en sådan juridisk person som har tillstånd att 
driva handel med skjutvapen, personer som har godkänts att som fö-
reståndare eller ersättare svara för sådan verksamhet samt personer 
och organisationer som har meddelats tillstånd att ta emot skjutva-
pen för översyn eller reparation. 

Ändringsdirektivets krav uppfylls såvitt gäller vapenhandlare som 
bedriver handel med skjutvapen genom de bestämmelserna. Några 
nya eller ändrade regler om registrering behövs alltså inte. 
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Det behövs nya regler om registrering av vapenhandlare som tillverkar 
skjutvapen eller ammunition eller bedriver handel med ammunition 

Det finns i dag inte något krav på registrering av den som tillverkar 
eller handlar med ammunition. Sådan verksamhet regleras inte i 
vapenlagen utan i lagen om brandfarliga och explosiva varor. Beträf-
fande sådan tillverkning av vapen eller ammunition som regleras i 
lagen om krigsmateriel finns det inte heller något krav på registrering 
av den som bedriver tillverkningen. För att Sverige ska genomföra 
ändringsdirektivet korrekt behöver det alltså införas krav på regi-
strering av personer och organisationer som bedriver sådan verksam-
het i de två lagarna. 

Det bör därför införas nya bestämmelser i lagen om brandfarliga 
och explosiva varor som ålägger de befintliga tillståndsmyndighe-
terna – MSB och kommunerna – att föra register över personer och 
organisationer som har meddelats tillstånd enligt 16 § den lagen till 
hantering av ammunition. 

Det bör också införas nya bestämmelser i lagen om krigsmateriel 
som innebär att de som tillverkar skjutvapen eller ammunition för 
det civila samhället ska registreras av ISP. Hur de bestämmelserna 
närmare bör utformas kräver dock särskilda överväganden. 

Omfattningen av ISP:s register 

Enligt 3 § lagen om krigsmateriel krävs tillstånd för tillverkning av 
krigsmateriel i landet. Det gäller således ett tillståndskrav för alla 
typer av krigsmateriel. Vad som utgör krigsmateriel anges i bilagan 
till förordningen om krigsmateriel. Totalt finns det 24 olika katego-
rier av krigsmateriel. Av dessa utgör fyra kategorier helt eller delvis 
skjutvapen eller ammunition. Det rör sig om ML1 (små vapen), ML2 
(bl.a. lätta vapen), ML3 (ammunition för bl.a. små och lätta vapen) 
och till viss del ML4 (som omfattar robotar men även bl.a. granater 
och torpeder). Ändringsdirektivets krav, att vapenhandlare som är 
verksamma på medlemsstatens territorium ska registreras, syftar 
främst till att förbättra kontrollen av sådana vapenhandlare som 
ägnar sig åt civil tillverkning av eller handel med ammunition eller 
skjutvapen (jämför artikel 2.2 i det konsoliderade vapendirektivet). 
Det kan i sammanhanget även framhållas att krigsmaterielområdet 
till stor del är förbehållet medlemsstaternas exklusiva beslutanderätt. 



Registerfrågor och informationsutbyte SOU 2022:62 

230 

Det följer av artikel 346.1 b i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (TFEU). I den artikeln anges att varje medlemsstat får 
vidta åtgärder som den anser nödvändiga för att skydda sina väsent-
liga säkerhetsintressen i fråga om tillverkning av eller handel med 
vapen, ammunition och krigsmateriel. Sådana åtgärder får dock inte 
försämra konkurrensvillkoren på den inre marknaden vad gäller 
varor som inte är avsedda speciellt för militärändamål. Tillståndsgiv-
ningen avseende krigsmateriel enligt 3 § lagen om krigsmateriel är 
motiverad av försvars-, säkerhets- och utrikespolitiska hänsyn. De 
verksamheter som omfattas av ISP:s kontroll och tillståndsgivning 
är av vikt för landets försvar och säkerhet. Tillståndsgivningen får 
därför anses utgöra ett väsentligt säkerhetsintresse. 

Så som 3 § lagen om krigsmateriel är utformad innebär den ett 
krav på tillstånd för tillverkning av all form av krigsmateriel. Att 
ålägga ISP att föra ett register över samtliga personer och organisa-
tioner som har beviljats tillstånd enligt 3 § riskerar emellertid enligt 
utredningens bedömning att gå utöver det som krävs för att genom-
föra ändringsdirektivet i svensk rätt. Det är även möjligt att arti-
kel 346.1 b i TFEU innebär att det inte heller kan krävas av Sverige 
att, enbart i syfte att genomföra ändringsdirektivet, upprätta ett regi-
ster över alla som har tillstånd här i landet att tillverka krigsmateriel 
avseende kategorierna ML1–ML4. Regleringen bör därför begränsas 
så att den enbart träffar den del av ISP:s tillståndsgivning som rör 
civil verksamhet. 

Enligt uppgift från ISP finns det i dagsläget omkring 30 till-
ståndshavare hos ISP som bedriver civil verksamhet avseende skjut-
vapen och ammunition. Utredningen bedömer att reglerna i änd-
ringsdirektivet får till följd att ISP ska föra ett register över sådana 
tillståndshavare. För att uppnå en lämplig avgränsning av registrets 
omfattning bör det föreskrivas att registret ska omfatta dem som har 
beviljats tillstånd enligt 3 § lagen om krigsmateriel att tillverka sport- 
eller jaktvapen eller ammunition till sådana vapen. 

Innehållet i de nya registren 

Vapenhandlare och vapenmäklare kan vara både fysiska och juridiska 
personer (se definitionerna i artikel 1.1.9 och 1.1.10 i det konsolide-
rade direktivet). Artikel 4.4 a i det konsoliderade direktivet ställer 
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krav på medlemsstaterna att se till att det förs register över vapen-
handlare och vapenmäklare. Några närmare uppgifter om vad som 
ska registreras finns inte i direktivet. Det finns därmed inte heller 
något uttryckligt krav att registren ska kompletteras med uppgifter 
om fysiska personer med koppling till en juridisk person som har 
beviljats tillstånd. 

När det gäller fysiska personer som är tillståndshavare framstår 
det som självklart vilka uppgifter som ska registreras. Frågan är mer 
komplicerad när det gäller juridiska personer. Såväl Genomförande-
promemorian (Ds 2018:1 s. 122 f. och s. 125) som regeringen (prop. 
2020/21:42 s. 78) har föreslagit att registren, liksom Polismyndig-
hetens vapenhandlarregister, ska innehålla uppgifter om fysiska per-
soner som har betydande inflytande över en juridisk person som har 
beviljats tillstånd och, när det gäller registret för dem som meddelats 
tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor, personer 
som har godkänts att som föreståndare svara för sådan verksamhet. 

Även utredningen anser att registren bör innehålla sådana uppgif-
ter. Det underlättar handläggningen av tillståndsärenden och inne-
bär även att registren blir mer ändamålsenliga. 

MSB har i sitt remissvar över Genomförandepromemorian tagit 
upp att det också bör införas ett krav i lagen om brandfarliga och 
explosiva varor på att tillståndshavaren ska anmäla alla förändringar 
i fråga om vem som har ett betydande inflytande. Utredningen kon-
staterar att ett sådant krav numera finns i 19 d § lagen om brandfar-
liga och explosiva varor. 

Bör andra myndigheter ges direktåtkomst till de nya registren? 

Polismyndigheten har under utredningens arbete väckt frågan om 
myndigheten bör ges direktåtkomst till de nya registren som ISP, 
MSB och kommunerna enligt förslaget ska inrätta. Den frågan har 
inte berörts tidigare. 

Utredningen kan i viss mån förstå önskemålet, men noterar att 
det kan finnas fler myndigheter som skulle kunna ha ett lika stort 
intresse som Polismyndigheten av sådan direktåtkomst (jfr 1 a kap. 
14 § första stycket vapenlagen). Om, och i så fall hur, möjlighet till 
direktåtkomst bör kunna medges, och för vilka myndigheter, är 
emellertid en komplicerad fråga som kräver ingående överväganden, 
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där bl.a. behovet av direktåtkomst ska vägas mot enskildas intresse 
av integritetsskydd. Det är vidare tveksamt om eventuell direktåt-
komst bör omfatta alla de register som är aktuella. Ändringsdirek-
tivet förutsätter inte att vissa myndigheter ska ha direktåtkomst till 
registren i fråga. Det är inte heller något som utredningen, mot 
bakgrund av den korta utredningstiden, har möjlighet att ta hand om 
inom ramen för detta betänkande. 

10.1.5 Ingen sekretessreglering för registren 

Utredningens bedömning: Det behövs ingen sekretessreglering 
för de nya registren. 

Skälen för utredningens bedömning 

Vad ska gälla för uppgifterna i registren? 

En fråga som varken har behandlats i Genomförandepromemorian 
eller i prop. 2020/21:42 är om de nya register som MSB, ISP och 
kommunerna ska föra ska vara offentliga i sin helhet eller om det, på 
samma sätt som gäller för det vapenhandlarregister som Polismyn-
digheten för, behövs någon sekretessreglering. För att ta ställning 
till den frågan är det relevant att först gå igenom i vilken omfattning 
det gäller sekretess för uppgifter i vapenhandlarregistret i dag. 

Utredningen återkommer i avsnitt 10.1.6 till frågan hur uppgif-
terna i registren förhåller sig till personuppgiftsregleringen. 

Sekretessen för uppgifter i vapenhandlarregistret är begränsad 

Vapenhandlarregistret ska enligt 1 a kap. 7 § första stycket 3 vapen-
lagen innehålla uppgifter om personer och organisationer som har 
meddelats tillstånd enligt vapenlagen att driva handel med skjutva-
pen, fysiska personer som har ett betydande inflytande över en sådan 
juridisk person som har tillstånd att driva handel med skjutvapen, 
personer som har godkänts att som föreståndare eller ersättare svara 
för sådan verksamhet samt personer och organisationer som har 
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meddelats tillstånd enligt vapenlagen att ta emot skjutvapen för 
översyn eller reparation. 

I vapenhandlarregistret kan förutom namn och adress antecknas 
t.ex. uppgifter om organisationsnummer och andra uppgifter av be-
tydelse för tillståndsfrågan, t.ex. uppgifter om eventuell konkurs, 
likvidation etc. (Vapenregister, prop. 1998/99:36, s. 30). 

För vapenhandlarregistret gäller, som nyss nämnts, sekretess en-
ligt 18 kap. 16 § OSL. I paragrafens första stycke anges att sekretess 
gäller för uppgift som hänför sig till vapenregister enligt vapenlagen, 
om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan fara för att skjut-
vapen enligt vapenlagen, ammunition eller ljuddämpare kommer till 
brottslig användning. Det gäller således en presumtion för att upp-
gifter i registret ska sekretessbeläggas. 

I paragrafens tredje stycke görs emellertid en betydande begräns-
ning av vilka uppgifter som kan sekretessbeläggas. Sekretess gäller 
enligt tredje stycket inte för uppgift i vapenregister om namn och 
adress för den som har tillstånd att bedriva handel med skjutvapen 
eller att ta emot skjutvapen för översyn eller reparation. Sekretess 
gäller inte heller för uppgift i vapenregister om vilka typer av vapen 
som omfattas av ett tillstånd att bedriva handel med skjutvapen eller 
att ta emot skjutvapen för översyn eller reparation. 

När bestämmelsen om begränsning av sekretessen infördes, i 
motsvarande paragraf i den då gällande sekretesslagen (1980:100), 
motiverades det bl.a. med att uppgifter om vilka som lagligen och 
yrkesmässigt handlar med eller reparerar vapen ofta är kända. 

Regeringen vägde också in att sekretessen begränsade möjlighe-
terna för den som t.ex. stod i begrepp att handla med en person som 
påstod sig ha ett giltigt tillstånd för handel med en viss typ av vapen 
att kontrollera det. Det kunde därför antas att sekretessen för upp-
gifter om vilka som har vapenhandlartillstånd inte hade någon större 
betydelse när det gäller risken för vapenstölder. Om sekretessen för 
uppgifter om vem som har vapenhandlartillstånd togs bort, ansågs 
också risken minska för att en vapenhandlare som fått sitt tillstånd 
återkallat kunde fortsätta att bedriva handel. Det kunde alltså tvärt-
om vara så att den vapenrelaterade brottsligheten skulle minska om 
sekretessbestämmelsen togs bort. 

Därför föreskrevs att det inte längre skulle gälla någon sekretess 
för uppgifter i vapenregister om namn och adress på den som har 
tillstånd att bedriva handel med skjutvapen eller att ta emot skjutva-
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pen för översyn eller reparation och inte heller för uppgift om vilka 
typer av vapen ett sådant tillstånd skulle omfatta (se Ökad kontroll 
av vapen, prop. 2005/06:113, s. 49 f.). 

Av författningskommentaren (prop. 2005/06:113 s. 64) framgår 
att när det gäller andra uppgifter i registret är avsikten att sekretess 
alltjämt ska gälla enligt huvudregeln (dvs. nuvarande 18 kap. 16 § 
första stycket OSL). Det kan diskuteras vilka dessa andra uppgifter 
är, dvs. för vilka uppgifter i vapenhandlarregistret som sekretess 
alltjämt är huvudregeln. Det synes kunna handla om uppgifter om 
fysiska personer som har ett betydande inflytande över en sådan ju-
ridisk person som har tillstånd att driva handel med skjutvapen, per-
soner som har godkänts att som föreståndare eller ersättare ansvara 
för sådan verksamhet samt sådana eventuella andra uppgifter av be-
tydelse för tillståndsfrågan som har antecknats i registret, t.ex. upp-
gifter om eventuell konkurs eller likvidation. 

Bestämmelserna om att vapenhandlarregistret ska innehålla upp-
gifter om fysiska personer med betydande inflytande och uppgifter 
om föreståndare eller ersättare infördes år 2012 (prop. 2011/12:109 
s. 29). Det bör noteras att regeringen då inte övervägde några frågor 
om sekretess, exempelvis om de tillkommande slagen av uppgifter 
borde undantas från sekretess i linje med det som redan gällde för 
andra namn- och adressuppgifter i registret. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det endast i begrän-
sad omfattning gäller sekretess för uppgifter i vapenhandlarregistret 
i dag. Skälet till att många uppgifter i registret är offentliga är att det 
har ansetts att sekretess inte är motiverad av hänsyn till intresset att 
förebygga brottslighet. 

Det behövs inte några sekretessregler för de nya registren 

Utredningen föreslår att ISP, MSB och kommunerna ska föra regis-
ter över vissa beslutade tillstånd till vapenhandlarverksamhet. Re-
gistren ska bl.a. innehålla uppgifter om fysiska personer som har ett 
betydande inflytande över en juridisk person som har meddelats så-
dant tillstånd. Därmed aktualiseras frågan om sekretess för registren. 

Det bör i sammanhanget noteras att det beträffande de nya regist-
ren, särskilt det register som ISP ska föra, är möjligt att försvars-
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sekretess enligt 15 kap. 2 § OSL i vissa fall kan innebära hinder mot 
att en begärd uppgift lämnas ut. 

Syftet med att härutöver införa en särskild sekretessreglering för 
de nya registren, motsvarande den som i dag gäller för vapenhand-
larregistret enligt 18 kap. 16 § OSL, skulle vara att motverka att 
skjutvapen eller ammunition kommer till brottslig användning (jfr 
Om ändringar i sekretesslagen, prop. 1986/87:3, s. 21). Inskränk-
ningar i allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar kan emel-
lertid godtas endast undantagsvis och bara om intresset av sekretess 
är så starkt att det klart väger tyngre än intresset av offentlighet (jfr 
prop. 1986/87:3 s. 20). 

De överväganden som ligger till grund för att det numera endast 
i begränsad omfattning gäller sekretess för uppgifter i vapenhandlar-
registret gjordes för ett antal år sedan. Då var exempelvis problemen 
med gängbrottslighet inte lika omfattande som i dag. Det kan inte 
uteslutas att risken är större i dag för att någon t.ex. begär ut upp-
gifter om vapen- eller ammunitionstillverkare för att kunna använda 
sig av de uppgifterna i brottsligt syfte. Det skulle i så fall kunna moti-
vera en sekretessreglering. Utredningen har dock stannat för att inte 
föreslå någon sådan reglering. Utredningen anser att det är tveksamt 
om en sekretessbeläggning av uppgifter i de nya register som utred-
ningen föreslår skulle ha någon större effekt när det gäller att mot-
verka att skjutvapen eller ammunition kommer till brottslig använd-
ning. Utredningen bedömer därför att det inte finns skäl att föreslå 
någon sekretessregel för uppgifter i registren. 

10.1.6 De nya registerbestämmelsernas förhållande till annan 
personuppgiftsreglering 

Utredningens förslag: I lagen om brandfarliga och explosiva va-
ror och i lagen om krigsmateriel föreskrivs dels att bestämmel-
serna om skyldighet att föra register och om registrens ändamål 
kompletterar EU:s dataskyddsförordning, dels vilken övrig regle-
ring som gäller för personuppgiftsbehandling i registren. 
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Skälen för utredningens förslag 

Den nuvarande regleringen 

Eftersom utredningen i avsnitt 10.1.4 föreslår att det ska införas nya 
krav på myndigheter att föra register över dem som beviljats tillstånd 
till viss vapenhandel enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor 
och lagen om krigsmateriel finns det anledning att diskutera tillämp-
lig personuppgiftsreglering och om förhållandet till den bör regleras 
på något sätt. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av 
den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på 
behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana upp-
gifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskydds-
förordning), i fortsättningen kallad dataskyddsförordningen, utgör 
från och med den 25 maj 2018 grunden för generell personuppgifts-
behandling inom EU. Dataskyddsförordningen är direkt tillämplig i 
varje medlemsstat. Dataskyddsförordningen kompletteras av lagen 
(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskydds-
förordning, i fortsättningen kallad dataskyddslagen, och förord-
ningen (2018:219) med kompletterande bestämmelser till EU:s data-
skyddsförordning. 

Dataskyddsförordningen är inte tillämplig när brottsdatalagen 
(2018:1177) är tillämplig. Brottsdatalagen är en ramlag som genom-
för stora delar av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 
2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter 
för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller 
verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana upp-
gifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF, i 
fortsättningen kallat dataskyddsdirektivet. Enligt 1 kap. 2 § brotts-
datalagen gäller den lagen vid behandling av personuppgifter som ut-
förs av behöriga myndigheter i syfte att förebygga, förhindra eller 
upptäcka brottslig verksamhet, utreda eller lagföra brott eller verk-
ställa straffrättsliga påföljder. Den gäller också vid behandling av 
personuppgifter som en behörig myndighet utför i syfte att upprätt-
hålla allmän ordning och säkerhet. Behörig myndighet definieras i 
1 kap. 6 § brottsdatalagen som 
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• en myndighet som har till uppgift att förebygga, förhindra eller 
upptäcka brottslig verksamhet, utreda eller lagföra brott, verk-
ställa straffrättsliga påföljder, eller upprätthålla allmän ordning 
och säkerhet, när den behandlar personuppgifter för ett sådant 
syfte, eller 

• en annan aktör som har anförtrotts myndighetsutövning för ett 
syfte som anges i punkten ovan, när den behandlar personupp-
gifter för ett sådant syfte. 

I förarbetena till brottsdatalagen anges att Polismyndigheten, Tull-
verket, Kustbevakningen, Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, 
Åklagarmyndigheten, de allmänna domstolarna och Kriminalvården 
är behöriga myndigheter, men enbart när de behandlar personupp-
gifter för sådana syften som nyss nämnts. När exempelvis Skatte-
verket behandlar personuppgifter i beskattningsverksamheten eller 
Polismyndigheten utfärdar pass är myndigheten inte en behörig 
myndighet enligt brottsdatalagen. Även andra myndigheter har vissa 
arbetsuppgifter som gör lagen tillämplig, t.ex. Rättsmedicinalverket 
vid rättsmedicinska obduktioner och utfärdande av rättsintyg, Justi-
tiekanslern i egenskap av åklagare i mål om tryckfrihetsbrott och 
yttrandefrihetsbrott och allmänna förvaltningsdomstolar när de prö-
var frågor som rör verkställighet av straff. Som exempel på andra 
aktörer än myndigheter som kan vara behöriga myndigheter i brotts-
datalagens mening anges att exempelvis naturvårdsvakter och jakt-
tillsynsmän kan anses vara det när de tar egendom i beslag och ord-
ningsvakter när de upprätthåller allmän ordning och säkerhet vid 
domstolsförhandlingar (Brottsdatalag, prop. 2017/18:232, s. 92 f. 
och s. 429 f.). 

Dataskyddsförordningen är tillämplig 

När det gäller vilken reglering som är tillämplig på uppgifter i nu 
aktuella register kan det först konstateras att regeringen, i proposi-
tionen Personuppgiftsbehandling i viss verksamhet som rör allmän 
ordning och säkerhet – anpassningar till EU:s dataskyddsreform 
(prop. 2018/19:65 s. 119 f.), gör bedömningen att Polismyndighe-
tens behandling av personuppgifter i vapenärenden samt förandet av 
vapenregistren och behandling av personuppgifter för att lämna ut 
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uppgifter ur registren i annat än brottsbekämpande syfte faller under 
dataskyddsförordningens tillämpningsområde. När uppgifter be-
handlas för att lämnas ut ur registren i brottsbekämpande syfte be-
dömer regeringen emellertid att brottsdatalagen är tillämplig. 

Till skillnad från den personuppgiftsbehandling som äger rum i 
vapenärenden och i vapenregistren enligt vapenlagen är det – i stället 
för Polismyndigheten – MSB, kommuner och ISP som föreslås föra 
register över dem som fått vissa typer av tillstånd enligt lagen om 
brandfarliga och explosiva varor respektive lagen om krigsmateriel. 
Systemen med tillståndsplikt och registrering enligt de lagarna skulle 
kunna anses delvis ha till syfte att förebygga såväl brottslig verksam-
het som hot mot den allmänna säkerheten, men av förarbetena till 
brottsdatalagen framgår att begreppen ”förebygga brottslig verk-
samhet” och ”upprätthålla allmän ordning och säkerhet” i 1 kap. 2 § 
brottsdatalagen inte varit avsedda att ges en så vidsträckt tillämpning 
(prop. 2017/18:232 s. 94 f. och 429 f.). MSB, kommuner och ISP är 
mot bakgrund av förarbetsuttalandena inte myndigheter som har i 
uppgift att förebygga brottslig verksamhet, upprätthålla allmän ord-
ning och säkerhet eller annan uppgift som kan kvalificera dem som 
behörig myndighet i brottsdatalagens mening. Det kan nämnas att 
det i förarbetena till brottsdatalagen uttalas specifikt att ett exempel 
på arbetsuppgifter som inte gör en myndighet till behörig myndighet 
i brottsdatalagens mening är uppgiftsskyldighet till brottsbekäm-
pande myndigheter (prop. 2017/18:232 s. 430). Den frågan togs upp 
specifikt beroende på att det redan då fanns åtskilliga bestämmelser 
som föreskrev att vissa myndigheter, som saknar brottsbekämpande 
uppgifter, skulle lämna uppgifter till framför allt Polismyndigheten. 
Det var därför viktigt att klargöra att varken anmälningsskyldighet 
eller annan uppgiftsskyldighet gör brottsdatalagen med tillhörande 
lagstiftning tillämplig. 

Sammanfattningsvis är MSB, kommuner och ISP inte behöriga 
myndigheter i nu aktuellt avseende. Till skillnad från vad som gäller 
för vapenregistren enligt vapenlagen är alltså dataskyddsförordning-
en och till förordningen kompletterande bestämmelser tillämpliga på 
all personuppgiftsbehandling som MSB, kommuner och ISP behö-
ver utföra för att föra nu föreslagna register, även om den görs för 
uttag ur registren i brottsbekämpande syfte. 
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Kompletterande bestämmelser till dataskyddsförordningen behövs 

Dataskyddsförordningen utgår från att varje behandling av person-
uppgifter måste ha en rättslig grund. För att behandlingen ska vara 
laglig måste något av de villkor som anges i artikel 6.1 i dataskydds-
förordningen vara uppfyllt. När det gäller statliga och kommunala 
myndigheters personuppgiftsbehandling uppfylls i regel de villkor 
som anges artikel 6.1 c och/eller e: att behandlingen är nödvändig för 
att fullgöra en rättslig förpliktelse eller nödvändig för att utföra en 
uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning. 
Den behandling av personuppgifter som kommer att äga rum när 
tillsynsmyndigheterna lägger in och sedan bevarar personuppgifter i 
registren är nödvändig för att myndigheten ska kunna fullgöra den i 
lag reglerade rättsliga förpliktelsen att föra registren. Behandlingen 
får därför, i enlighet med 2 kap. 1 § dataskyddslagen, utföras med 
stöd av artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen. Sådan behandling bör 
dessutom anses vara nödvändig för att underlätta för tillsynsmyn-
digheterna att utföra sin uppgift att pröva tillstånd enligt lagen om 
brandfarliga och explosiva varor och lagen om krigsmateriel. Det är 
uppgifter som är av allmänt intresse och utgör ett led i myndighets-
utövning. Behandlingen är därmed tillåten även med stöd av arti-
kel 6.1 e i dataskyddsförordningen, i enlighet med 2 kap. 2 § data-
skyddslagen. 

Dataskyddsförordningen tillåter till viss del att dess regler speci-
ficeras i nationell rätt. Det följer bl.a. av artikel 6.2 där det anges att 
medlemsstaterna får behålla eller införa mer specifika bestämmelser 
för att anpassa tillämpningen av bestämmelserna i förordningen när 
det gäller behandling enligt artikel 6.1 c och e. Det får göras genom 
att medlemsstaterna närmare fastställer specifika krav för uppgifts-
behandlingen och andra åtgärder för att säkerställa en laglig och rätt-
vis behandling. Mot den bakgrunden gör regeringen bedömningen i 
prop. 2018/19:65 att ändamålsbestämmelser i vapenlagen och vissa 
andra registerförfattningar är förenliga med dataskyddsförord-
ningen och bör vara kvar. Vidare görs bedömningen att det i register-
författningar där dataskyddsförordningen är tillämplig bör införas 
bestämmelser som upplyser om att bestämmelserna i registerförfatt-
ningen kompletterar bestämmelserna i dataskyddsförordningen och 
att dataskyddslagen och föreskrifter som meddelas i anslutning till 
den lagen gäller, om inte annat följer av registerförfattningen eller 
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föreskrifter som meddelats i anslutning till den. På så sätt görs det 
tydligt att bestämmelserna i registerförfattningen måste läsas till-
sammans med andra författningar som innehåller de grundläggande 
kraven på hur personuppgifter får behandlas, såsom möjligheten att 
behandla känsliga personuppgifter, den enskildes rätt till registerut-
drag och bevarande av uppgifterna m.m. 

I författningar som reglerar personuppgiftsbehandling anges för 
vilka ändamål olika register får föras. Motsvarande reglering finns 
även i många författningar som i huvudsak reglerar andra frågor men 
innehåller enstaka bestämmelser om register. Det är fallet med bl.a. 
vapenlagen. Utredningen anser i likhet med Genomförandeprome-
morian och regeringen (se prop. 2020/21:42 s. 81) att det i lagen om 
brandfarliga och explosiva varor och lagen om krigsmateriel bör in-
föras ändamålsbestämmelser som anger registrens ändamål och upp-
lysningsbestämmelser som klargör vilka allmänna regler som gäller 
för personuppgiftsbehandlingen i registren. Det kan bidra till att 
skydda enskildas personliga integritet och göra det tydligt och för-
utsebart i vilken utsträckning som uppgifter får behandlas. Utred-
ningen anser att det i ändamålsbestämmelserna bör anges att regist-
ren ska ha till ändamål att underlätta frågor om tillstånd. Eftersom 
uppgifterna om personer och organisationer som meddelats tillstånd 
att tillverka skjutvapen eller ammunition eller att på annat sätt han-
tera ammunition kan behövas för att utreda brott bör det även anges 
att registren ska ge information om sådana uppgifter som behövs för 
att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller för 
att utreda eller lagföra brott med anknytning till ammunition re-
spektive krigsmateriel. Det bör dock poängteras att sådana ända-
målsbestämmelser, liksom motsvarande ändamålsbestämmelse i 
1 a kap. 8 § vapenlagen, inte hindrar att uppgifter lämnas ut i enlighet 
med den s.k. finalitetsprincipen i artikel 5.1 b i dataskyddsförord-
ningen. Enligt finalitetsprincipen får uppgifter behandlas för att läm-
nas ut om det inte är oförenligt med de ändamål för vilka uppgifterna 
samlades in. 
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10.2 Vapenregister 

10.2.1 Vapenregistren ska innehålla uppgifter om märkning 

Utredningens bedömning: De register som Polismyndigheten 
för uppfyller i huvudsak ändringsdirektivets krav på registrering. 
Vapenregistret bör dock även innehålla uppgifter om skjutvapens 
och vapendelars märkning. Det bör regleras i förordning. 

Skälen för utredningens bedömning 

Ändringsdirektivet ställer nya krav på registrering av märkning 

Enligt artikel 4.5 första stycket i det konsoliderade vapendirektivet 
ska medlemsstaterna föra ett centraliserat eller decentraliserat dato-
riserat register som garanterar behöriga myndigheter tillgång till de 
register där varje skjutvapen som omfattas av direktivet registreras. 
Ändringsdirektivet utökar kravet på vilka uppgifter som ska regi-
streras i vapenregistret till att omfatta alla de uppgifter med anknyt-
ning till skjutvapen som krävs för att spåra och identifiera skjutvap-
net i fråga, däribland 

a) typ, märke, modell, kaliber och serienummer för varje skjutvapen 
samt den märkning som anbringats på dess stomme eller låda som 
en unik märkning i enlighet med artikel 4.1, varigenom varje 
skjutvapens unika identitet ska fastställas, 

b) det serienummer eller den unika märkning som anbringats på de 
väsentliga delarna, om det eller den skiljer sig från märkningen på 
skjutvapnets stomme eller låda, 

c) namn och adress avseende leverantörerna av och förvärvarna av 
eller ägarna till skjutvapnet, tillsammans med relevant eller rele-
vanta datum, och 

d) angivelser om omvandlingar eller ändringar av skjutvapnet som 
leder till att dess kategori eller underkategori ändras, inklusive 
certifierad deaktivering eller skrotning, med relevant eller rele-
vanta datum. 
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I förhållande till det som tidigare gällt enligt vapendirektivet innebär 
ändringsdirektivet nya krav på registrering av uppgifter om skjut-
vapnets märkning och de väsentliga delarnas serienummer eller 
märkning enligt punkterna a och b. Även kraven på datum i punk-
ten c samt kravet att registrera uppgifter om omvandlingar eller änd-
ringar enligt punkten d är nya. 

Polismyndigheten bör registrera uppgifter om märkning 

Det finns bestämmelser om vapenregister i 1 a kap. vapenlagen. Det 
är emellertid varken i vapenlagen eller vapenförordningen närmare 
angivet vilka uppgifter avseende vapen och vapendelar som ska tas in 
i de register som förs av Polismyndigheten. Av 2 kap. 6 § vapenför-
ordningen framgår dock vilka uppgifter en ansökan om tillstånd att 
inneha vapen ska innehålla. De uppgifterna läggs in i Polismyndig-
hetens register (prop. 2010/11:72 s. 47). I dag registreras därför alla 
de uppgifter som anges i artikel 4.5 första stycket a och b, med un-
dantag för uppgift om vapnets märkning och de väsentliga delarnas 
märkning. Registrering av ett vapens märkning är ett krav även enligt 
FN:s vapenprotokoll. Redan inför Sveriges tillträde till protokollet 
konstaterade regeringen att den uppgiften behöver registreras fram-
över för att uppfylla kraven i protokollet (prop. 2010/11:72 s. 48). 
Det kan således på nytt konstateras att uppgift om ett vapens eller 
en tillståndspliktig vapendels märkning bör registreras i vapenregist-
ret, numera även för att uppfylla ändringsdirektivets krav. 

Kravet i artikel 4.5 första stycket c på registrering av personupp-
gifter avseende leverantörer, förvärvare och ägare, inklusive relevan-
ta datum, uppfylls genom att sådana uppgifter registreras i inneha-
varregistret. 

Även uppgifter om omvandlingar eller ändringar som ska regi-
streras enligt artikel 4.5 första stycket d registreras redan i dag i 
Polismyndighetens vapenregister. Ändringar som leder till att ett 
vapen byter kategori kräver nämligen en ny ansökan om vapentill-
stånd. Vidare ska ett vapen som ska skrotas, enligt 4 kap. 4 § vapen-
lagen, lämnas till Polismyndigheten tillsammans med tillståndsbevi-
set. Polismyndigheten vidarebefordrar sedan vapnet till Nationellt 
forensiskt centrum, NFC (16 kap. 5 § Polismyndighetens föreskrif-
ter och allmänna råd [RPSFS 2009:13], FAP 551-3). Polismyndig-
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heten ska enligt 2 kap. 15 § vapenförordningen kontrollera när vap-
net har deaktiverats. Att ett skjutvapen har deaktiverats innebär inte 
att det inte längre betraktas som ett sådant vapen. För kontrollen av 
skjutvapen registreras det emellertid att det inte längre är brukbart. 

Sammanfattningsvis registreras redan i dag de flesta uppgifter 
som ska registreras enligt artikel 4.5 första stycket i det konsolide-
rade vapendirektivet. Som konstaterats ska dock även uppgift om 
skjutvapens och tillståndspliktiga vapendelars märkning registreras 
för att Sverige ska fullgöra sina åtaganden. Den uppgiften ligger på 
Polismyndigheten men det bör, genom en ny bestämmelse i vapen-
förordningen, uttryckligen regleras vilka närmare uppgifter som 
vapenregistret ska innehålla. 

10.2.2 En kompletterande bestämmelse om vad vapenregistret 
ska innehålla 

Utredningens förslag: En bestämmelse tas in i vapenförordning-
en som närmare preciserar vilka uppgifter vapenregistret ska in-
nehålla. 

Bestämmelsen i vapenförordningen om vad en ansökan om att 
inneha skjutvapen ska innehålla kompletteras med att ansökan i 
förekommande fall ska innehålla uppgift om vapnets märkning. 

 
Skälen för utredningens förslag: Som framgår av avsnitt 10.2.1 
finns det i dag inga närmare föreskrifter om vilka uppgifter vapenre-
gistren ska innehålla. 

Regeringen redogjorde i propositionen En ny organisation för 
polisen för vad vapenregistren ska innehålla (prop. 2013/14:110 
s. 495 f.). Av den redogörelsen framgår följande. 

Vapenregistret ska innehålla uppgifter om de skjutvapen för vilka 
tillstånd till innehav har meddelats. Där ska också uppgift om vapen-
typ, tillverkningsnummer eller motsvarande, fabrikat, modell och 
kaliber registreras. Tillståndspliktiga vapendelar registreras på sam-
ma sätt som tillståndspliktiga vapen (se 1 kap. 3 § f vapenlagen). Re-
gistret ska även innehålla uppgifter om skjutvapen som hittats eller 
anmälts stulna eller förkomna. 
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Vapeninnehavarregistret ska innehålla uppgifter om personer och 
organisationer som meddelats tillstånd att inneha skjutvapen eller 
ammunition eller tillstånd att låna skjutvapen. 

Vapenhandlarregistret ska innehålla uppgifter om personer och 
organisationer som har meddelats tillstånd att bedriva handel med 
skjutvapen. Vidare ska det finnas uppgifter om dels fysiska personer 
som har ett betydande inflytande över en juridisk person som har 
fått ett sådant tillstånd, dels personer som har godkänts att som 
föreståndare eller ersättare ansvara för sådan verksamhet. Där ska 
även registreras uppgifter om personer och organisationer som har 
meddelats tillstånd enligt vapenlagen att ta emot skjutvapen för 
översyn eller reparation. 

Det genom senare lagstiftning tillkomna registret över auktorise-
rade sammanslutningar för jakt- eller målskytte ska enligt förarbetena 
(Skärpningar i vapenlagstiftningen, prop. 2013/14:226, s. 50) inne-
hålla de uppgifter som behövs för att identifiera vilka sammanslut-
ningar som har auktoriserats. 

När det gäller vapeninnehavarregistret, vapenhandlarregistret 
och registret över registrerade sammanslutningar för jakt- eller mål-
skytte återspeglas det som angetts om deras innehåll i regleringen i 
1 a kap. 7 § första stycket vapenlagen. När det gäller vapenregistret 
föreskrivs däremot endast att det ska innehålla uppgift om de skjut-
vapen för vilka tillstånd har beviljats samt skjutvapen som upphittats 
eller anmälts stulna eller försvunna. 

Regeringen bedömde i prop. 2013/14:110 att det inte fanns skäl 
att i lag ytterligare precisera innehållet i registren (se s. 496). Någon 
reglering på lägre föreskriftsnivå har inte heller införts. 

En bestämmelse som närmare anger vad vapenregistret ska inne-
hålla skulle innebära ökad transparens. En sådan bestämmelse skulle 
också innebära såväl en ram som ett tydligare rättsligt stöd för 
Polismyndigheten. Vidare innebär ändringsdirektivet att vapenre-
gistrens innehåll måste utökas genom kraven på registrering av vapen 
och vapendelars märkning. Behovet av en bestämmelse som tydlig-
gör allt det som vapenregistret ska innehålla har således ökat. Även 
vapeninnehavarregistret behöver kompletteras med fler uppgifter 
om kraven i ändringsdirektivet ska uppfyllas. 

Utredningen anser sammantaget att det behövs en bestämmelse 
som närmare reglerar vapenregistrets innehåll. Bestämmelsen bör tas 
in i 1 a kap. vapenförordningen. 
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Ett bemyndigande för regeringen att meddela en föreskrift med 
sådant innehåll finns i 1 a kap. 15 § 1 vapenlagen. 

En förutsättning för att uppgifterna om hur ett skjutvapen eller 
en vapendel är märkt ska kunna registreras är att den som ansöker 
om innehav av skjutvapnet lämnar de uppgifterna. Bestämmelsen i 
2 kap. 6 § vapenförordningen, som bl.a. reglerar vad en ansökan om 
innehav av skjutvapen ska innehålla, bör därför kompletteras med 
krav på det. 

10.2.3 Bör tillstånd till att inneha vapenmagasin registreras? 

Utredningens bedömning: Det bör inte föras register över de 
personer och organisationer som har meddelats särskilda tillstånd 
att inneha vapenmagasin. 

 
Skälen för utredningens bedömning: Det kan övervägas om de per-
soner och organisationer som enligt utredningens förslag i av-
snitt 8.4.2 meddelas särskilda tillstånd att inneha vapenmagasin bör 
registreras i vapeninnehavarregistret. Polismyndigheten och Tull-
verket har förordat sådan registrering. 

Som framgår av 1 a kap. 7 § vapenlagen, registreras i dag de som 
meddelats tillstånd till innehav av ammunition och ljuddämpare. Om 
även de som fått särskilt tillstånd till innehav av vapenmagasin skulle 
registreras, skulle det krävas ett tillägg i 1 a kap. 7 § vapenlagen. Va-
penmagasin skulle också behöva läggas till i den uppräkning som 
görs i 18 kap. 16 § första stycket och 16 a § OSL. 

Ändringsdirektivet kräver inte att medlemsstaterna ska föra re-
gister över innehav av vapenmagasin som omfattas av direktivet. Ut-
redningen ser inte heller något egentligt behov av, eller någon större 
praktisk nytta med, en sådan registrering. Om vapeninnehavarregist-
ret skulle kompletteras med uppgift om tillstånd till innehav av 
vapenmagasin, skulle registret enbart omfatta sådana fysiska och ju-
ridiska personer som har fått särskilt tillstånd till sådant innehav. 
Det rör sig exempelvis om personer som samlar på vapenmagasin 
utan att samtidigt ha tillstånd att inneha något skjutvapen som maga-
sinen passar till. Registret skulle däremot inte omfatta sådana perso-
ner som, enligt utredningens förslag, utan särskilt tillstånd får inneha 
vapenmagasin som passar till ett skjutvapen som de har tillstånd att 
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inneha. Det kan alltså antas att det bara är en mycket liten del av 
förekommande vapenmagasin som skulle registreras i vapeninneha-
varregistret. Det bör därför inte införas några regler om det. 

10.2.4 Samkörning av vapenregister 

Utredningens förslag: Polismyndigheten får samköra vapenre-
gister om det i ett enskilt fall behövs för kontroll av vapenmäk-
lare. 

 
Skälen för utredningens förslag: Utredningens förslag om vapen-
mäklare i avsnitt 9.2 innebär, utöver att tillståndsplikt och tillstånds-
prövning införs, också att vissa andra bestämmelser som reglerar 
grundläggande krav för att någon ska få tillstånd att bedriva vapen-
handel utvidgas till att omfatta även vapenmäklarverksamhet. Exem-
pelvis ska tillstånd att bedriva vapenmäklarverksamhet kunna åter-
kallas på samma grunder som tillstånd att bedriva vapenhandel kan 
återkallas enligt 6 kap. 3 § vapenlagen. 

Enligt 1 a kap. 1 § första stycket vapenförordningen får Polis-
myndigheten samköra vapenregister om det i ett enskilt fall behövs 
för kontroll av vapenhandlare. I syfte att göra Polismyndighetens 
tillsyn över vapenmäklare mer effektiv bör den bestämmelsen utökas 
så att samkörning är tillåten också om det i ett enskilt fall behövs för 
kontroll av vapenmäklare. 

10.2.5 Bevarande av och tillgång till uppgifter i vapenregister 

Utredningens förslag: Bevarandetiden för uppgifter i Polismyn-
dighetens vapenregister utökas till 30 år från det att skjutvapnet 
eller vapendelen skrotats. När skjutvapen eller vapendelar har 
överförts till en mottagare i utlandet får de dock avföras ur regist-
ret 30 år efter utförseln, om vapnet eller vapendelen inte har åter-
införts innan dess. 

När perioden om 30 år har löpt ut ska personuppgifter i Polis-
myndighetens vapenregister raderas. 

När det gäller personuppgifter om den som har fått tillstånd 
att inneha skjutvapen ska kravet på att bevara uppgifter under en 
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viss tid endast gälla om motsvarande krav gäller för det skjutva-
pen eller den vapendel som tillståndet avser. Kravet på att bevara 
uppgifter om dem som fått tillstånd till vapenhandel under viss 
tid ska tas bort. 
 
Utredningens bedömning: Det behövs inte några nya regler om 
arkivering och gallring för att uppfylla ändringsdirektivets krav. 
Det behövs inte heller några nya eller ändrade regler för att upp-
fylla ändringsdirektivets krav vid överföring av uppgifter i vapen-
register. 

Skälen för utredningens förslag och bedömning 

Ändringsdirektivet 

Enligt artikel 4.5 andra stycket i det konsoliderade vapendirektivet 
ska medlemsstaterna säkerställa att de behöriga myndigheterna be-
håller uppgifterna om skjutvapen och väsentliga delar i registret, in-
klusive tillhörande personuppgifter, under en period av 30 år efter 
det att skjutvapnet eller de väsentliga delarna i fråga skrotats. Före 
ändringsdirektivet föreskrevs i vapendirektivet att uppgifterna skulle 
bevaras i 20 år från registreringen. 

I tredje stycket, som infördes genom ändringsdirektivet, regleras 
åtkomsten till de registrerade uppgifterna. Där anges att det ska vara 
möjligt att ta del av registeruppgifterna om skjutvapen och väsent-
liga delar och tillhörande personuppgifter 

• för myndigheter med behörighet att bevilja eller återkalla de till-
stånd som avses i artikel 9 eller 10 eller för myndigheter med be-
hörighet för tullförfaranden för en period om tio år efter det att 
skjutvapnet eller de väsentliga delarna i fråga skrotats, och 

• för myndigheter med behörighet att förebygga, utreda, avslöja 
eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder för en 
period om 30 år efter det att skjutvapnet eller de väsentliga de-
larna i fråga skrotats. 

I fjärde stycket, som även det infördes genom ändringsdirektivet, 
anges följande. Medlemsstaterna ska säkerställa att personuppgif-
terna raderas från registret vid utgången av de perioder som anges i 
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andra och tredje styckena. Det påverkar inte fall där specifika per-
sonuppgifter har överförts till en myndighet med behörighet att fö-
rebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrätts-
liga påföljder och används i det specifika sammanhanget, eller till 
andra myndigheter som är behöriga för jämförbara ändamål som 
föreskrivs i nationell rätt. I dessa fall ska de behöriga myndigheter-
nas behandling av sådana uppgifter regleras av den berörda medlems-
statens nationella rätt. 

Vissa uppgifter i Polismyndighetens vapenregister ska bevaras i 30 år 

Av artikel 5.1 e i dataskyddsförordningen följer att personuppgifter 
inte får lagras i identifierbar form under längre tid än vad som är 
nödvändigt för de ändamål för vilka de behandlas. Det innebär att 
personuppgifter i Polismyndighetens vapenregister som utgångs-
punkt inte får bevaras där längre än vad som behövs för något av de 
ändamål som anges i 1 a kap. 8 § vapenlagen. Ändamålen är dels att 
underlätta handläggningen av frågor om tillstånd enligt vapenlagen, 
dels att ge information om sådana uppgifter som behövs för att före-
bygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller för att ut-
reda eller beivra brott med anknytning till skjutvapen. 

I 1 a kap. 10 § vapenlagen föreskrivs, som ett undantag från 
huvudregeln enligt dataskyddsförordningen, att uppgifter om skjut-
vapen och sådana vapendelar som avses i 2 a kap. ska bevaras i vapen-
register i 20 år. Detsamma gäller uppgifter om namn, adress och 
organisations- eller personnummer avseende den som har meddelats 
tillstånd att inneha skjutvapen eller tillstånd att driva handel med 
skjutvapen. 

För att uppfylla ändringsdirektivets skärpta krav på bevarande av 
uppgifter måste 1 a kap. 10 § vapenlagen ändras så att kravet på be-
varande utökas till 30 år efter det att skjutvapnet eller vapendelen 
skrotats. 

Kravet på att bevara uppgifter omfattar även vapen och vapende-
lar som har förts ut ur landet. Det kan i de fallen inte rimligen krävas 
att Polismyndigheten ska hålla sig informerad om när det aktuella 
vapnet eller vapendelen skrotas. Uppgifter om sådana vapen eller 
vapendelar som överförts till en mottagare i utlandet bör därför i 
stället få avföras ur Polismyndighetens vapenregister 30 år efter ut-
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förseln, förutsatt att vapnet eller vapendelen inte dessförinnan har 
förts in i landet igen. 

Begränsning av vilka uppgifter som ska bevaras i 30 år 

Ändringsdirektivets krav på att bevara vissa uppgifter i minst 30 år 
omfattar inte uppgifter om de som har meddelats tillstånd att driva 
vapenhandlar- eller vapenmäklarverksamhet. 

Det nuvarande kravet i 1 a kap. 10 § vapenlagen på att bevara upp-
gifter om dem som meddelats tillstånd till vapenhandel bör därför 
tas bort. För uppgifter i Polismyndighetens vapenregister om den 
som fått tillstånd att driva vapenhandel eller vapenmäklarverksamhet 
kommer i stället huvudregeln i artikel 5.1 e i dataskyddsförord-
ningen att gälla: att personuppgifter inte får lagras i identifierbar 
form under längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för 
vilka de behandlas. 

Skyldigheten enligt 1 a kap. 10 § vapenlagen att bevara uppgifter 
om skjutvapen och vapendelar är begränsad till att avse sådana skjut-
vapen och vapendelar som avses i 2 a kap. vapenlagen, medan skyl-
digheten att bevara personuppgifter inte är begränsad till den som 
har tillstånd att inneha vapen som avses i det kapitlet. Förarbetena 
till bestämmelsen innehåller ingen närmare motivering till denna 
skillnad. Eftersom vapendirektivet inte omfattar några andra skjut-
vapen eller vapendelar än de som anges i 2 a kap. vapenlagen bör även 
skyldigheten att bevara personuppgifter begränsas till att gälla den 
som meddelats tillstånd att inneha sådana skjutvapen eller vapende-
lar. På så vis kommer kravet på att bevara personuppgifter om dem 
som har meddelats tillstånd endast att gälla om motsvarande krav 
gäller för det skjutvapen eller den vapendel som tillståndet avser. En 
sådan reglering framstår som mer konsekvent och har fördelar i in-
tegritetshänseende. 

Tillgång till uppgifter i Polismyndighetens vapenregister 

I artikel 4.5 tredje stycket i det konsoliderade vapendirektivet införs 
genom ändringsdirektivet begränsningar av hur länge, av de 30 år 
som uppgifter i vapenregistret ska bevaras, som behöriga myndig-
heter ska få ta del av dem. Myndigheter med behörighet att bevilja 
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eller återkalla tillstånd att förvärva eller inneha skjutvapen och myn-
digheter med behörighet för tullförfaranden ska ha tillgång till upp-
gifterna i upp till 10 år efter det att de aktuella skjutvapnen eller 
vapendelarna skrotats. Myndigheter med behörighet att förebygga, 
utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påfölj-
der ska däremot ha sådan tillgång i upp till 30 år efter skrotning, dvs. 
hela den tid som uppgifterna ska bevaras i registret. 

Inom Polismyndigheten används uppgifterna i vapenregistren, i 
enlighet med 1 a kap. 8 § vapenlagen, både för att underlätta hand-
läggningen av frågor om tillstånd enligt lagen och för att ge infor-
mation om sådana uppgifter som behövs för att förebygga, förhindra 
eller upptäcka brottslig verksamhet eller för att utreda eller beivra 
brott med anknytning till skjutvapen. Någon begränsning i Polis-
myndighetens tillgång till uppgifterna i vapenregistren till tio år när 
det gäller tillståndsärenden finns inte, men i 1 a kap. 5 § vapenlagen 
anges att tillgången till personuppgifter ska begränsas till vad varje 
tjänsteman behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter. En 
tjänsteman som använder registeruppgifter i tillståndsärenden behö-
ver normalt aldrig tillgång till dem tio år efter det att vapnen eller 
vapendelarna skrotats. Utredningen anser därför inte att det behövs 
någon ny bestämmelse som ytterligare begränsar tillgången till re-
gisteruppgifterna. 

När det gäller Polismyndighetens användning av uppgifter för att 
förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller för att 
utreda eller lagföra brott med anknytning till skjutvapen behövs 
ingen begränsning eftersom myndigheten enligt ändringsdirektivet 
ska kunna ta del av uppgifterna hela den tid som uppgifterna ska be-
varas i registren. Detsamma gäller för andra brottsbekämpande myn-
digheter, närmare bestämt Säkerhetspolisen, Tullverket och Kustbe-
vakningen, som Polismyndigheten enligt 1 a kap. 14 § vapenlagen 
kan medge direktåtkomst till vapenregister. 

Radering av uppgifter 

Genom artikel 4.5 fjärde stycket i det konsoliderade vapendirektivet 
ställs ett krav på medlemsstaterna att säkerställa att personuppgifter 
raderas från vapenregister vid utgången av de angivna perioderna. 
Bestämmelsen infördes genom ändringsdirektivet. 
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När det gäller kravet på radering av uppgifter kan konstateras att 
de uppgifter som Polismyndigheten ska ha tillgång till under tio år 
för tillståndsärenden inte kan raderas därefter på det sätt som före-
skrivs genom ändringsdirektivet, eftersom ändringsdirektivet samti-
digt ställer krav på att uppgifterna ska bevaras i registren ytterligare 
20 år och under den tiden vara tillgängliga för Polismyndigheten i 
dess brottsbekämpande verksamhet. 

Kravet på radering inträder alltså för svensk del 30 år efter att det 
aktuella vapnet eller vapendelen har skrotats. Det finns i dag inte 
några bestämmelser i vapenlagen som reglerar när uppgifter ska gall-
ras ur vapenregistren, med undantag för en bestämmelse i 1 a kap. 
11 § om uppgifter om personer som tillhör hemvärnets personal. 
Något krav på radering finns inte heller. 

Därför gäller i stället att uppgifterna, när de inte längre får be-
handlas i registren, ska bevaras eller gallras enligt de grundläggande 
reglerna om allmänna handlingar i 2 kap. tryckfrihetsförordningen 
och arkivlagen (1990:782). 

Innebörden av termen raderas i vapendirektivet (”are deleted” i 
den engelska språkversionen av direktivet) måste vara att person-
uppgifterna ska tas bort från registret permanent. Kravet får anses 
vara uppställt till skydd för den personliga integriteten. Förekom-
mande bestämmelser om gallring av uppgifter i register har ett annat 
motiv, nämligen att göra registret mer lättöverskådligt och tillgäng-
ligt. Även om gallring av uppgifter i vapenregistret i vissa fall kan 
göras med stöd av de grundläggande reglerna innebär ändringsdirek-
tivet ett krav på medlemsstaterna att säkerställa att personuppgif-
terna faktiskt raderas från vapenregister efter utgången av angivna 
tidsperioder. En särskild regel om det bör därför införas. Att upp-
gifter därefter bevaras i arkiv för historiska, vetenskapliga eller sta-
tistiska ändamål kan inte anses strida mot ändringsdirektivet. Det 
behöver därför inte införas några särskilda regler om arkivering. 

Överföring av uppgifter i vapenregistren 

Enligt det genom ändringsdirektivet införda fjärde stycket i arti-
kel 4.5 gäller kravet på radering av uppgifter inte i de fall där uppgif-
ter har överförts till en myndighet med behörighet att förebygga, 
utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påfölj-
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der och används i det specifika sammanhanget, eller till andra myn-
digheter som är behöriga för jämförbara ändamål som föreskrivs i 
nationell rätt. De behöriga myndigheternas behandling av sådana 
uppgifter ska i dessa fall regleras av den berörda medlemsstatens 
nationella rätt. Den ska i sin tur stämma överens med unionsrätten 
generellt och i synnerhet dess bestämmelser om skydd för person-
uppgifter. 

Enligt 1 a kap. 12 § vapenlagen ska personuppgifter i Polismyn-
dighetens vapenregister som är nödvändiga för att framställa rätts-
statistik lämnas till den myndighet som ansvarar för att framställa 
sådan statistik. Vidare föreskrivs i 1 a kap. 13 § att personuppgifter 
som behandlas i vapenregister får lämnas till Interpol eller Europol 
eller till en polis- eller åklagarmyndighet i en stat som är ansluten till 
Interpol, om det behövs för att myndigheten eller organisationen 
ska kunna förebygga, förhindra, upptäcka, utreda eller beivra brott, 
eller till utländsk underrättelse- eller säkerhetstjänst. I den paragra-
fen föreskrivs också att sådana personuppgifter får lämnas till en ut-
ländsk myndighet eller mellanfolklig organisation, om utlämnandet 
följer av en internationell överenskommelse som Sverige efter riks-
dagens godkännande har tillträtt. Utlämnande av uppgifter till andra 
myndigheter för framställning av rättsstatistik enligt 1 a kap. 12 § 
vapenlagen får betraktas som ett sådant med brottsbekämpning jäm-
förbart ändamål som föreskrivs i nationell rätt. Utlämnande enligt 
1 a kap. 13 § avser tveklöst myndigheter med brottsbekämpande be-
hörighet. 

De myndigheter som får del av uppgifter enligt 1 a kap. 12 och 
13 §§ vapenlagen ska behandla personuppgifterna i enlighet med 
nationell rätt, vars förenlighet med unionsrätten och dess uppgifts-
skyddsbestämmelser det inte finns anledning att ifrågasätta. 

Befintliga bestämmelser uppfyller därför ändringsdirektivets krav 
vid överföring av uppgifter i vapenregister. 

10.3 En skyldighet för vapenhandlare och 
vapenmäklare att föra förteckningar 

Utredningens förslag: En vapenmäklare ska föra en förteckning 
över de transaktioner och överföringar avseende skjutvapen som 
han eller hon förmedlar, förhandlar fram eller arrangerar (trans-
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aktionsförteckning). För förteckningen ska i övrigt gälla de regler 
som i dag gäller för vapenhandlares motsvarande förteckning. 

En vapenhandlare ska, utöver inköps- och försäljningsförteck-
ning, överlämna sin reparationsförteckning till Polismyndigheten 
när verksamheten upphör. Motsvarande skyldighet att lämna sin 
transaktionsförteckning ska gälla för vapenmäklare. 

Skälen för utredningens förslag 

Ändringsdirektivet 

I artikel 4.5 femte stycket i det konsoliderade vapendirektivet före-
skrivs en skyldighet för vapenhandlare och vapenmäklare att föra re-
gister över varje skjutvapen och varje väsentlig del som tagits emot 
eller lämnats ut tillsammans med uppgifter som gör det möjligt att 
spåra och identifiera skjutvapnet eller den väsentliga delen. Bestäm-
melserna är endast delvis nya. Ändringsdirektivet innebär att regi-
streringsskyldigheten utvidgas till att även omfatta vapenmäklare 
samt att, utöver skjutvapen, även gälla väsentliga delar. 

I artikel 4.5 sjätte stycket i det konsoliderade vapendirektivet 
föreskrivs ett krav på att vapenhandlarna och vapenmäklarna, när de-
ras verksamhet har upphört, ska överlämna sina register till de 
nationella myndigheter som är ansvariga för vapenregistren. Det 
motsvarar det som enligt svensk rätt redan gäller för vapenhandlare. 
Ändringsdirektivet medför alltså enbart att skyldigheten att över-
lämna register även ska gälla för vapenmäklare. 

I artikel 4.5 sjunde stycket i det konsoliderade vapendirektivet in-
förs genom ändringsdirektivet ett krav på att vapenhandlare och 
vapenmäklare utan onödigt dröjsmål ska rapportera vissa transak-
tioner till de behöriga nationella myndigheterna. 

I det här avsnittet behandlas frågan om det behövs några nya eller 
ändrade regler till följd av bestämmelserna i artikel 4.5 femte och 
sjätte styckena om vapenhandlares och vapenmäklares register. Så-
dan rapportering som avses i artikel 4.5 sjunde stycket behandlas i 
avsnitt 10.4. 
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Det behövs regler om att vapenmäklare ska föra förteckningar 

Skyldigheten för vapenmäklare att föra register avser enligt änd-
ringsdirektivets ordalydelse endast sådana skjutvapen och väsentliga 
delar som de tagit emot eller lämnat ut. Ett genomförande av änd-
ringsdirektivet på absolut miniminivå skulle alltså kunna innebära en 
regel som föreskrev just att en vapenmäklare är skyldig att föra för-
teckningar över sådana skjutvapen eller väsentliga delar som han eller 
hon tagit emot eller lämnat ut. 

Mäklarverksamhet består enligt ändringsdirektivets definition av 
att förhandla om eller arrangera transaktioner för inköp, försäljning 
eller leverans av skjutvapen, väsentliga delar eller ammunition eller 
att arrangera överföringen av sådan egendom inom en medlemsstat, 
från en medlemsstat till en annan medlemsstat, från en medlemsstat 
till ett tredjeland eller från ett tredjeland till en medlemsstat (arti-
kel 1.1.10 i det konsoliderade vapendirektivet). Sådan verksamhet 
torde normalt inte innefatta någon fysisk hantering av vapen eller 
vapendelar. 

En vapenmäklare tar alltså, typiskt sett, inte emot några skjutva-
pen eller väsentliga delar. Mäklaren lämnar normalt sett inte heller 
ut några skjutvapen eller väsentliga delar. Ett genomförande av änd-
ringsdirektivet på absolut miniminivå skulle därför innebära bestäm-
melser som blev tämligen innehållslösa och svårbegripliga. 

Mot bakgrund av syftet med ändringsdirektivets reglering får det 
förutsättas att avsikten är att vapenmäklares förmedlade, förhand-
lade eller arrangerade transaktioner och överföringar ska registreras 
i samma utsträckning som vapenhandlares transaktioner. För en så-
dan tolkning talar också att skyldigheten att rapportera transaktio-
ner till de behöriga myndigheterna enligt artikel 4.5 sjunde stycket 
även omfattar vapenmäklare. 

För att uppfylla ändringsdirektivets krav bör det därför införas 
en skyldighet för vapenmäklare att föra förteckningar över genom-
förda transaktioner och överföringar avseende skjutvapen som han 
eller hon förmedlar, förhandlar fram eller arrangerar. 

De krav som enligt 5 kap. 10 § vapenförordningen gäller i fråga 
om vapenhandlares förteckningar när det gäller bevarande och över-
lämnande till Polismyndigheten när verksamheten upphör bör där-
med även gälla för vapenmäklare. Även bestämmelserna i 5 kap. 8 
och 9 §§ vapenförordningen om Polismyndighetens granskning av 
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förda förteckningar och vapenhandlarnas skyldighet att hålla sina 
förteckningar tillgängliga för myndigheten bör utökas till att även 
avse vapenmäklare. Regleringen bör emellertid utformas med hän-
syn till att vapenhandlares och vapenmäklares verksamhet i vissa av-
seenden skiljer sig åt. 

Ingen ny eller ändrad reglering av registrering av väsentliga delar 

Det tillkommande kravet på att vapenhandlarnas och vapenmäklar-
nas register även ska omfatta väsentliga delar till skjutvapen är redan 
uppfyllt, eftersom det av 1 kap. 1 § vapenförordningen framgår att 
skjutvapen enligt förordningen även omfattar sådana vapendelar 
som enligt 1 kap. 3 § f vapenlagen likställs med skjutvapen. 

Överlämnande av reparationsförteckningar behöver regleras 

De krav, som sedan tidigare gällt enligt vapendirektivet, att vapen-
handlare ska föra register och överlämna dem till behörig myndighet 
när verksamheten upphör uppfylls i allt väsentligt genom bestäm-
melserna i vapenförordningen om inköps-, försäljnings- och repara-
tionsförteckningar, tillsammans med Polismyndighetens föreskrif-
ter och allmänna råd på området (5 kap. 5, 6 och 10 §§ och 8 kap. 2 § 
vapenförordningen samt RPSFS 2000:30, FAP 551-4 och 16 kap. 
RPSFS 2009:13, FAP 551-3). För att helt uppfylla ändringsdirekti-
vets krav behöver emellertid bestämmelserna i 8 kap. 2 § vapenför-
ordningen kompletteras med krav på att vapenhandlare överlämnar 
reparationsförteckningar till Polismyndigheten när verksamheten 
upphör. 

Frågan om bemyndigande i vapenlagen 

I avsnitt 11.3 tar utredningen upp frågan om bemyndigande för rege-
ringen att meddela de föreskrifter som utredningen här har bedömt 
som nödvändiga. 
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10.4 Vapenhandlare och vapenmäklare ska anmäla 
transaktioner 

Utredningens förslag: Vapenhandlare och vapenmäklare ska lö-
pande till Polismyndigheten anmäla transaktioner och överfö-
ringar enligt vapenlagen avseende skjutvapen. 

Skälen för utredningens förslag 

Ändringsdirektivet 

I artikel 4.5 sjunde stycket i det konsoliderade vapendirektivet införs 
genom ändringsdirektivet krav på att vapenhandlare och vapenmäk-
lare utan onödigt dröjsmål ska rapportera transaktioner som inbe-
griper skjutvapen eller väsentliga delar till de behöriga nationella 
myndigheterna. Vidare ska vapenhandlare och vapenmäklare kunna 
kommunicera elektroniskt med myndigheterna för rapporteringen. 
Registret ska uppdateras omedelbart efter det att myndigheterna 
mottagit uppgifter om sådana transaktioner. Någon motsvarande 
skyldighet för vapenhandlare att direkt rapportera transaktioner och 
att kommunicera elektroniskt gäller inte i dag. 

Den nuvarande regleringen 

I dag förekommer inte någon rapportering från vapenhandlarna. Po-
lismyndigheten registrerar i regel inte heller uppgifter om vapen-
handlares transaktioner. Genom reglerna om krav på tillstånd för in- 
och utförsel samt reglerna om anmälningsskyldighet till Tullverket 
får Polismyndigheten emellertid i viss utsträckning information om 
sådana transaktioner. 

I ett tillstånd att bedriva handel med skjutvapen anges vilka typer 
av skjutvapen och vilket antal av varje typ av skjutvapen som tillstån-
det omfattar (2 kap. 10 d § vapenlagen). Tillståndet ger vapenhand-
laren rätt att inneha de skjutvapen som anges. Vapenhandlare får 
också meddelas ett generellt tillstånd att till Sverige föra in sådana 
vapen som omfattas av handelstillståndet (2 kap. 16 §). När det gäl-
ler helautomatiska vapen får vapenhandlaren dock inte inneha andra 
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vapen än sådana som tagits in för en viss köpare. Det krävs också 
tillstånd för införsel av sådana vapen i varje särskilt fall. 

Vid såväl in- som utförsel av skjutvapen och vapendelar ska an-
mälan göras till Tullverket (se bl.a. 15 § förordningen om krigsma-
teriel och 3 § och 4 § andra stycket lagen om Tullverkets befogen-
heter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska 
unionen). Tullverket ska i sin tur till Polismyndigheten vidarebe-
fordra uppgifter om bl.a. vapnets identifikationsnummer eller annan 
uppgift. Det gör det möjligt att identifiera vapnet, datum för inför-
seln eller utförseln och uppgift om innehavstillståndet, vapenhand-
lartillståndet, utförseltillståndet eller annat motsvarande tillstånd (se 
förordningen [2006:527] om uppgiftsskyldighet för Tullverket om 
införsel eller utförsel av skjutvapen). 

Vid vapenhandlares införsel av skjutvapen sparas de uppgifter 
som vidarebefordras från Tullverket, den s.k. tulldeklarationen, hos 
polisens regionala enheter i s.k. vapenhandlarpärmar som sedan 
medförs vid polisens inspektioner hos vapenhandlarna. Det görs 
emellertid ingen registrering av införseln i polisens vapenregister 
eller vapenärendesystem. 

Försäljningar till mottagare i andra länder kräver tillstånd för ut-
försel. Regler om sådana tillstånd finns i vapenförordningen, lagen 
om krigsmateriel, förordningen om krigsmateriel och förordning 
(EU) nr 258/2012 om genomförande av artikel 10 i FN:s vapenpro-
tokoll. Regelkomplexen är delvis överlappande. 

Bestämmelserna i 6 kap. vapenförordningen gäller utförsel från 
Sverige till ett land inom EU av sådana skjutvapen som anges i bila-
gan till vapenförordningen, dvs. alla skjutvapen som omfattas av 
vapendirektivet. Som huvudregel krävs enligt 6 kap. 1 § vapenför-
ordningen tillstånd från Polismyndigheten för sådan utförsel. I an-
sökan ska anges personuppgifter för avsändaren och mottagaren, 
uppgifter om det eller de vapen som ska överföras – innefattande 
uppgifter om vapentyp, modell, kaliber och serienummer – samt 
uppgifter om transporten med angivande av dag för avsändande och 
beräknad ankomstdag (Polismyndighetens föreskrifter och allmän-
na råd RPSFS [2000:59], FAP 553-1). När en sådan ansökan kom-
mer in till Polismyndigheten skapas ett ärende om utförsel i vapen-
ärendesystemet. Uppgifterna registreras emellertid inte på ett sådant 
sätt att de vapen som förs ut blir sökbara utifrån serienummer eller 
på annat sätt. 
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Enligt 6 kap. 4 § första stycket vapenförordningen får vapen-
handlare också beviljas generella tillstånd att föra över sådana vapen 
som omfattas av handelstillståndet till en vapenhandlare i en annan 
EU-medlemsstat. Sådana tillstånd får beviljas för en tid av högst tre 
år åt gången. Vid överföring av skjutvapen med stöd av ett generellt 
tillstånd ska vapenhandlaren senast 14 dagar före överföringen 
lämna upplysningar till Polismyndigheten om bl.a. köpare och över-
låtare samt uppgifter som möjliggör identifiering av skjutvapnet. 
Uppgifterna registreras emellertid inte i vapenärendesystemet. 

För utförsel av skjutvapen som utgör krigsmateriel, dvs. samtliga 
skjutvapen som omfattas av tillståndsplikt enligt vapenlagen för-
utom slätborrade skjutvapen för jakt eller sportskytte, krävs det som 
huvudregel tillstånd även enligt 6 § lagen om krigsmateriel. För ut-
försel av krigsmateriel finns enligt 6 a § tre olika sorters tillstånd: 
individuella, globala och generella. 

I de flesta fall prövas ansökan om utförsel enligt lagen om krigs-
materiel av ISP. I de fall som anges i 11 § krigsmaterielförordningen 
ska ansökan om utförseltillstånd emellertid prövas av Polismyndig-
heten. 

Efter en överenskommelse mellan ISP och Polismyndigheten har 
ISP rutiner som innebär att myndigheten underrättar Polismyndig-
heten om vissa tillståndsbeslut. När ISP meddelar tillstånd att föra 
ut skjutvapen ur landet underrättar myndigheten således regelmäs-
sigt Polismyndigheten om besluten. Vid privatpersoners utförsel av-
förs de aktuella vapnen ur vapeninnehavarregistret. Därutöver görs 
emellertid ingen registrering av utförseln i vapenregistren eller va-
penärendesystemet. 

Utöver nämnda bestämmelser om tillståndskrav och anmälnings-
skyldighet till Tullverket finns det bestämmelser som ålägger Polis-
myndigheten att kontrollera att det finns nödvändiga tillstånd från 
destinationsstaten och eventuella transiteringsstater samt att vidare-
befordra uppgifter till behöriga myndigheter i de staterna. 

När det gäller transaktioner mellan vapenhandlare inom landet 
får Polismyndigheten normalt ingen information alls. Sådana trans-
aktioner framgår endast av vapenhandlarnas inköps- eller försälj-
ningsförteckningar, som kontrolleras vid polisens inspektioner. 
Överlåtelser från en vapenhandlare till en privatperson inom landet 
kommer normalt till polisens kännedom genom att förvärvaren an-
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söker om tillstånd att inneha vapnet i fråga. Uppgifterna förs då in i 
vapenregistret och vapeninnehavarregistret. 

Sammanfattningsvis innebär befintligt regelverk att Polismyndig-
heten helt saknar kontroll över vapenhandlarnas transaktioner inom 
landet, men att myndigheten vid in- och utförsel av skjutvapen får i 
stort sett alla de uppgifter om aktuella transaktioner som ändrings-
direktivet kräver. Eftersom uppgifterna i fråga inte förs in i Polis-
myndighetens vapenregister blir vapnen emellertid inte möjliga att 
identifiera och spåra på det sätt som ändringsdirektivet kräver. Det 
innebär att ändringsdirektivets krav på bevarande av uppgifter och 
andra myndigheters tillgång till dem inte heller uppfylls beträffande 
skjutvapen som är föremål för vapenhandlares transaktioner. 

Det behövs nya regler om rapporteringsskyldighet 

För att uppfylla ändringsdirektivets krav bör det därför införas en 
skyldighet för vapenhandlare att till Polismyndigheten löpande an-
mäla gjorda förvärv och försäljningar enligt vapenlagen av skjutva-
pen. Det bör införas en motsvarande skyldighet för vapenmäklare 
att löpande anmäla till Polismyndigheten de transaktioner och över-
föringar avseende skjutvapen som vapenmäklaren har medverkat till. 

Till följd av ändringsdirektivets krav bör det också föreskrivas att 
anmälningarna ska göras utan dröjsmål och att uppgifterna ska läm-
nas elektroniskt. 

Bestämmelserna bör lämpligen tas in i 5 kap. vapenförordningen. 
Uppgifter om transaktioner ska alltså lämnas löpande och utan 
dröjsmål. Det innebär i detta sammanhang att en vapenhandlare eller 
vapenmäklare ska anmäla en transaktion till Polismyndigheten så 
snart som vapenhandlarens eller vapenmäklarens del i genomföran-
det av transaktionen är avslutad. 

Det bör ankomma på Polismyndigheten att meddela föreskrifter 
om hur en anmälan ska göras och vilka uppgifter den ska innehålla. 
I sådana föreskrifter bör det framgå att en anmälan ska innehålla alla 
uppgifter om överlåtare, förvärvare och aktuella vapen som enligt 
ändringsdirektivet ska registreras. Frågan om bemyndigande för 
myndigheten att meddela föreskrifter behandlas i avsnitt 11.3. 
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Polismyndighetens hantering av de inkomna uppgifterna 

Polismyndigheten kommer löpande att få in anmälningar om trans-
aktioner från vapenhandlare och vapenmäklare. Det behöver övervä-
gas hur Polismyndigheten ska hantera anmälningarna och om det 
kan kräva någon lagstiftningsåtgärd. Det behöver också analyseras 
vad som gäller rättsligt för de uppgifter som ingår i anmälningarna. 

När det gäller den praktiska hanteringen får det ankomma på 
Polismyndigheten att skapa ett elektroniskt system för att ta emot 
och hantera de inkomna anmälningarna. Ett sätt att göra det kan vara 
att skapa en webb-portal där vapenhandlarna och vapenmäklarna kan 
föra in sina uppgifter. Det är ingen ny uppgift för Polismyndigheten 
att ta emot stora mängder uppgifter från fysiska och juridiska perso-
ner som har viss författningsenlig anmälningsskyldighet. Myndig-
heten tar exempelvis emot anmälningar enligt lagen (2017:630) om 
penningtvätt och finansiering av terrorism från mellan 50 000 och 
60 000 verksamhetsutövare. 

De uppgifter som kommer in till Polismyndigheten genom an-
mälningarna får anses lämnas inom ramen för ett ärende enligt 
vapenlagen, eftersom de rör transaktioner rörande vapen och andra 
föremål som regleras i vapenlagen. Genom 18 kap. 16 a § OSL till-
godoses därmed behovet av att kunna sekretessbelägga uppgifterna. 

De inkomna anmälningarna kan innehålla personuppgifter i form 
av exempelvis namn- och adressuppgifter för den som har förvärvat 
eller sålt ett visst skjutvapen. Den behandling som kommer att äga 
rum när Polismyndigheten tar emot och sedan bevarar personupp-
gifterna är en uppgift av allmänt intresse. Behandlingen får därför, i 
enlighet med 2 kap. 2 § dataskyddslagen, utföras med stöd av arti-
kel 6.1 e i dataskyddsförordningen. Den personuppgiftsbehandling 
som handlare och mäklare utför när de anmäler transaktionerna till 
Polismyndigheten får anses vara en sådan rättslig förpliktelse som 
får utföras med stöd av 2 kap. 1 § dataskyddslagen och artikel 6.1 c i 
dataskyddsförordningen. 

Det kan inte uteslutas att det någon gång kan förekomma käns-
liga personuppgifter i en inkommen anmälan. I ett sådant fall har 
Polismyndigheten nödvändigt stöd för behandling av de uppgifterna 
genom 1 a kap. 3 § vapenlagen. 

Sammanfattningsvis bedömer utredningen att det inte behövs 
några lagstiftningsåtgärder för att Polismyndigheten ska kunna han-
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tera den nya informationen. Det ankommer på Polismyndigheten att 
leva upp till kraven i ändringsdirektivet att den myndighet som tar 
emot transaktionsrapporterna omedelbart ska uppdatera sina regis-
ter med relevanta uppgifter. 

Undantag enligt artikel 2.2 

I artikel 2.2 i det konsoliderade vapendirektivet anges att direktivet 
inte ska tillämpas på överlåtelser som regleras i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2009/43/EG om förenkling av villkoren för över-
föring av försvarsrelaterade produkter inom gemenskapen. En ren 
textuell tolkning bör innebära att det är ett långtgående undantag 
som möjligen skulle kunna innebära att ändringsdirektivets krav på 
rapportering av transaktioner inte skulle gälla vid överföring av för-
svarsrelaterade produkter inom EES. 

Med försvarsrelaterade produkter avses sådan krigsmateriel och 
tekniskt bistånd som omfattas av lagen om krigsmateriel. Produk-
terna har förtecknats i bilagan till förordningen om krigsmateriel. 
Samtliga skjutvapen och särskilt utformade vapendelar till sådana 
skjutvapen, förutom slätborrade skjutvapen för jakt eller sportskytte 
(hagelgevär), och all ammunition som omfattas av vapendirektivet 
utgör krigsmateriel (se artikel 1.1.1–3 och bilaga I till det konsoli-
derade vapendirektivet jämförda med bilagan till förordningen om 
krigsmateriel). 

Även om det inte skulle utgöra ett krav enligt ändringsdirektivet 
bör den föreslagna rapporteringsskyldigheten omfatta sådana över-
låtelser som också faller in under tillämpningsområdet för direktiv 
2009/43/EG. Syftet med en sådan reglering är att åstadkomma en 
konsekvent lagstiftning som garanterar samma spårbarhet för alla 
exporterade vapen. 

10.5 Informationsutbyte 

10.5.1 Den nuvarande regleringen 

Sekretessen för vapenregister och vapenärenden 

Enligt 18 kap. 16 § OSL gäller sekretess för uppgifter som hänför sig 
till vapenregister enligt vapenlagen, om det inte står klart att uppgif-
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ten kan röjas utan fara för att skjutvapen enligt vapenlagen, ammu-
nition eller ljuddämpare kommer till brottslig användning. Sekretes-
sen gäller inte för uppgift i vapenregister om namn och adress för 
den som har tillstånd att bedriva handel med skjutvapen eller att ta 
emot skjutvapen för översyn eller reparation eller för uppgifter i re-
gistret över auktoriserade sammanslutningar för jakt- eller mål-
skytte. Sekretessen gäller inte heller för uppgift i vapenregister om 
vilka typer av vapen som omfattas av ett tillstånd att bedriva handel 
med skjutvapen eller att ta emot skjutvapen för översyn eller repa-
ration. 

Sekretess till skydd för det allmänna i vapenärenden regleras i 
18 kap. 16 a § OSL. Enligt den paragrafen gäller sekretess hos Polis-
myndigheten för uppgift i ärende enligt vapenlagen, om det inte står 
klart att uppgiften kan röjas utan fara för att skjutvapen enligt 
vapenlagen, ammunition eller ljuddämpare kommer till brottslig an-
vändning. I 35 kap. 23 § OSL regleras sekretess till skydd för enskild. 
Enligt den paragrafen gäller sekretess hos Polismyndigheten för 
uppgift om en enskilds personliga förhållanden i ärenden enligt 
vapenlagen, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående 
till honom eller henne lider men om uppgiften röjs. 

Möjligheter att lämna ut uppgifter 

En utgångspunkt i OSL är att en uppgift som omfattas av sekretess 
inte får röjas för en utländsk myndighet. Enligt 8 kap. 3 § OSL får 
en sekretesskyddad uppgift röjas för en utländsk myndighet eller en 
mellanfolklig organisation i två situationer. Den ena är när utläm-
nandet görs enligt särskild föreskrift i lag eller förordning. Den 
andra är när uppgiften i motsvarande fall skulle få lämnas till en 
svensk myndighet och det enligt den utlämnande myndigheten står 
klart att det är förenligt med svenska intressen att uppgiften lämnas. 

I 10 kap. 2 § OSL föreskrivs att sekretess inte hindrar att en upp-
gift lämnas ut om det är nödvändigt för att den utlämnande myndig-
heten ska kunna fullgöra sin egen verksamhet. Enligt förarbetena är 
denna sekretessbrytande bestämmelse avsedd att tillämpas restrik-
tivt. Inom vissa myndighetsområden, som exempelvis polisens 
brottsbekämpande verksamhet, är det i ganska stor utsträckning 
nödvändigt att lämna ut sekretessbelagda uppgifter med stöd av den 
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bestämmelsen. Om det är nödvändigt för en myndighet att lämna ut 
sekretessbelagda uppgifter för att myndigheten ska kunna fullgöra 
sin egen verksamhet står det i regel klart att det är förenligt med 
svenska intressen att lämna uppgifterna. 

I 1 a kap. 12–14 §§ vapenlagen finns det bestämmelser om utläm-
nande av uppgifter i vapenregister. Av intresse här är 13 § vapenla-
gen, som föreskriver att, om det är förenligt med svenska intressen, 
personuppgifter som behandlas i vapenregister får lämnas till Inter-
pol eller Europol, eller till en polismyndighet eller åklagarmyndighet 
i en stat som är ansluten till Interpol, om det behövs för att myndig-
heten eller organisationen ska kunna förebygga, förhindra, upptäcka, 
utreda eller beivra brott Sådana uppgifter får också lämnas till en ut-
ländsk underrättelse- eller säkerhetstjänst. 

Uppgifter får vidare lämnas till en utländsk myndighet eller en 
mellanfolklig organisation, om utlämnandet följer av en internatio-
nell överenskommelse som Sverige efter riksdagens godkännande 
har tillträtt. 

Det nuvarande informationsutbytet 

Det förekommer redan ett tämligen omfattande samarbete och in-
formationsutbyte när det gäller skjutvapen mellan svenska myndig-
heter och myndigheter i andra länder. Mellan EU:s medlemsstater 
utbyts information i enlighet med det som föreskrivs genom vapen-
direktivet i dess tidigare lydelse. 

Genom 1991 års vapendirektiv infördes en skyldighet för med-
lemsstaterna att lämna varandra upplysningar om överföringar av 
skjutvapen till den medlemsstat som är destinationsland och i före-
kommande fall till de medlemsstater som är transiteringsländer. Ge-
nom 2008 års ändringsdirektiv ålades medlemsstaterna att dessutom 
regelbundet utbyta upplysningar i syfte att effektivt tillämpa direk-
tivet. Samtidigt föreskrevs att kommissionen för det ändamålet 
skulle inrätta en kontaktgrupp för utbyte av upplysningar och att 
medlemsstaterna skulle underrätta varandra om vilka nationella 
myndigheter som är ansvariga för utbytet av information (se arti-
kel 18.3 i det konsoliderade direktivet). 

Vapenförordningen innehåller bestämmelser om informationsut-
byte i samband med överföring av skjutvapen. Av 6 kap. 2 § tredje 
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stycket framgår att Polismyndigheten, i de fall där den beviljar en 
ansökan om överföring av skjutvapen som omfattas av bilagan till 
förordningen, senast vid överföringen ska vidarebefordra uppgif-
terna i beslutet till en behörig myndighet i den stat dit vapnet ska 
föras och i förekommande fall till en behörig myndighet i transite-
ringsstaterna. Bilagan till vapenförordningen omfattar i dag alla va-
pen som omfattas av direktivet i dess tidigare lydelse. 

Hos Polismyndigheten finns det enligt uppgift en kontaktpunkt 
som ansvarar för att underrättelser och information förs över i en-
lighet med direktivets föreskrifter genom det s.k. informationssys-
temet för den inre marknaden (IMI). IMI är en webbaserad pro-
gramvaruapplikation. Den inrättades genom Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 1024/2012 av den 25 oktober 2012 
om administrativt samarbete genom informationssystemet för den 
inre marknaden och om upphävande av kommissionens beslut 
2008/49/EG. IMI har utvecklats av kommissionen i samarbete med 
medlemsstaterna för att underlätta utbyte av information mellan 
medlemsstaterna vid tillämpning av vissa unionsrättsakter. 

10.5.2 Ändringsdirektivet och delegerade akter 

Genom 2017 års ändringsdirektiv har två nya punkter lagts till i den 
artikel som reglerar informationsutbyte, artikel 18 i det konsolide-
rade vapendirektivet. I den ena, artikel 18.4, anges att medlemssta-
ternas behöriga myndigheter på elektronisk väg ska utbyta infor-
mation om tillstånd som beviljats för överföring av skjutvapen till en 
annan medlemsstat samt information om avslag på ansökningar om 
tillstånd som föreskrivs i artikel 9 och 10 av säkerhetsskäl eller med 
avseende på den berörda personens pålitlighet. Artikel 9 och 10 in-
nehåller bestämmelser om tillstånd till förvärv eller innehav av skjut-
vapen, väsentliga delar eller ammunition i kategori A och skjutvapen 
i kategori B. 

I den andra nya bestämmelsen, artikel 18.5, föreskrivs att kom-
missionen ska ombesörja ett system för utbyte av den information 
som anges i artikeln och anta delegerade akter för att komplettera 
direktivet genom att fastställa närmare bestämmelser för det syste-
matiska utbytet av information på elektronisk väg. 
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Den 16 januari 2019 antog kommissionen en första delegerad akt, 
kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/686 om faststäl-
lande i enlighet med rådets direktiv 91/477/EEG av de närmare for-
merna för det systematiska utbytet av information på elektronisk 
väg om överföring av skjutvapen inom unionen (2019 års förordning 
om informationsutbyte). Den förordningen nämns inte i utredning-
ens direktiv. Som framgår i det följande, gör utredningen bedöm-
ningen att den inte föranleder något behov av författningsändringar. 

Den 21 maj 2021 antogs ännu en delegerad akt, kommissionens 
delegerade förordning (EU) 2021/1423 om fastställande i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2021/555 av de 
närmare formerna för det systematiska utbytet av information på 
elektronisk väg om avslag på ansökningar om tillstånd att förvärva 
eller inneha vissa skjutvapen (2021 års förordning om informations-
utbyte). 

Som förordningarnas namn antyder, ska 2019 års förordning om 
informationsutbyte tillämpas vid utbyte av information avseende 
överföring av skjutvapen och 2021 års förordning om informations-
utbyte tillämpas vid utbyte av information avseende sådana avslag på 
ansökningar om tillstånd som nämns i artikel 18.4 i det konsolide-
rade direktivet (se artikel 1 i respektive förordning). I båda förord-
ningarna anges vidare att det informationsutbyte som respektive för-
ordning gäller ska äga rum genom informationssystemet IMI. I 
2019 års förordning om informationsutbyte finns härutöver bestäm-
melser om vilka närmare uppgifter som ska tillhandahållas i fråga om 
föregående samtycken till och beslut om överföringar av skjutvapen 
(artikel 4 och 6) och om tillhandahållande av förteckningar av till-
låtna skjutvapen (artikel 5). I 2021 års förordning om informations-
utbyte finns bestämmelser om vilken närmare information som ska 
utbytas om avslag på ansökningar om tillstånd (artikel 3), de behö-
riga myndigheternas skyldighet att ta bort, uppdatera och granska 
information i systemet (artikel 4) och hur länge information ska fin-
nas tillgänglig i systemet (artikel 5). 

Både 2019 års och 2021 års förordning om informationsutbyte är 
bindande och direkt tillämpliga i alla medlemsstater. Förordningarna 
ska tillämpas från och med den 3 september 2019 respektive den 
31 januari 2022 (se artikel 7 i respektive förordning). 
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10.5.3 Det behövs en ny reglering 

Utredningens bedömning: Den nuvarande möjligheten att 
lämna information uppfyller inte kraven i direktivet. 

Skälen för utredningens bedömning 

Den nuvarande möjligheten att lämna information är inte tillräcklig 

Ändringsdirektivets bestämmelser om informationsutbyte innebär 
som framgått krav på medlemsstaternas behöriga myndigheter att på 
elektronisk väg utbyta information om dels tillstånd som beviljas för 
överföring av skjutvapen, dels vissa avslag på ansökningar om till-
stånd till förvärv och innehav av vapen. 

Eftersom Sverige måste genomföra ändringsdirektivet krävs det 
en reglering som ger möjlighet att lämna ut de uppgifter som är 
aktuella. Polismyndigheten har redan i dag ansvaret att utbyta upp-
gifter om beslut om överföring av skjutvapen. Myndigheten bör även 
ansvara för utbytet av information om avslag på ansökningar om till-
stånd enligt vapenlagen. Uppgiften bör hanteras av den befintliga 
kontaktpunkten för utbyte av uppgifter genom IMI. 

Utbytet av information avseende beslut om avslag på tillstånds-
ansökningar kan komma att avse uppgifter som omfattas av sekre-
tess. I Genomförandepromemorian görs bedömningen att det ge-
nom 1 a kap. 13 § vapenlagen, som reglerar uppgiftsskyldigheter 
som har sekretessbrytande effekt, finns stöd för att lämna ut sådana 
personuppgifter som ändringsdirektivets krav avseende utlämnande 
av information vid avslagsbeslut aktualiserar (se Ds 2018:1 s. 227). 
Den paragrafen innebär i huvudsak att personuppgifter som behand-
las i vapenregister får lämnas ut till vissa utländska myndigheter och 
organisationer, om det behövs för att de ska kunna förebygga, för-
hindra, upptäcka, utreda eller beivra brott, eller till utländsk under-
rättelse- eller säkerhetstjänst, samt till utländsk myndighet eller mel-
lanfolklig organisation, om utlämnandet följer av en internationell 
överenskommelse som Sverige efter riksdagens godkännande har 
tillträtt. 

Uppgifter om avslag på tillståndsansökningar registreras emeller-
tid inte i något av de svenska vapenregistren (se 1 a kap. 7 § vapenla-
gen), varför 1 a kap. 13 § enligt utredningens bedömning inte kan 
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tillämpas vid det utlämnande som det nu är fråga om. Det generella 
bemyndigandet i 1 a kap. 15 § punkten 4 kan inte heller tillämpas, 
eftersom även det avser uppgifter i vapenregister. Vidare har rege-
ringen gjort bedömningen att behandlingen av personuppgifter i 
vapenärenden inte omfattas av brottsdatalagen utan av dataskydds-
förordningen (prop. 2018/19:65 s. 119 f.) med kompletterande lag-
stiftning. Därför kan inte heller 2 kap. 7 § lagen (2018:1693) om 
polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens om-
råde tillämpas vid det nu aktuella uppgiftsutbytet. 

Artikel 18.4 i det konsoliderade vapendirektivet innebär en skyl-
dighet för en behörig myndighet i en medlemsstat att lämna infor-
mation till övriga medlemsstaters behöriga myndigheter i två olika 
fall – dels vid tillstånd till överföring av skjutvapen, dels vid avslag på 
ansökningar om vapentillstånd i vissa fall. Bestämmelsen om infor-
mation vid överföring av skjutvapen motsvaras av äldre bestämmel-
ser. Bestämmelsen om informationsskyldighet vid avslagsbeslut in-
förs genom ändringsdirektivet. 

Det behövs en ny bestämmelse som möjliggör för Polismyndig-
heten att lämna ut uppgifter om avslag på ansökningar om tillstånd 
till utländska myndigheter enligt artikel 18.4 i det konsoliderade 
vapendirektivet. Den bör utformas som en uppgiftsskyldighet som 
föreskriver att uppgifter i vapenärenden ska lämnas ut till myndig-
heter i andra EU-medlemsstater. 

Information om överföring av vapen lämnas redan i dag 

När Polismyndigheten beviljar en ansökan om överföring av sådana 
skjutvapen som omfattas av bilagan till vapenförordningen ska myn-
digheten tillämpa 6 kap. 2 § tredje stycket vapenförordningen. En-
ligt den paragrafen ska myndigheten vidarebefordra uppgifterna i be-
slutet till en behörig myndighet i den stat dit vapnet ska föras. På så 
sätt tillgodoses vapendirektivets krav på utbyte av information i 
samband med överföring av skjutvapen. Den uppgiftsskyldigheten 
täcker delar av den information som ska lämnas enligt artikel 18.4. I 
avsnitt 11.2 föreslås att bilagan till vapenförordningen ska anpassas 
till bilaga I till det konsoliderade vapendirektivet på grund av de änd-
ringar som gjorts genom ändringsdirektivet. Regleringen avseende 
informationsutbyte vid överföring av skjutvapen kommer därmed 
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även i framtiden att omfatta samma vapen som vapendirektivet. När 
det gäller den frågan krävs därmed ingen ytterligare reglering. 

10.5.4 Polismyndigheten ska informera om avslag på 
ansökningar om vapentillstånd 

Utredningens förslag: Polismyndigheten ska informera behö-
riga myndigheter i andra medlemsstater om avslag på ansökningar 
om tillstånd att inneha vissa skjutvapen och ammunition, om av-
slaget grundas på säkerhetsskäl eller sökandens bristande pålitlig-
het. Myndigheten ska då även upplysa om sökandens namn. 
Detsamma ska gälla vid återkallelser av sådana tillstånd som 
grundas på samma skäl. 
 
Utredningens bedömning: Det krävs i övrigt inga komplette-
rande bestämmelser till kommissionens delegerade förordningar 
om informationsutbyte. Det åligger Polismyndigheten att se till 
att informationen utbyts i enlighet med dem. 

Skälen för utredningens förslag och bedömning 

Polismyndigheten får utökad skyldighet att informera 

Som framgått i avsnitt 10.5.3 bör Polismyndigheten ansvara för in-
formationsutbytet enligt artikel 18.4 i det konsoliderade direktivet. 
När det gäller den närmare utformningen av en sådan bestämmelse 
noterar utredningen att artikel 18.4 i det konsoliderade vapendirek-
tivet innebär att den behöriga myndigheten ska informera övriga be-
höriga myndigheter om avslag på ansökningar om tillstånd ”enligt 
artikel 9 eller 10”. Artikel 9 avser tillstånd att inneha skjutvapen, 
väsentliga delar och ammunition i kategori A. Artikel 10 avser till-
stånd att inneha skjutvapen i kategori B. Således regleras i artikel 9 
inte bara tillstånd att inneha skjutvapen, utan också väsentliga delar 
och ammunition. Enligt rubriken till 2021 års förordning om in-
formationsutbyte avser emellertid den förordningen enbart skjutva-
pen. I skäl 1 och skäl 3 till förordningen talas också enbart om skjut-
vapen i kategori A. I artikel 3.1 i förordningen hänvisas dock till 
skyldigheten enligt artikel 18.4 i det konsoliderade vapendirektivet 
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att utbyta information om avslag på en ansökan enligt artikel 9 eller 
10 i direktivet. 

Det får därför sägas vara oklart om skyldigheten att informera 
andra behöriga myndigheter ska aktualiseras inte bara vid avslag på 
tillstånd att inneha skjutvapen i kategori A utan också vid avslag på 
beslut om tillstånd att inneha väsentliga delar eller ammunition i ka-
tegori A. 

Utredningen bedömer att avsikten är att information ska lämnas 
i samtliga fall av avslag enligt artikel 9. Vapenlagens och vapenför-
ordningens definition av skjutvapen omfattar även väsentliga delar i 
direktivets mening (se 1 kap. 3 § f vapenlagen, 1 kap. 1 § vapenför-
ordningen och avsnitt 7.1). Polismyndigheten bör således informera 
om avslag på tillstånd till innehav av såväl skjutvapen som ammuni-
tion i kategori A. 

Enligt artikel 18.4 i det konsoliderade vapendirektivet ska in-
formation utbytas om det meddelas avslag på ansökningar om till-
stånd ”av säkerhetsskäl eller med avseende på den berörda personens 
pålitlighet”. Begreppen säkerhetsskäl och den berörda personens på-
litlighet definieras inte i direktivet och bör inte heller preciseras i den 
svenska författningstexten. 

I skälen till 2021 års förordning om informationsutbyte ges viss 
ledning avseende hur begreppen ska tolkas. Där anges att medlems-
staterna vid tolkning av begreppen bör beakta målen för det konso-
liderade vapendirektivet och särskilt artikel 6.1 b (skäl 2). Av arti-
kel 6.1 b följer bl.a., motsatsvis, att vapentillstånd inte ska beviljas 
för personer som kan antas utgöra en fara för sig själva eller andra 
eller för allmän ordning och säkerhet. När det gäller pålitlighet får 
man, i linje med det, förutsätta att det är brister i pålitlighet som 
avses i direktivet. 

Polismyndigheten har under utredningens arbete väckt frågan om 
informationsutbytet även ska avse beslut om återkallelser av till-
stånd. Utredningen noterar i den delen att artikel 18.4 i det konsoli-
derade vapendirektivet, liksom artikel 1 i 2021 års förordning om in-
formationsutbyte, enligt sina respektive lydelser endast avser beslut 
om avslag på ansökningar om tillstånd. Av artikel 3.1 j ii i 2021 års 
förordning om informationsutbyte framgår det emellertid indirekt 
att informationsutbytet ska gälla även beslut som återkallar ett till-
stånd. Av samma artikel, punkt j i, framgår det också att uttrycket 
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”beslut om avslag” även innefattar avslag på en ansökan om förnyelse 
av ett tidsbegränsat tillstånd. 

Sammanfattningsvis anser utredningen att det bör införas en ny 
bestämmelse som ålägger Polismyndigheten att informera behöriga 
myndigheter inom unionen om myndigheten har avslagit en ansökan 
om tillstånd att inneha skjutvapen eller ammunition i kategori A, 
eller skjutvapen i kategori B, om avslaget grundas på säkerhetsskäl 
eller sökandens bristande pålitlighet. Skyldigheten bör gälla både av-
slag på ansökningar om ett nytt tillstånd och ansökningar om förny-
else av ett befintligt tillstånd. Av bestämmelsen bör det också framgå 
att skyldigheten ska gälla även vid beslut som innebär att ett sådant 
tillstånd återkallas, om beslutet grundas på säkerhetsskäl eller till-
ståndshavarens pålitlighet. 

Genom en sådan bestämmelse får Polismyndigheten både en 
skyldighet och ett rättsligt stöd för att utbyta den information om 
avslagsbeslut som krävs enligt artikel 18.4 i det konsoliderade vapen-
direktivet. Eftersom det är fråga om en uppgiftsskyldighet kan be-
stämmelsen placeras i vapenförordningen. Därmed får myndigheten, 
enligt 8 kap. 3 § OSL, stöd för att i förekommande fall lämna ut även 
sekretessbelagda uppgifter vid utbyte av den information som direk-
tivet kräver. 

Det behövs en kompletterande bestämmelse till 2021 års förordning 
om informationsutbyte 

Som framgått innehåller 2019 och 2021 års förordningar om in-
formationsutbyte närmare bestämmelser om hur informationsutby-
tet enligt artikel 18.4 ska gå till och vad det ska omfatta. Kraven in-
nebär bl.a. att det befintliga informationssystemet IMI ska användas 
för informationsutbytet. Förordningarna är bindande och direkt till-
lämpliga i alla medlemsstater. Det åligger därmed Polismyndigheten, 
i egenskap av ansvarig myndighet för det aktuella informationsutby-
tet, att se till att informationsutbytet fullgörs på det sätt som anges 
i förordningarna. 

Utredningen ska enligt direktiven ta ställning till om det behövs 
några författningsändringar för att 2021 års förordning om infor-
mationsutbyte ska kunna tillämpas. Utredningen har gjort sådana 
överväganden även beträffande 2019 års förordning. Såvitt gäller den 
förordningen krävs enligt utredningens bedömning inga komplette-
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rande bestämmelser på nationell nivå för att den ska kunna tillämpas 
av Polismyndigheten. 

I fråga om 2021 års förordning noterar utredningen att syftet 
med informationsutbytet i fråga är att göra det möjligt för behöriga 
myndigheter i andra medlemsstater att i det aktuella systemet kon-
trollera om en viss person är eller har varit föremål för ett avslagsbe-
slut som har fattats av säkerhetsskäl eller med avseende på dennes 
pålitlighet (se skäl 7 till förordningen). Utredningen noterar även att 
det i skälen uttrycks att den information som ska föras in i systemet 
bör begränsas till att omfatta personuppgifter såsom namn, födelse-
ort, födelseland och medborgarskap. 

I artikel 3.1 regleras vilka närmare uppgifter som ska föras in i 
systemet av de nationella myndigheterna. Där framgår att person-
uppgifterna som ska föras in omfattar den berörda personens födel-
sedatum, födelseort och nationalitet men – trots skrivningarna i skä-
len – inte uppgift om personens namn. 

I artikel 3.2 anges att medlemsstaterna får välja att tillhandahålla 
ytterligare identifieringsuppgifter om den berörda personen, om det 
är nödvändigt för att på ett korrekt sätt identifiera vederbörande. 
Mot bakgrund av syftet med förordningen, som det uttrycks i skälen 
till den, framstår det som rimligt att den svenska behöriga myndig-
heten, dvs. Polismyndigheten, även ska lämna uppgift om den aktu-
ella personens namn i informationssystemet. 

Eftersom den svenska regleringen innebär att personer normalt 
identifieras genom personnummer eller samordningsnummer kan 
det diskuteras om informationen även bör innefatta uppgifter om 
det. Det är en rättssäkerhetsfråga att de personer som berörs av reg-
leringen identifieras på ett så säkert sätt som möjligt. Genom en sä-
ker identifiering säkerställs att Polismyndigheten lämnar uppgifter 
om rätt person. I 3 kap. 10 § dataskyddslagen föreskrivs att person-
nummer och samordningsnummer får behandlas utan samtycke en-
dast när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, vikten av 
en säker identifiering eller något annat beaktansvärt skäl. Regeringen 
får dock, enligt 3 kap. 11 §, meddela föreskrifter om i vilka fall be-
handling av personnummer och samordningsnummer är tillåten. 
Mot bakgrund av att det i skälen till 2021 års förordning om infor-
mationsutbyte framhålls att en behörig myndighet i en medlemsstat 
kan kontakta den behöriga myndigheten i den andra staten om den 
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förstnämnda behöver ytterligare information (se skäl 8), anser ut-
redningen att det bör räcka med att namnet anges. 

En kompletterande bestämmelse som anger vad informationen 
ska innehålla bör alltså införas i vapenförordningen. Där bör det 
framgå att Polismyndigheten – utöver det som anges i artikel 3.1 i 
2021 års förordning – även ska lämna uppgift om namnet på den per-
son som beslutet avser. I övrigt kräver 2021 års förordning om in-
formationsutbyte inga kompletterande bestämmelser. 

Polismyndighetens personuppgiftsbehandling 

Polismyndighetens utbyte av information om avslagsbeslut och åter-
kallelser kommer att medföra att myndigheten behandlar person-
uppgifter. Utredningen är, som framgått, av uppfattningen att den 
aktuella personuppgiftsbehandlingen faller under dataskyddsförord-
ningens tillämpningsområde. Den behandling som kommer att äga 
rum är nödvändig för att myndigheten ska kunna fullgöra sin rätts-
liga förpliktelse att utbyta den aktuella informationen. Den rättsliga 
förpliktelsen kommer att följa av bestämmelser i vapenförord-
ningen, som uppfyller kraven i artikel 6.3 i dataskyddsförordningen. 
Behandlingen får därför, i enlighet med 2 kap. 1 § dataskyddslagen, 
utföras med stöd av artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen.
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11 Övriga frågor 

11.1 Underrättelse om misstänkta transaktioner 

Utredningens förslag: En vapenhandlare eller yrkesmässig för-
medlare av skjutvapen eller ammunition ska underrätta Polis-
myndigheten om varje förvärv eller försök till förvärv av ammu-
nition som han eller hon anser ha varit tvivelaktigt på grund av 
transaktionens karaktär eller omfattning. 

 
Utredningens bedömning: Det bör inte införas någon särskild 
sanktion för den som inte uppfyller underrättelseskyldigheten. 

Skälen för utredningens förslag och bedömning 

Ändringsdirektivet 

I artikel 13.2 i det konsoliderade vapendirektivet införs genom änd-
ringsdirektivet en bestämmelse som anger att vapenhandlare och 
vapenmäklare får vägra att genomföra varje transaktion för förvärv 
av komplett ammunition och delar av ammunition som de med fog 
anser vara misstänkt på grund av dess karaktär eller omfattning. De 
ska rapportera varje försök till sådan transaktion till de behöriga 
myndigheterna. 

I skäl 27 till det konsoliderade vapendirektivet anges att en trans-
aktion kan anses vara misstänkt om den exempelvis inbegriper 
mängder som är ovanliga för den planerade privata användningen, 
om köparen inte verkar känna till ammunitionens användning eller 
om köparen insisterar på att få betala i kontanter och samtidigt är 
ovillig att visa upp identitetsbevis. 
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Den nuvarande regleringen 

Enligt 2 kap. 8 § första stycket vapenlagen får den som har tillstånd 
eller rätt att inneha ett visst vapen för skjutning utan särskilt tillstånd 
inneha ammunition till vapnet, om ammunitionen är avsedd för 
samma ändamål som tillståndet eller rätten till innehav av vapen av-
ser. I andra fall krävs särskilt tillstånd för att få inneha ammunition. 
Sådant tillstånd får enligt tredje stycket meddelas enskilda personer 
samt sådana sammanslutningar och huvudmän för museer som får 
meddelas tillstånd att inneha skjutvapen, om det skäligen kan antas 
att ammunitionen inte kommer att missbrukas. 

Av 2 kap. 9 § vapenlagen framgår att skjutvapen eller ammunition 
får överlåtas endast till den som har tillstånd eller rätt att inneha vap-
net eller ammunitionen. I bestämmelsen föreskrivs också att om 
ammunition överlåts genom ombud ska ombudet ha eget vapentill-
stånd. Vid försäljning av ammunition måste säljaren således kontrol-
lera att köparen antingen har ett särskilt ammunitionstillstånd som 
omfattar den aktuella ammunitionen eller att han eller hon har rätt 
eller tillstånd att inneha ett vapen som berättigar till innehav av sådan 
ammunition. 

Bestämmelsen är straffsanktionerad. Den som uppsåtligen eller 
av oaktsamhet överlåter ammunition till någon som inte har rätt att 
inneha den kan dömas för brott mot vapenlagen enligt 9 kap. 2 § 
första stycket e vapenlagen. En vapenhandlare riskerar i sådana situa-
tioner också att få sitt tillstånd att driva handel med skjutvapen åter-
kallat (jfr 6 kap. 3 § första stycket c alternativt andra stycket vapen-
lagen). 

Vapenmäklare föreslås omfattas av regleringen 

I avsnitt 9.5 har utredningen föreslagit att 2 kap. 9 § och 9 kap. 2 § 
första stycket e vapenlagen ska gälla på motsvarande sätt vid yrkes-
mässig förmedling av sådan egendom som omfattas av bestämmel-
serna. Det innebär att en vapenmäklare vid förmedling av ammuni-
tion får en straffbelagd skyldighet att förvissa sig om att mottagaren 
har rätt att inneha ammunitionen. 
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Det behövs nya regler om rapportering av misstänkta transaktioner 

I Genomförandepromemorian (Ds 2018:1 s. 213 f.) görs bedöm-
ningen att den befintliga och föreslagna regleringen i vapenlagen in-
nebär att såväl vapenhandlare som vapenmäklare är skyldiga att vägra 
att genomföra sådana transaktioner avseende ammunition som de 
med fog anser vara otillåtna. Promemorian anser därför att arti-
kel 13.2 i det konsoliderade vapendirektivet inte kräver någon ytter-
ligare författningsreglering. 

Utredningen kan inte dela den bedömningen. Utredningen kan i 
och för sig instämma i att befintlig reglering i vapenlagen kan sägas 
svara mot innehållet i det första ledet av artikel 13.2 – att en vapen-
handlare eller vapenmäklare får vägra att genomföra transaktioner 
med ammunition i vissa fall. Det kan i sammanhanget dock noteras 
att i direktivbestämmelsen används hjälpverbet ”får”. Bestämmelsen 
innebär alltså enbart att en vapenhandlare och vapenmäklare ska ha 
en möjlighet att vägra transaktioner i vissa fall. Det kan hävdas att 
en möjlighet för en säljare att vägra att ingå en affärstransaktion vid 
misstankar om att allt inte ”står rätt till” följer redan av allmän avtals- 
och köprätt. Under alla omständigheter behövs det inte någon ny 
eller ändrad reglering till följd av den delen av artikeln. 

När det gäller det andra ledet i artikel 13.2 – som anger att en 
vapenhandlare eller vapenmäklare ska rapportera misstänkta trans-
aktioner till de behöriga myndigheterna – bedömer utredningen att 
den nuvarande regleringen inte är tillräcklig, utan att det behövs en 
ny reglering. Att särskilda bestämmelser om rapporteringsskyldig-
het kan vara nödvändiga indikeras också av att artikel 13.2 omfattas 
av stämningen mot Sverige i det pågående överträdelseärendet (se 
avsnitt 3.5.1). 

Utredningen överväger i det följande hur den nödvändiga regle-
ringen bör utformas utifrån vilka vapenhandlare och vapenmäklare 
som berörs av rapporteringsskyldigheten, till vilken eller vilka myn-
digheter rapporteringen bör göras och hur rapporteringen närmare 
bör gå till. Avslutningsvis överväger utredningen behovet av att 
koppla en sanktion till underrättelseskyldigheten. 
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Vapenhandlare och vapenmäklare ska underrätta Polismyndigheten 
om misstänkta försök till transaktioner med ammunition 

De vapenhandlare och vapenmäklare som ska omfattas av rapporte-
ringsskyldigheten är sådana vapenhandlare och vapenmäklare som 
handlar med respektive förmedlar ammunition. 

Tillstånd till verksamhet som består av handel med ammunition 
regleras i lagen om brandfarliga och explosiva varor. Utredningen 
föreslår i avsnitt 10.1.4 att tillståndsmyndigheterna – kommunerna 
– ska föra register över sådana tillstånd. 

Tillstånd till yrkesmässig förmedling av ammunition, dvs. vapen-
mäklarverksamhet avseende ammunition, ska enligt utredningens 
förslag regleras i vapenlagen (se avsnitt 9.2). Utredningen föreslår 
även att Polismyndigheten ska föra ett register över dem som med-
delats tillstånd att bedriva vapenmäklarverksamhet (avsnitt 10.1.2). 

Det kan övervägas om artikel 13.2 bör genomföras på så sätt att 
det föreskrivs en skyldighet för berörda vapenhandlare och vapen-
mäklare att rapportera misstänkta transaktioner till sina respektive 
tillståndsmyndigheter. De myndigheterna skulle kunna anses vara 
behörig myndighet i artikelns mening.  

När det gäller vapenhandlare som bedriver handel med ammuni-
tion är det kommunerna som är ansvariga tillståndsmyndigheter en-
ligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Om exempelvis en 
kommun, i egenskap av tillståndsmyndighet, skulle ta emot uppgif-
ter om misstänkta transaktioner med ammunition skulle kommunen 
inte vara skyldig att agera utifrån de lämnade uppgifterna, utom i de 
eventuella fall där det misstänkta försöket till ammunitionsförvärv 
har genomförts av någon tillståndshavare i kommunen. 

Syftet med att vapenhandlare och vapenmäklare ska rapportera 
misstänkta transaktioner med ammunition måste rimligen vara att 
ge den mottagande myndigheten underlag för att utreda eventuell 
misstänkt brottslighet. Det är av de uppräknade organen bara Polis-
myndigheten som har skyldighet och förutsättningar att göra det. 
En reglering som bygger på att misstänkta transaktioner ska rappor-
teras till kommuner i egenskap av tillståndsmyndigheter skulle där-
för behöva kompletteras med en skyldighet att vidarebefordra infor-
mationen till Polismyndigheten. 

Utredningen bedömer därför en ordning där tillståndsmyndig-
heterna pekas ut som behöriga myndigheter som mindre lämplig av 
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såväl ändamålsskäl som av praktiska skäl. Det är inte heller lämpligt 
att ha olika bestämmelser om rapporteringsskyldighet för vapen-
handlare och vapenmäklare. Det framstår därför som den bästa lös-
ningen att föreskriva att både vapenhandlare och vapenmäklare ska 
underrätta Polismyndigheten vid misstänkta transaktioner. 

För att åstadkomma en sammanhållen reglering bör bestämmel-
sen placeras i vapenlagen. Även om tillstånd till handel med ammu-
nition inte regleras i vapenlagen och vapenförordningen finns det 
vissa bestämmelser i lagen som rör själva handeln. Som framgått fö-
reskrivs i 2 kap. 9 § vapenlagen att vapenhandlare och, enligt utred-
ningens förslag i avsnitt 9.2, vapenmäklare får överlåta, respektive 
förmedla, ammunition endast till den som har tillstånd att inneha 
ammunition. Här finns således redan en reglering av handel med 
ammunition. I 2 kap. 10–10 d §§ regleras tillstånd till handel eller 
yrkesmässig förmedling. Bestämmelsen om underrättelseskyldighet 
bör lämpligen placeras som en ny 2 kap. 10 e § vapenlagen. 

Vad ska underrättelseskyldigheten omfatta? 

Det som ska rapporteras är med direktivets ord varje transaktion 
som är ”misstänkt”. Det kan vara svårt för en näringsidkare att 
bedöma om något beteende når upp till en brottsmisstanke. Det är 
därför bättre att välja ett annat uttryck. Utredningen anser att 
uttrycket tvivelaktiga transaktioner bättre avspeglar det som avses i 
direktivet. Det kan t.ex. vara att någon försöker köpa onormalt stora 
mängder ammunition, att köparen uppträder på ett sätt som väcker 
misstänksamhet eller att han eller hon vill betala köpet på ett sätt 
som avviker från det normala. 

Den misstänkta transaktionen ska enligt ändringsdirektivet ha 
avsett komplett ammunition eller delar till ammunition. I vapenla-
gen definieras ammunition i 1 kap. 5 §. Definitionen överensstäm-
mer i huvudsak med definitionen i artikel 1.1.3 i det konsoliderade 
vapendirektivet. Vapenlagens definition omfattar, liksom direktivets 
definition, vissa angivna delar till ammunition. I 1 kap. 7 § vapenla-
gen undantas vissa delar till ammunition från lagens tillämpningsom-
råde. Av störst betydelse här är kanske kulor och patronhylsor utan 
tändhatt. Artikel 1.1.3 i direktivet får förstås så att delar till ammu-
nition bara omfattas av direktivet under förutsättning att delarna 
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omfattas av krav på tillstånd i den berörda medlemsstaten. I fråga om 
delar till ammunition bör rapporteringsskyldigheten enbart gälla så-
dana delar som omfattas av vapenlagen. Skyldigheten ska därför om-
fatta ammunition i den mening som avses i 1 kap. 5 § vapenlagen, 
med de undantag som gäller enligt 1 kap. 7 § vapenlagen. 

Hur och i vilka fall ska underrättelse göras? 

Direktivet säger inte något om hur rapporteringen ska göras eller vad 
den närmare ska innehålla. Det är därför tillräckligt att föreskriva att 
berörda vapenhandlare och vapenmäklare ska underrätta Polismyn-
digheten. Den berörda vapenhandlaren eller vapenmäklaren kan då 
kontakta Polismyndigheten på det sätt som han eller hon finner 
lämpligast, exempelvis genom ett telefonsamtal eller ett e-postmed-
delande. 

Så som artikeln är utformad framgår det att underrättelseskyldig-
heten i vart fall inträder när en vapenhandlare eller vapenmäklare har 
vägrat att genomföra en transaktion. Starka ändamålsskäl talar 
emellertid för att underrättelseskyldigheten ska gälla i samtliga fall 
av tvivelaktiga transaktioner – oberoende av om transaktionen har 
genomförts eller inte. Det kan inte uteslutas att en vapenhandlare 
eller vapenmäklare i något fall först efter en genomförd transaktion 
inser att den var tvivelaktig, eller att han eller hon väljer att genom-
föra en transaktion, som i och för sig framstår som tvivelaktig, på 
grund av köparens agerande eller uppträdande. Även i sådana fall är 
det givetvis av stor vikt att Polismyndigheten underrättas om trans-
aktionen. 

Det bör därför föreskrivas att en vapenhandlare eller yrkesmässig 
förmedlare av skjutvapen eller ammunition ska underrätta Polis-
myndigheten om varje förvärv eller försök till förvärv av ammuni-
tion som han eller hon anser ha varit tvivelaktigt på grund av trans-
aktionens karaktär eller omfattning. 

Det finns enligt utredningens mening inte någon anledning att i 
lag eller förordning föreskriva närmare vilka uppgifter som vapen-
handlaren eller vapenmäklaren ska lämna till Polismyndigheten. Det 
får bero på omständigheterna i varje enskilt fall. 
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Underrättelseskyldigheten bör inte vara särskilt sanktionerad 

Enligt artikel 23 i det konsoliderade vapendirektivet ska medlems-
staterna fastställa regler om sanktioner för överträdelse av nationella 
bestämmelser som antagits enligt direktivet och vidta alla nödvän-
diga åtgärder för att säkerställa att de tillämpas. Sanktionerna ska 
vara effektiva, proportionella och avskräckande. Det behöver därför 
övervägas hur den nu föreslagna underrättelseskyldigheten ska vara 
sanktionerad. 

Att belägga vissa handlingar eller underlåtenheter med straff fö-
regås av ett politiskt beslut och innebär den mot individen mest in-
gripande formen av en s.k. formell social kontroll. Skälen för att ha 
en sådan kontroll i form av kriminalisering måste därför vara påtag-
liga. Den rådande inställningen hos lagstiftaren är att kriminalisering 
som metod för att söka hindra regelöverträdelser bör användas med 
försiktighet (se bl.a. Ett effektivare brottmålsförfarande, prop. 
1994/95:23, s. 52). 

Utredningen anser att det varken är lämpligt eller nödvändigt att 
straffbelägga underlåtenhet att underrätta Polismyndigheten om 
misstänkta transaktioner. Den berörda vapenhandlaren eller vapen-
mäklaren ska underrätta Polismyndigheten när han eller hon själv 
har bedömt en genomförd eller vägrad transaktion som tvivelaktig. 
Eftersom underrättelseskyldigheten till stor del är beroende av 
handlarens eller mäklarens subjektiva bedömning, skulle det inne-
bära en alltför godtycklig reglering att straffbelägga underlåtenhet 
att underrätta Polismyndigheten. I bedömningsfrågor finns det ett 
betydande utrymme för olika uppfattningar utan att den ena eller 
andra uppfattningen kan sägas vara felaktig.  

Det framstår dessutom som en självklarhet att en seriös vapen-
handlare eller vapenmäklare, som har ansett att en transaktion varit 
tvivelaktig, underrättar Polismyndigheten om det. Det behövs enligt 
utredningens mening inte någon straffsanktion för att ytterligare 
motivera handlaren eller mäklaren att göra det. 

När det gäller administrativa sanktioner är det sanktionsavgift 
som skulle kunna komma i fråga. I likhet med straffrättsliga påfölj-
der och annan rättsverkan av brott syftar de administrativa sanktio-
nerna till att sanktionera ett visst, icke önskvärt beteende. Lagstifta-
ren har dock inte funnit skäl att straffbelägga beteendet. 
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Administrativa sanktioner förekommer i stor omfattning i svensk 
rätt och kan rikta sig mot var och en som överträder en viss bestäm-
melse, eller mot den som bedriver en viss verksamhet. Det finns 
dock inte i dag några sanktionsavgifter på vapenområdet. 

Utredningen anser att samma skäl som talar mot att straffsank-
tionera underrättelseskyldigheten talar mot att införa en sanktions-
avgift. 

Om en vapenhandlare eller vapenmäklare underlåter att under-
rätta Polismyndigheten bör det däremot, om det är fråga om ett flag-
rant fall eller om det rör sig om återkommande underlåtenhet, vägas 
in i en prövning av om tillståndet att driva handel eller yrkesmässigt 
förmedla skjutvapen eller ammunition ska återkallas (se 6 kap. 3 § 
vapenlagen). 

Att vapenhandlaren eller vapenmäklaren riskerar att få sitt till-
stånd till handel eller förmedling återkallat vid bristande följsamhet 
mot underrättelseskyldigheten får enligt utredningens mening ses 
som en tillräcklig sanktion i detta sammanhang. 

11.2 Ändringar i direktivets bilaga I 

Utredningens förslag: Bilagan till vapenförordningen ska ändras 
så att den överensstämmer med bilaga I till vapendirektivet i dess 
ändrade lydelse. 

Skälen för utredningens förslag 

Ändringsdirektivet 

I det konsoliderade vapendirektivet avses med vapen dels skjutva-
pen, dels andra vapen än skjutvapen, som i den nationella lagstift-
ningen definieras som skjutvapen. Det är huvudsakligen skjutvapen 
som behandlas i direktivet. I direktivets bilaga I, del II, delas skjut-
vapen in i ett antal olika kategorier. Enligt bilagans tidigare lydelse 
fanns det fyra kategorier: A, B, C och D. 

Genom ändringsdirektivet ändras kategorierna i flera avseenden. 
Som beskrivits närmare i avsnitt 7.2.2, kompletteras kategori A, som 
avser förbjudna skjutvapen, med fyra nya punkter (punkterna 6–9) 
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som bl.a. innebär att vissa halvautomatiska skjutvapen och skjutva-
pen som omvandlats på visst sätt ingår i kategorin. 

I både kategori B, som avser skjutvapen för vilka det krävs till-
stånd, och kategori C, som avser skjutvapen och vapen som ska an-
mälas, införs det bestämmelser som motsvarar den nya punkten 9 i 
kategori A. Som skjutvapen i kategori B och C ska således räknas 
varje skjutvapen i respektive kategori som har omvandlats till att av-
fyra lösa skott, retande ämnen, andra verksamma ämnen eller pyro-
teknisk ammunition, eller till ett salutvapen eller ett akustiskt vapen 
(punkten 8 i kategori B och punkten 5 i kategori C). Det görs också 
följdändringar i kategori B och C med anledning av justeringarna i 
kategori A, som bl.a. tydliggör att andra halvautomatiska vapen än 
de som anges i kategori A ingår i kategori B och C (se t.ex. punk-
ten 5 i kategori B och punkten 3 i kategori C). I kategori C läggs till 
en punkt som omfattar sådana skjutvapen i kategori A, B och C som 
har deaktiverats enligt genomförandeförordning (EU) 2015/2403 
(punkten 6). För deaktiverade vapen, som tidigare inte omfattades 
av direktivet, införs således en anmälningsplikt. 

Slutligen tas kategori D bort och den enda punkt som tidigare 
fanns i kategori D, som avsåg enkelskotts långa skjutvapen med slät-
borrade lopp, flyttas till kategori C (punkten 7). 

Bilaga I, del III, anger vissa föremål som undantas från direktivets 
tillämpningsområde. Enligt direktivets tidigare lydelse undantogs 
vapen som gjorts definitivt obrukbara. Genom ändringsdirektivet 
tas det undantaget bort. Vidare inskränks det undantag som tidigare 
gällde för antika vapen eller reproduktioner av sådana vapen till att 
endast avse antika vapen. Med andra ord innebär ändringarna i 
bilaga I, del III, att obrukbara vapen och reproduktioner av antika 
vapen numera omfattas av direktivet. 

Vapenförordningens bilaga behöver ändras 

Till vapenförordningen finns en bilaga. Den innehåller en kategori-
indelning av vapen som motsvarar den som finns i vapendirektivets 
bilaga I. Vid tillämpningen av vissa av bestämmelserna i vapenför-
ordningen, som genomför krav i vapendirektivet, används alltså den 
kategoriindelning som framgår av vapendirektivet. I exempelvis 
2 kap. 12 §, som reglerar tillstånd till innehav av skjutvapen för per-
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soner bosatta i ett annat EU-land, 3 kap. 9 §, som gäller europeiskt 
skjutvapenpass, och 6 kap. 1 §, som avser överföring av skjutvapen 
till ett annat EU-land, hänvisas till skjutvapen som avses i bilagan till 
vapenförordningen. Bilagan har utformats i enlighet med den tidi-
gare lydelsen av direktivets bilaga. För att de paragrafer som hänvisar 
till vapenförordningens bilaga även i fortsättningen ska omfatta 
samma skjutvapen som direktivet – t.ex. även obrukbara vapen och 
reproduktioner av antika vapen – bör bilagan till förordningen änd-
ras så att den överensstämmer med vapendirektivets bilaga i dess ly-
delse genom ändringsdirektivet. 

Det behövs i övrigt inga ändringar av den svenska regleringen 

Enligt 1 kap. 3 § b vapenlagen är obrukbara vapen som i brukbart 
skick skulle räknas som skjutvapen underkastade samma reglering 
som skjutvapen. Begreppet obrukbara skjutvapen omfattar både 
obrukbara skjutvapen som kan omvandlas till brukbart skick och 
varaktigt obrukbara skjutvapen. Även obrukbara vapen omfattas så-
ledes av vapenlagens krav på tillstånd. Det förhållandet att direkti-
vets tidigare undantag för obrukbara vapen tagits bort, kräver därför 
inte några författningsändringar, utöver den föreslagna ändringen av 
vapenförordningens bilaga. Samma sak gäller det borttagna undan-
taget för reproduktioner av antika vapen. Vapenlagen innehåller in-
gen särreglering av, eller undantag för, reproduktioner av antika 
vapen. Även sådana vapen betraktas således som skjutvapen i vapen-
lagens mening. 

Tilläggen i kategori A innebär att fler typer av vapen kommit att 
omfattas av direktivets reglering av förbjudna vapen. I avsnitt 7.2.4 
och 7.2.5 konstaterar utredningen att den utvidgade regleringen 
medför behov av vissa regeländringar, bl.a. i vapenlagen. Några ytter-
ligare ändringar, utöver de som beskrivs där, behövs inte. 

Tilläggen i kategori A, B och C gällande skjutvapen som har om-
vandlats till att avfyra lösa skott, retande ämnen, andra verksamma 
ämnen eller pyroteknisk ammunition, eller till ett salutvapen eller 
akustiskt vapen, har behandlats i avsnitt 5.2 och 7.2.4. Som framgår 
där, anser utredningen att sådana vapen ska betraktas som obrukbara 
vapen vid tillämpning av vapenlagen, vilket innebär att sådana vapen 
i respektive kategori kommer att vara underkastade samma reglering 
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som motsvarande brukbara skjutvapen. Tilläggen kräver därför inga 
författningsändringar. 

Som framgår av avsnitt 5.10, medför inte heller det faktum att det 
har införts en reglering av deaktiverade vapen i kategori A, B och C, 
som innebär att sådana vapen är anmälningspliktiga enligt direktivet, 
något behov av författningsändringar, utöver den föreslagna juste-
ringen av bilagan till vapenförordningen. 

11.3 Bemyndiganden kopplade till förslagen 

Utredningens förslag: Regeringen eller, efter regeringens be-
stämmande, Försvarsmakten får i enskilda fall besluta att vapen-
lagen inte ska gälla för vapenmagasin som innehas av en främman-
de stats militära styrka som befinner sig i Sverige inom ramen för 
internationellt militärt samarbete eller internationell krishan-
tering. 

Regeringen får meddela föreskrifter om att kravet på tillstånd 
för vapenmagasin inte ska gälla innehav av magasin som lämnats 
över från staten till bl.a. vissa statliga tjänstemän eller personer 
som tillhör det militära försvaret, räddningstjänsten, Polismyn-
digheten eller Säkerhetspolisen. 

Regeringen får vidare meddela föreskrifter om att vapenlagen 
inte ska gälla för vapenmagasin som en företrädare för bl.a. en 
annan stats myndighet medför vid tillfällig tjänstgöring i Sverige 
eller vid en resa genom Sverige för tjänsteändamål. 

Möjligheten för regeringen eller den myndighet som regering-
en bestämmer att meddela närmare föreskrifter om kraven på 
kunskap för att få driva handel med skjutvapen och vad som i öv-
rigt ska gälla vid sådan handel ska även gälla för vapenmäklarverk-
samhet. 

Möjligheten för regeringen enligt lagen om krigsmateriel att 
meddela undantag från kravet på tillstånd till tillhandahållande 
för vapenhandlarverksamhet som regleras genom vapenlagen ut-
vidgas till att omfatta även vapenmäklarverksamhet. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer 
får meddela föreskrifter om skyldighet för vapenhandlare och 
vapenmäklare att föra förteckningar. 
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Polismyndigheten får meddela föreskrifter om hur vapen-
handlare och vapenmäklare löpande ska anmäla transaktioner 
med skjutvapen till Polismyndigheten och vilka uppgifter en an-
mälan ska innehålla. 

Skälen för utredningens förslag 

Det behövs kompletterande bemyndiganden 

Som framgår av de överväganden utredningen gör i det här betän-
kandet bedömer utredningen i vissa fall att det krävs kompletterande 
bestämmelser på lägre författningsnivå än lag. Det aktualiserar frå-
gan om de bemyndiganden som redan finns i vapenlagen och lagen 
om krigsmateriel är tillräckliga eller om de behöver kompletteras i 
något avseende. 

I det följande redovisar utredningen samlat vilka bemyndiganden 
som utredningen anser behöver kompletteras. 

Bemyndiganden avseende vapenmagasin 

I avsnitt 8.4.8 har utredningen föreslagit att det s.k. statliga undan-
taget i 1 kap. 8 § första stycket vapenlagen ska utvidgas till att även 
omfatta de vapenmagasin som regleras i lagen. Innebörden av försla-
get är att vapenlagen inte ska gälla för sådana vapenmagasin som in-
nehas av staten. 

Det förekommer dock att polismän förfogar över sina tjänste-
vapen och sin ammunition på ett sådant sätt att staten inte kan anses 
inneha utrustningen. Detsamma kan gälla för t.ex. hemvärnsoldater. 
Vapenlagens bestämmelser är då, som utgångspunkt, tillämpliga. Be-
stämmelserna innebär bl.a. att skjutvapen, ammunition och ljud-
dämpare inte får innehas eller föras in i Sverige utan tillstånd (2 kap. 
1 § vapenlagen). 

Regeringen får meddela föreskrifter om att bestämmelserna om 
tillstånd inte ska gälla innehav av skjutvapen eller ljuddämpare som 
lämnats över från staten till bl.a. statliga tjänstemän eller personer 
som tillhör det militära försvaret, räddningstjänsten, Polismyndig-
heten eller Säkerhetspolisen. Regeringen har med stöd av bemyndi-
gandet föreskrivit att krav på tillstånd inte gäller innehav av skjut-
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vapen som staten har lämnat över till den personkretsen (11 kap. 
1 § c vapenlagen och 2 kap. 2 § vapenförordningen). 

Regeringen får även meddela föreskrifter om att vapenlagen inte 
ska gälla i fråga om skjutvapen, ammunition eller ljuddämpare som 
en företrädare för en annan stats myndighet eller för Europeiska 
gräns- och kustbevakningsbyrån medför vid tillfällig tjänstgöring i 
Sverige eller vid resa för tjänsteändamål genom Sverige (11 kap. 1 § f 
vapenlagen). 

Av 11 kap. 3 § vapenlagen framgår vidare att regeringen eller, 
efter regeringens bestämmande, Försvarsmakten får besluta att 
vapenlagen inte ska gälla skjutvapen, ammunition och ljuddämpare 
som innehas av en främmande stats militära styrka som befinner sig 
i Sverige inom ramen för internationellt militärt samarbete eller in-
ternationell krishantering. Bakgrunden är att det vid sådant interna-
tionellt samarbete har ansetts önskvärt att all materiel, inklusive 
skjutvapen, ammunition och ljuddämpare, kan föras mellan de län-
der som deltar i samarbetet utan några krav på tullhantering och till-
stånd (Vissa rättigheter vid internationellt militärt samarbete och 
internationell krishantering, prop. 2004/05:7, s. 44, se även prop. 
2021/22:46 s. 24). 

Innehavet av vissa vapenmagasin ska, enligt utredningens förslag, 
regleras på i princip samma sätt som innehav av ammunition och 
ljuddämpare. För att innehavet av de vapenmagasin som omfattas av 
vapenlagen ska regleras på samma sätt som ammunition och ljud-
dämpare, bör de nämnda bemyndigandena utvidgas till att även om-
fatta vapenmagasin. 

Bemyndiganden avseende vapenmäklarverksamhet 

I avsnitt 9.2 har utredningen föreslagit att det ska tas in föreskrifter 
i vapenförordningen om vapenmäklarverksamhet. Möjligheten för 
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att enligt 
11 kap. 2 § c vapenlagen meddela närmare föreskrifter om kraven på 
kunskap för att få driva handel med skjutvapen och vad som i övrigt 
ska gälla vid sådan handel bör utvidgas till att även gälla för vapen-
mäklarverksamhet. 

Möjligheten för regeringen enligt 4 § tredje stycket lagen om 
krigsmateriel att meddela undantag från kravet på tillstånd till till-
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handahållande för vapenhandlarverksamhet som regleras i vapenla-
gen bör utvidgas till att omfatta även vapenmäklarverksamhet. På så 
sätt finns det möjlighet att undvika krav på både vapenmäklartill-
stånd enligt vapenlagen och tillhandahållandetillstånd enligt lagen 
om krigsmateriel. Utredningen har i avsnitt 9.4 föreslagit att sådana 
föreskrifter ska tas in i förordningen om krigsmateriel. 

Bemyndigande att meddela föreskrifter om krav att föra förteckningar 

I avsnitt 10.3 har utredningen lämnat förslag om skyldigheter för 
vapenhandlare och vapenmäklare att föra vissa förteckningar. 

Det nyss behandlade bemyndigandet i 11 kap. 2 § c vapenlagen 
föreskriver bl.a. att regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer får meddela föreskrifter om vad som ”i övrigt ska gälla” 
vid handel med skjutvapen. Utredningen föreslår, som nyss nämnts, 
att bestämmelsen ska utvidgas till att omfatta vapenmäklarverksam-
het. För tydlighetens skull anser utredningen att det i en ny punkt i 
paragrafen uttryckligen bör anges att regeringen eller den myndighet 
som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om krav på va-
penhandlare och vapenmäklare att föra förteckningar. 

Bemyndigande att meddela föreskrifter om anmälan om transaktioner 

I avsnitt 10.4 har utredningen föreslagit att vapenhandlare och va-
penmäklare ska vara skyldiga att löpande anmäla transaktioner till 
Polismyndigheten. 

Utredningen föreslår ovan att bemyndigandet i 11 kap. 2 § c 
vapenlagen ska utvidgas till att omfatta vapenmäklarverksamhet. En-
ligt utredningens mening behövs det inte något bemyndigande i 
vapenlagen utöver det, för att regeringen och Polismyndigheten ska 
kunna meddela de föreskrifter om rapporteringsskyldighet som kan 
behövas. Det bör däremot införas en bestämmelse i vapenförord-
ningen som ger Polismyndigheten rätt att meddela föreskrifter om 
hur en anmälan om transaktioner ska göras och vilka uppgifter den 
ska innehålla. 
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11.4 Anpassning av några bestämmelser 

Utredningens förslag: Bemyndigandena i 11 kap. 1 § vapenlagen 
för regeringen att meddela föreskrifter om att kravet på tillstånd 
i 2 kap. 1 § vapenlagen inte ska gälla innehav respektive införsel 
av skjutvapen, ammunition, ljuddämpare eller vapenmagasin, som 
lämnats över från staten till vissa tjänstemän, ska utvidgas till att 
omfatta även tjänstemän som tillhör Tullverket eller Kustbevak-
ningen. Följdändringar görs i 2 kap. 2 § och 4 kap. 6 § vapenför-
ordningen. 

 
Skälen för utredningens förslag: I avsnitt 11.3 har utredningen re-
dogjort för att regeringen enligt 11 kap. 1 § c vapenlagen får meddela 
föreskrifter om att bestämmelserna om tillstånd inte ska gälla inne-
hav av bl.a. skjutvapen och vissa vapentillbehör som överlämnats av 
staten till statliga tjänstemän vid vissa myndigheter. Med stöd av be-
myndigandet har det i 2 kap. 2 § vapenförordningen föreskrivits att 
krav på tillstånd enligt 2 kap. 1 § första stycket 1 vapenlagen inte gäl-
ler innehav av skjutvapen som har överlämnats från staten till statliga 
tjänstemän eller personer som tillhör det militära försvaret, rädd-
ningstjänsten eller polisen, om de är skyldiga att inneha vapnet för 
tjänsten. I 11 kap. 1 § h vapenlagen och 4 kap. 6 § vapenförordning-
en finns motsvarande bestämmelser avseende undantag från kravet 
på tillstånd till införsel av skjutvapen med tillhörande ammunition 
och ljuddämpare. 

Bemyndigandena i fråga räknar upp vissa yrkeskategorier till vilka 
staten kan komma att överlämna skjutvapen. Personal hos Tullver-
ket och Kustbevakningen finns inte med i uppräkningen. Det kan 
bero på att det vid den tidpunkt när bemyndigandena infördes sak-
nades behov av sådana bestämmelser. Särskilt mot bakgrund av det 
ökande gränssamarbetet inom EU och det förändrade säkerhetsläget 
kan även personal vid Kustbevakningen och Tullverket ha samma 
behov av lättnader från kraven i vapenlagen som Polismyndigheten 
och Säkerhetspolisen. Utredningen anser därför att bemyndigande-
na i 11 kap. 1 § c och h bör utvidgas till att omfatta även Kustbevak-
ningen och Tullverket. En motsvarande ändring bör då göras i 2 kap. 
2 § och 4 kap. 6 § vapenförordningen.
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12 Ikraftträdande och 
övergångsbestämmelser 

12.1 Ikraftträdande 

Utredningens förslag: Förslagen till lagändringar ska träda i 
kraft den 1 juli 2023. 

 
Skälen för utredningens förslag: Genomförandet av ändringsdirek-
tivet är försenat och Sverige har stämts inför EU-domstolen med 
anledning av det. Det är därför angeläget att förslagen kan träda i 
kraft så snart som möjligt. Utredningen bedömer att ett ikraftträ-
dande den 1 juli 2023 är realistiskt. 

Under utredningsarbetet har Polismyndigheten framfört att den 
ser svårigheter att hinna anpassa sin verksamhet till det föreslagna 
datumet för ikraftträdande. Utredningen bedömer dock att de an-
passningar som krävs inte är så omfattande att ett senare ikraftträ-
dande bör väljas. 

12.2 Övergångsbestämmelser 

Utredningens förslag: Kravet på deaktivering för tillstånd att in-
neha vapen som huvudsakligen har prydnads- eller särskilt affek-
tionsvärde, ska inte gälla vid förnyelse av tidsbegränsade tillstånd 
som avser vissa halvautomatiska vapen som klassificeras som s.k. 
förbjudna skjutvapen enligt vapendirektivet och som har registre-
rats i vapenregistret före den 13 juni 2017. 

Den som vid ikraftträdandet innehar vapenmagasin som det 
krävs tillstånd för enligt 2 kap. 1 § vapenlagen i den nya lydelsen 
får inneha magasinen till utgången av oktober 2023 eller, om an-
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sökan om tillstånd att inneha magasinen eller ett vapen som ma-
gasinen passar till har gjorts dessförinnan, till dess att ansökan 
om tillstånd har prövats slutligt. 

Den som yrkesmässigt förmedlar skjutvapen eller ammunition 
som det krävs tillstånd för enligt 2 kap. 1 § vapenlagen i den nya 
lydelsen får bedriva sådan verksamhet utan särskilt tillstånd till 
utgången av oktober 2023 eller, om ansökan om tillstånd har 
gjorts dessförinnan, till dess ansökan om tillstånd har prövats 
slutligt. 

 
Utredningens bedömning: Det behövs inte några övergångsbe-
stämmelser rörande de utökade kraven på märkning av skjutva-
pen och vapendelar eller förslagen om utökad kriminalisering. 

Skälen för utredningens förslag och bedömning 

Kravet på deaktivering av vissa skjutvapen 

I avsnitt 7.2.5 har utredningen föreslagit att tillstånd att inneha 
skjutvapen som omfattas av vapendirektivets kategori A, och som 
huvudsakligen har prydnadsvärde eller särskilt affektionsvärde, 
endast ska få meddelas om vapnet har deaktiverats. Det kravet kom-
mer endast att gälla för sådana tillstånd som meddelas efter ikraft-
trädandet. 

Enligt artikel 10.5 i det konsoliderade direktivet får medlemssta-
terna besluta att bekräfta, förnya eller förlänga tillstånd för halv-
automatiska vapen som tidigare fanns i direktivets kategori B men 
som nu, genom de ändringar i kategoriseringen som ägt rum genom 
ändringsdirektivet, omfattas av punkterna 6, 7 och 8 i kategori A. En 
förutsättning för det är dock att vapnen i fråga lagligen har förvärvats 
och registrerats före den 13 juni 2017. 

Enligt 2 kap. 6 a § vapenlagen ska tillstånd för en enskild att in-
neha helautomatiska vapen och enhandsvapen för flerskott tidsbe-
gränsas till att gälla i högst fem år om inte särskilda skäl talar mot en 
sådan begränsning. Eftersom det har gått mer än fem år sedan den 
13 juni 2017 kommer sådana tidsbegränsade tillstånd som registre-
rades före den angivna tidpunkten, och som alltjämt är gällande, re-
dan att ha förlängts när utredningens förslag träder i kraft. Enligt 
utredningens mening får dock även sådana redan förlängda tillstånd 
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anses omfattas av artikel 10.5, förutsatt att de ursprungligen regi-
strerades före den 13 juni 2017. I enlighet med artikeln bör därför 
kravet på deaktivering inte gälla vid förnyelse av tidsbegränsade till-
stånd som avser halvautomatiska vapen och som har registrerats i 
vapenregistret före den 13 juni 2017. 

Utökade krav på märkning 

I avsnitt 7.3.4–7.3.6 har utredningen föreslagit att utökade krav på 
märkning av skjutvapen ska gälla vid tillverkning, införsel och över-
låtelse från staten. 

Enligt ändringsdirektivet ska medlemsstaterna se till att skjutva-
pen som har tillverkats i eller importerats till EU den 14 september 
2018 eller senare ska omfattas av de nya märkningskraven när de 
släpps ut på marknaden. Det datumet är passerat. De märkningsreg-
ler som nu föreslås kan inte ges retroaktiv verkan utan kan börja till-
lämpas först i samband med lagens ikraftträdande. Något behov av 
övergångsregler finns emellertid inte. De nya märkningsreglerna ska 
alltså tillämpas vid tillverkning, införsel och överlåtelser från staten 
som äger rum i tiden från och med reglernas ikraftträdande. Det kan 
noteras att det innebär att den som vid ikraftträdandet har en befint-
lig samling av historiska skjutvapen inte kommer att behöva ansöka 
om undantag från de nya märkningsreglerna för de skjutvapen som 
då ingår i samlingen. 

Kravet på tillstånd till innehav av vapenmagasin 

I avsnitt 8.4.2 har utredningen föreslagit att det under vissa förut-
sättningar ska krävas tillstånd till innehav av vapenmagasin av viss 
storlek. Utredningen har i avsnitt 8.4.3 också föreslagit att det ska 
vara straffbart att inneha sådana magasin utan att ha rätt till det. I 
sina remissvar över Genomförandepromemorian framförde vissa re-
missinstanser att de delvis motsvarande kraven som föreslogs i pro-
memorian inte borde gälla vapenmagasin som redan innehades vid 
ikraftträdandet. Enligt utredningens mening skulle en sådan ordning 
medföra stora möjligheter att kringgå den föreslagna regleringen, 
eftersom det sannolikt ofta skulle vara svårt att fastställa när ett ma-
gasin förvärvats eller ett olovligt innehav annars påbörjats. I likhet 
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med den bedömning som regeringen gjorde i det tidigare lagstift-
ningsärendet, anser utredningen att den som innehar ett vapenma-
gasin som omfattas av den nya magasinregleringen, och som inte har 
rätt att inneha magasinet utan tillstånd när den nya regleringen 
träder i kraft, i stället bör få viss tid på sig att ansöka om tillstånd till 
innehav eller göra sig av med egendomen. Utredningen delar rege-
ringens bedömning att en period om fyra månader framstår som rim-
lig (se prop. 2020/21:42 s. 91). 

Utredningen anser således att den som innehar ett vapenmagasin 
som det krävs tillstånd för när lagändringarna träder i kraft, bör få 
inneha magasinet utan tillstånd till utgången av oktober 2023. Om 
innehavaren dessförinnan har gett in antingen en ansökan om till-
stånd till innehav av vapenmagasinen eller en ansökan om tillstånd 
att inneha ett sådant skjutvapen som enligt förslaget i avsnitt 8.4.2 
ger rätt att inneha vapenmagasinen utan särskilt tillstånd bör han 
eller hon få fortsätta inneha vapenmagasinen till dess att ansökan om 
tillstånd har prövats slutligt. 

Straffansvar inträder därmed tidigast den 1 november 2023 eller, 
i de fall där en ansökan lämnats in, då ansökan har prövats slutligt 
och lett till avslag. I det senare fallet bör straffansvar inträda efter 
lagakraftvunnet beslut, men först efter att innehavaren har haft skä-
ligt rådrum att göra sig av med egendomen. 

Krav på tillstånd till yrkesmässig förmedling av skjutvapen eller 
ammunition 

Utredningen har i avsnitt 9.2 föreslagit att det ska krävas tillstånd 
enligt vapenlagen för att yrkesmässigt förmedla skjutvapen eller am-
munition, dvs. att bedriva vapenmäklarverksamhet, på motsvarande 
sätt som gäller för vapenhandlarverksamhet med skjutvapen. Om en 
vapenmäklare bedriver verksamhet vid ikraftträdandet kan han eller 
hon behöva avbryta sin verksamhet och låta den ligga nere i avvaktan 
på tillstånd, om inga övergångsbestämmelser införs. För att undvika 
det bör en övergångsreglering införas. En övergångsperiod om fyra 
månader framstår som rimlig. Den som vid ikraftträdandet yrkes-
mässigt förmedlar skjutvapen eller ammunition bör få fortsätta att 
bedriva sådan verksamhet utan särskilt tillstånd till utgången av 
oktober 2023 eller, om ansökan om tillstånd har gjorts dessförinnan, 
till dess att ansökan om tillstånd har prövats slutligt. Straffansvar in-
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träder därmed tidigast den 1 november 2023 eller, i de fall där ansö-
kan om tillstånd har lämnats in, först då ansökan har prövats slutligt. 

Förslag om kriminalisering 

När det gäller utredningens förslag om kriminalisering anser utred-
ningen inte att det behövs några särskilda övergångsbestämmelser. 
Av 5 § lagen (1964:123) om införande av brottsbalken följer att 
ingen får dömas för en gärning för vilken det inte var föreskrivet 
straff när den begicks. Vidare följer att straff ska bestämmas efter 
den lag som gällde när gärningen företogs, om inte annan lag gäller 
när dom meddelas, som leder till frihet från straff eller lägre straff.
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13 Konsekvenser 

13.1 Konsekvenser för Polismyndigheten och andra 
statliga myndigheter 

Utredningens bedömning: Förslagen leder inte till annat än 
marginella kostnadsökningar för MSB, ISP, Integritetsskydds-
myndigheten, Statens försvarshistoriska museer, Försvarsmakten 
och rättsväsendet. Dessa kostnadsökningar kan hanteras inom re-
spektive myndighets befintliga anslagsram. För Polismyndig-
heten kan konsekvenserna visserligen bli något större, men de är 
även i det fallet så begränsade att de bör rymmas inom det be-
fintliga anslaget. 

Skälen för utredningens bedömning 

Konsekvenser för Polismyndigheten och rättsväsendet 

Utredningen föreslår att Polismyndigheten ska pröva ansökningar 
om undantag från skyldigheten att märka skjutvapen och vapendelar 
som importeras från tredjeland och som är av särskilt stort historiskt 
värde. Förslaget medför att Polismyndigheten i inledningsskedet be-
höver organisera sig för att kunna ta emot och handlägga sådana an-
sökningar. Utredningen bedömer emellertid att hanteringen av det 
nya ärendeslaget endast kommer att omfatta ett begränsat antal an-
sökningar per år. Ansökningarna bedöms därför innebära en endast 
marginellt ökad arbetsbelastning för myndigheten. 

Utredningen föreslår vidare att Polismyndigheten ska pröva an-
sökningar om tillstånd att yrkesmässigt förmedla skjutvapen eller 
ammunition, dvs. bedriva vapenmäklarverksamhet. Vidare föreslås 
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att myndigheten ska föra ett register över de vapenmäklare som har 
beviljats sådant tillstånd. 

Förslaget att Polismyndigheten ska föra ett vapenmäklarregister 
innebär en engångskostnad för att inrätta registret. Polismyndig-
heten för emellertid redan ett vapenhandlarregister. Det är möjligt 
att det nya registret tekniskt kan inordnas i det befintliga registret. I 
vart fall bör det befintliga registret kunna användas som modell för 
hur det nya registret ska utformas. Att inrätta det nya registret be-
döms därför innebära endast en mindre kostnad för myndigheten. 

Med hänsyn till det fåtal vapenmäklare som kan antas komma att 
vara verksamma i Sverige torde såväl hanteringen av tillståndsansök-
ningar som den löpande driften av vapenmäklarregistret inte inne-
bära annat än en marginellt ökad arbetsbelastning för Polismyndig-
heten. 

Vapenhandlare och vapenmäklare ska enligt utredningens förslag 
löpande anmäla transaktioner och överföringar med skjutvapen till 
Polismyndigheten. Förslaget får till följd att Polismyndigheten 
måste skapa ett elektroniskt system för att ta emot och hantera de 
inkomna anmälningarna, exempelvis en webb-portal. Det är dock 
ingen ny uppgift för Polismyndigheten att ta emot och hantera stora 
mängder uppgifter från fysiska och juridiska personer som har viss 
författningsenlig anmälningsskyldighet. Myndigheten tar t.ex. emot 
anmälningar enligt lagen om penningtvätt och finansiering av 
terrorism från mellan 50 000 och 60 000 verksamhetsutövare. Kost-
naden för att inrätta det elektroniska systemet bör därför kunna vara 
begränsad. Detsamma gäller kostnaden för det tillkommande arbete 
som krävs för att löpande hantera de anmälningar som kommer in 
från vapenhandlare och vapenmäklare. 

Polismyndigheten ska enligt utredningens förslag informera be-
höriga myndigheter i andra medlemsstater i EU om avslag på ansök-
ningar om, och återkallelser av, tillstånd att inneha skjutvapen och 
ammunition, om beslutet grundar sig på säkerhetsskäl eller sökan-
dens bristande pålitlighet. Informationen ska lämnas i unionens in-
formationssystem för den inre marknaden (IMI). Polismyndigheten 
har redan en kontaktpunkt som ansvarar för att underrättelser och 
information förs över i det systemet. Polismyndigheten måste i in-
ledningsskedet upprätta en intern rutin för när uppgifter ska läggas 
in i informationssystemet, vilka uppgifter som ska läggas in och hur 
de relevanta uppgifterna ska förmedlas från den som handlägger till-
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ståndsärendet till den som är behörig att lägga in dem i informa-
tionssystemet. Den tillkommande arbetsbelastningen till följd av 
den löpande informationshanteringen bedöms emellertid bli endast 
marginell. 

Utredningens förslag innebär att Polismyndigheten ska ta fram 
nya föreskrifter på ett par områden, bl.a. om tekniska specifikationer 
för märkning av skjutvapen. Föreskrifterna bör vara begränsade till 
sin omfattning. Arbetet med att ta fram dem bedöms därför innebära 
endast en mindre arbetsinsats. 

Polismyndighetens beslut om avslag på ansökningar om undan-
tag från märkningskrav, om särskilt tillstånd till innehav av sådana 
vapenmagasin som regleras i vapenlagen och om tillstånd att bedriva 
vapenmäklarverksamhet kommer att kunna överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol. Ingen av dessa nya måltyper kan bedömas bli 
omfattande. Därför bedöms inte måltillströmningen till de allmänna 
förvaltningsdomstolarna öka mer än marginellt. 

Kriminaliseringen av dels otillåtna innehav av vissa vapenmagasin, 
dels mäklarverksamhet utan tillstånd, dels yrkesmässig förmedling 
till någon som inte har tillstånd kan antas medföra en obetydlig 
ökning av antalet anmälda brott och antalet fall av förverkande. För-
slaget kan därmed antas leda till en marginellt ökad arbetsbelastning 
för Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och de allmänna dom-
stolarna. 

Sammantaget bedömer utredningen att de kostnadsökningar som 
förslagen kan ge upphov till för rättsväsendet, är marginella och 
ryms inom ramen för respektive myndighets befintliga anslag. När 
det gäller Polismyndigheten kan konsekvenserna visserligen sam-
mantaget bli något större, bl.a. eftersom det även kan krävas vissa 
utbildningsinsatser, men kostnaderna är även i det fallet så begrän-
sade att de bör rymmas inom det befintliga anslaget. 

Konsekvenser för andra statliga myndigheter 

Förslaget att MSB ska föra register över verksamheter som beviljas 
tillstånd till sådan hantering av ammunition som myndigheten prö-
var kommer att medföra vissa initiala kostnader för myndigheten. 
Kostnaderna bedöms främst avse investeringar i datasystem för re-
gisterföringen, ändrade arbetsrutiner samt informations- och utbild-
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ningsåtgärder. Eftersom MSB redan har tillsynsansvar för verksam-
heterna i fråga kan dock det nya kravet på registrering inte antas 
kräva någon större anpassning inom myndigheten. 

Detsamma gäller för den föreslagna skyldigheten för ISP att föra 
register över verksamheter som beviljas tillstånd till tillverkning av 
viss krigsmateriel, nämligen tillstånd att tillverka jakt- eller sport-
skyttevapen samt ammunition till sådana vapen. Enligt uppgift från 
ISP är det omkring 30 tillståndshavare hos ISP som kan vara aktuella 
för registrering i det nya registret. 

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är tillsynsmyndighet en-
ligt EU:s dataskyddsförordning och dataskyddslagen (3 § förord-
ningen med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsför-
ordning). IMY kommer i den egenskapen att bli tillsynsansvarig för 
de föreslagna nya registren hos Polismyndigheten, MSB, ISP och 
kommunerna. Hur många register på kommunal nivå som IMY får 
tillsynsansvar för beror på var de verksamheter som ska registreras 
är lokaliserade. I förhållande till IMY:s totala tillsynsuppgift rör det 
sig om ett mycket litet antal register som vart och ett bara har ett 
begränsat antal personuppgifter. Utredningen bedömer därför att de 
tillkommande uppgifterna kommer att innebära en marginellt ökad 
arbetsbelastning för myndigheten. 

När det gäller det föreslagna nya ärendeslaget hos Polismyndig-
heten, prövning av ansökningar om undantag från skyldigheten att 
märka skjutvapen och vapendelar av särskilt stort historiskt värde, 
har utredningen identifierat att Polismyndigheten i vissa ärenden 
inte själv kommer att kunna avgöra om ett vapen är historiskt bety-
delsefullt och om undantag bör medges. Polismyndigheten har då 
möjlighet att begära hjälp av andra statliga myndigheter, exempelvis 
Statens försvarshistoriska museer (SFHM), inom ramen för vanlig 
myndighetssamverkan. Utredningen bedömer att ansökningsförfa-
randet endast kommer att omfatta ett begränsat antal ärenden per år. 
Polismyndigheten kommer sannolikt inte heller att behöva begära 
hjälp i samtliga dessa ärenden. Det merarbete som Polismyndighe-
tens förfrågningar kommer att innebära för SFHM eller eventuella 
andra statliga myndigheter kan därför bedömas bli marginellt. 

Försvarsmakten berörs av förslaget att vapen eller vapendelar, när 
de överlåts från staten till någon annan för permanent civilt bruk, ska 
förses med samma märkning som vid tillverkning. Eftersom staten 
även enligt befintlig reglering har en skyldighet att förse vapen som 
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överförs till civilt bruk med en viss märkning finns det redan i dag 
rutiner inom Försvarsmakten för att märka vapen och vapendelar. 
Det merarbete som förslaget medför bör därför inte kräva några 
större resurser. Övriga effekter för Försvarsmakten och de frivilliga 
försvarsorganisationerna bedöms bli begränsade. 

Förslagen bedöms endast medföra marginella kostnadsökningar 
för MSB, ISP, IMY, SFHM och Försvarsmakten. De kostnader som 
förslagen kan ge upphov till bedöms kunna finansieras inom ramen 
för respektive myndighets befintliga anslag. 

13.2 Konsekvenser för kommunerna 

Utredningens bedömning: Förslagen innebär en inskränkning 
av den kommunala självstyrelsen som dock är nödvändig och pro-
portionell. 

Förslagen innebär marginella kostnader för kommunerna. 

 
Skälen för utredningens bedömning: Förslaget att kommuner ska 
föra register över vissa beslutade tillstånd till vapenhandlarverksam-
het bedöms ha konsekvenser för den kommunala självstyrelsen, 
eftersom det innebär ett nytt åliggande för kommunerna. Förslaget 
bedöms vara nödvändigt för att Sverige ska genomföra ändringsdi-
rektivet. Utredningen bedömer att ingreppet i den kommunala själv-
styrelsen inte kan undvikas genom någon mindre ingripande åtgärd 
och att förslaget inte går utöver ändamålet som motiverar det.  

Det har framkommit att kommunernas hantering av tillstånds-
givningen redan i dag kräver ett system för registrering (se prop. 
2020/21:42 s. 95). Att föra registren kommer enligt utredningens 
bedömning inte att innebära någon större ökning av arbetsbördan 
för kommunerna och därmed inte heller ge upphov till annat än 
marginella kostnader. Vissa informationsinsatser om den nya skyl-
digheten kommer att behövas. 
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13.3 Konsekvenser för näringsidkare, 
sammanslutningar och enskilda 
vapeninnehavare 

Utredningens bedömning: Förslagen leder till marginella kost-
nadsökningar för vapenhandlare, vapenmäklare och enskilda. 

Skälen för utredningens bedömning 

Konsekvenser för vapenhandlare och vapenmäklare 

Den föreslagna regleringen av vissa vapenmagasin innebär att vapen-
handlare och vapenmäklare får en straffbelagd skyldighet att kon-
trollera att den som vill förvärva sådana vapenmagasin har rätt att 
inneha dem. För vapenmäklare införs även ett motsvarande krav på 
kontroll vid förvärv av vapen, ammunition och ljuddämpare. Försla-
gen kommer att medföra vissa administrativa kostnader, särskilt vid 
distanshandel. 

Ett tillstånd att bedriva handel med skjutvapen ska enligt utred-
ningens förslag ge rätt att inneha sådana löstagbara vapenmagasin 
som regleras i vapenlagen. Vidare föreslår utredningen inte några 
regler om förvaring av vapenmagasinen. Vapenhandlarna kan därför 
inte förväntas få några ökade kostnader i övrigt för hanteringen av 
vapenmagasin. 

För personer eller organisationer som bedriver mäklarverksam-
het med vapen eller ammunition innebär utredningens förslag att det 
kommer att krävas tillstånd enligt vapenlagen för att få bedriva verk-
samheten, på motsvarande sätt som i dag gäller för handel med skjut-
vapen. Tillståndskravet omfattar både sådan verksamhet som i dag 
omfattas av krigsmateriellagstiftningen och sådan verksamhet som 
i dag är helt oreglerad. Det bedöms dock endast medföra en margi-
nell arbetsinsats för vapenmäklare att ansöka om tillstånd och där-
med begränsade kostnader. 

Utredningen föreslår att vapenmäklare ska föra förteckningar 
över de transaktioner avseende skjutvapen som vapenmäklare för-
medlar, förhandlar eller arrangerar. Kravet har sin motsvarighet i vad 
som redan gäller för vapenhandlare. Det får anses ligga i en seriös 
vapenmäklares eget intresse att löpande förteckna gjorda transak-
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tioner. Ett uttryckligt lagkrav om en sådan skyldighet kan därför i 
praktiken inte anses särskilt betungande. 

Vapenhandlare och vapenmäklare ska enligt utredningens förslag 
löpande anmäla transaktioner och överföringar av skjutvapen enligt 
vapenlagen till Polismyndigheten. Den rapporteringen ska göras 
elektroniskt. Det krävs av vapenhandlarna och vapenmäklarna att de 
inrättar rutiner för sådan rapportering. De uppgifter som löpande 
ska rapporteras till Polismyndigheten motsvaras emellertid av sådana 
uppgifter som vapenhandlaren eller vapenmäklaren ska förteckna. 
Rapporteringsskyldigheten kräver alltså inte någon ny insamling av 
uppgifter. Den tillkommande arbetsinsatsen och kostnaden för varje 
vapenhandlare och vapenmäklare till följd av rapporteringsskyldig-
heten bedöms därför sammantaget bli begränsad. 

Utredningen föreslår att vapenhandlare eller vapenmäklare ska 
underrätta Polismyndigheten i vissa fall när de vägrat att genomföra 
transaktioner avseende ammunition. Vapenhandlaren eller vapen-
mäklaren kan kontakta Polismyndigheten genom exempelvis ett e-
postmeddelande eller ett telefonsamtal. Den föreslagna skyldigheten 
bedöms därför inte innebära annat än en marginellt ökad arbetsbe-
lastning för vapenhandlarna och vapenmäklarna. 

Konsekvenser för sammanslutningar för jakt eller målskytte, för 
museer och för enskilda 

När det gäller sammanslutningar för jakt eller målskytte samt en-
skilda vapeninnehavare är det framför allt den föreslagna regleringen 
av vissa vapenmagasin som kan få konsekvenser. 

Regleringen har emellertid begränsats till att avse enbart vissa, 
större, löstagbara vapenmagasin. Utgångspunkten är att det ska krä-
vas tillstånd att inneha sådana vapenmagasin. Den som har tillstånd 
eller rätt att inneha ett vapen för skjutning eller för ändamålet sam-
ling ska emellertid utan särskilt tillstånd få inneha löstagbara maga-
sin som passar till vapnet. Det gäller utan någon begränsning i fråga 
om antalet vapenmagasin och utan att det ställs några särskilda krav 
när det gäller förvaring av dem. Den som har tillstånd att låna ett 
skjutvapen ska likaså utan särskilt tillstånd ha rätt att inneha 
vapenmagasin som passar till vapnet. Vidare har utredningen före-
slagit att den som överlåter ett skjutvapen, men som har kvar sådana 
vapenmagasin som utan vapeninnehav är tillståndspliktiga, ska få 
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fortsätta att inneha magasinen utan krav på särskilt tillstånd under 
tre månader efter överlåtelsen av vapnet. 

Ändringsdirektivet nödvändiggör att vapenmagasinen regleras i 
någon form. Så som förslaget om reglering av vapenmagasin har ut-
formats bedömer utredningen att de negativa konsekvenserna för 
sammanslutningar för jakt eller målskytte och enskilda vapeninne-
havare har reducerats till en absolut miniminivå. Det stora flertalet 
sammanslutningar och vapeninnehavare kommer enligt utredning-
ens bedömning i praktiken inte att drabbas alls av någon ökad admi-
nistration till följd av förslagen. Inte heller museer kommer att på-
verkas nämnvärt negativt av förslagen. 

De som kommer att beröras av förslagen är de personer som 
kommer att behöva ansöka om särskilt tillstånd att inneha vapenma-
gasin. Utredningen bedömer att det rör sig om ett litet antal. Det 
kan exempelvis röra sig om en person som samlar på vapenmagasin 
utan att ha tillstånd till innehav av ett skjutvapen som magasinen 
passar till. För en sådan person kommer det att medföra en marginell 
arbetsinsats att ansöka om tillstånd att inneha vapenmagasinen och 
därmed begränsade kostnader. 

Förslaget om krav på deaktivering av s.k. förbjudna vapen som 
innehas av enskilda och som huvudsakligen har prydnadsvärde eller 
särskilt affektionsvärde kan innebära vissa kostnader för den som in-
nehar sådana vapen. Även i detta fall bedömer dock utredningen att 
regleringen rör ett begränsat antal personer. 

De utvidgade märkningskraven vid import av skjutvapen och va-
pendelar till Sverige från tredjeland kan innebära vissa kostnader för 
enskilda vapeninnehavare. De bedöms dock bli begränsade. 

Den vapensamlare som har importerat ett vapen från tredjeland 
och vill utnyttja den föreslagna möjligheten att ansöka om undantag 
från märkningskraven kan drabbas av vissa kostnader för ansök-
ningsförfarandet. Polismyndigheten har dock ett eget utredningsan-
svar (se 23 § förvaltningslagen) vilket innebär att kostnaderna för 
den enskilda sökanden bör kunna bli begränsade. 

Utvidgningen av märkningskraven vid tillverkning av skjutvapen 
och vapendelar är av marginell betydelse och kan inte antas få några 
nämnvärda konsekvenser för någon aktör. 
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13.4 Konsekvenser för det brottsförebyggande arbetet 
och för den personliga integriteten 

Utredningens bedömning: Förslagen förväntas få positiva kon-
sekvenser för arbetet med att förebygga, förhindra, upptäcka, ut-
reda och lagföra brottslighet med anknytning till skjutvapen. 

Förslagen får vissa konsekvenser för den personliga integrite-
ten. De inskränkningar av den personliga integriteten som försla-
gen innebär är dock nödvändiga för att Sverige ska genomföra 
ändringsdirektivet. 

Förslagen får inte några specifika miljömässiga eller sociala 
konsekvenser. 

Skälen för utredningens bedömning 

Konsekvenser för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet 

Utredningen föreslår att sådana vapenmagasin som regleras i vapen-
lagen ska få överlåtas eller yrkesmässigt förmedlas endast till den 
som har tillstånd eller rätt att inneha egendomen och att det ska vara 
straffbart att bryta mot det. Utredningen föreslår också att det ska 
vara straffbart att inneha sådana vapenmagasin som regleras i vapen-
lagen utan att ha rätt till det. Förslagen bedöms ha positiva effekter 
för både det brottsförebyggande och det brottsutredande arbetet 
med anknytning till skjutvapen. 

Den bedömningen gäller även för förslagen att reglera vapenmäk-
larverksamhet. De förslagen innebär bl.a. att det ska vara straffbart 
att bedriva vapenmäklarverksamhet utan tillstånd. En vapenmäklare 
ska vidare kontrollera, vid straffansvar, att den som vill köpa t.ex. 
skjutvapen och ammunition har tillstånd eller rätt att inneha egen-
domen. 

Vidare bedömer utredningen att förslaget att vapenhandlare och 
vapenmäklare löpande ska rapportera transaktioner och överföringar 
med skjutvapen enligt vapenlagen till Polismyndigheten kan ha po-
sitiva effekter för det brottsförebyggande arbetet. Att tvivelaktiga 
försök till ammunitionsköp ska rapporteras syftar också att till att 
förebygga brott. 
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Konsekvenser för den personliga integriteten 

Vissa av utredningens förslag får konsekvenser för den personliga 
integriteten. Utredningen föreslår bl.a. att register ska föras dels 
över dem som har fått tillstånd att bedriva vapenmäklarverksamhet, 
dels över dem som har fått tillstånd att tillverka skjutvapen eller 
ammunition eller bedriva handel med ammunition. Ett sådant till-
stånd kan innehas av en juridisk eller en fysisk person. Vidare före-
slås att Polismyndigheten får samköra vapenregister om det behövs 
för kontroll av vapenmäklare. Konsekvenserna för den personliga in-
tegriteten av förslagen bedöms bli begränsade, eftersom det i samt-
liga fall är fråga om näringsidkare. 

När det gäller uppgifter i Polismyndighetens vapenregister före-
slår utredningen att bevarandetiden för sådana uppgifter ska utökas 
från 20 till 30 år från det att skjutvapnet eller vapendelen skrotades. 
Om egendomen förts ut ur landet permanent får den i stället avföras 
ur registren 30 år efter utförseln. Förslagen får konsekvenser för den 
personliga integriteten, eftersom uppgifterna kommer att finnas 
kvar i registren under en längre tid än tidigare. Samtidigt föreslår ut-
redningen att personuppgifterna ska raderas, dvs. permanent tas 
bort, från registren när 30-årsperioden har gått till ända. Det sist-
nämnda stärker skyddet för den personliga integriteten. 

Utredningen föreslår att Polismyndigheten ska informera behö-
riga myndigheter i andra EU-medlemsstater om avslag på ansök-
ningar om, och återkallelser av, tillstånd att inneha skjutvapen eller 
ammunition, om beslutet grundar sig på säkerhetsskäl eller sökan-
dens bristande pålitlighet. Informationsutbytet ska dock begränsas 
till bara de personuppgifter som krävs enligt 2021 års förordning om 
informationsutbyte, dvs. den berörda personens födelsedatum, fö-
delseort och nationalitet samt personens namn. På så sätt minimeras 
intrånget i den personliga integriteten. 

Sociala och miljömässiga konsekvenser 

Förslagen bedöms inte få några specifika miljömässiga konsekven-
ser. Förslagen bedöms inte heller få några nämnvärda sociala konse-
kvenser, t.ex. för jämlikhet, tillgänglighet, kultur, hälsa eller utbild-
ning.
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14 Författningskommentar 

14.1 Förslaget till lag om ändring i lagen 
(1992:1300) om krigsmateriel 

4 § 

I paragrafen anges vilka verksamheter som kräver tillstånd enligt la-
gen. Paragrafen har behandlats i avsnitt 11.3. 

Första och andra styckena är oförändrade. 
I tredje stycket bemyndigas regeringen att meddela föreskrifter om 

undantag från tillståndskravet i första och andra styckena i fråga om 
viss verksamhet som regleras i vapenlagen (1996:67) eller lagen 
(2010:1011) om brandfarliga eller explosiva varor. Ändringen inne-
bär att rätten för regeringen att meddela sådana föreskrifter utökas 
till att även avse undantag från tillståndskrav för yrkesmässig för-
medling av skjutvapen eller ammunition, dvs vapenmäklarverksam-
het. Enligt 2 kap. 1 § vapenlagen gäller tillståndskrav för vapenmäk-
larverksamhet. 

18 a § 

Paragrafen, som är ny, föreskriver att Inspektionen för strategiska 
produkter (ISP) ska föra register över vissa personer och organi-
sationer. Paragrafen har behandlats i avsnitt 10.1.4. 

Paragrafen innebär att ISP ska föra ett register över personer och 
organisationer som har meddelats ett tillstånd enligt 3 § att tillverka 
sport- eller jaktvapen eller ammunition till sådana vapen. I 3 § första 
stycket finns regler som innebär att det krävs tillstånd för all tillverk-
ning av krigsmateriel här i landet.  
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Att vapenhandlare ska registreras syftar främst till att förbättra 
kontrollen över sådana vapenhandlare som handlar med skjutvapen 
eller ammunition för civila ändamål. Det register som ISP ska föra 
avser endast sådan tillverkning, men inte tillverkning för huvudsak-
ligen militära ändamål. Därför omfattar registret endast personer 
och organisationer som har meddelats tillstånd att tillverka sport- 
eller jaktvapen eller ammunition till sådana vapen. 

Registret ska även omfatta fysiska personer som har ett bety-
dande inflytande över en juridisk person som har meddelats ett till-
stånd enligt 3 §. Exempel på personer som kan ha betydande infly-
tande är verkställande direktörer, styrelseledamöter, bolagsmän och 
aktieägare med ett betydande aktieinnehav. 

Paragrafen genomför artikel 4.3 a i ändringsdirektivet (artikel 
4.4 a i det konsoliderade vapendirektivet). 

18 b § 

I paragrafen, som är ny, anges i två punkter för vilka ändamål det 
register som regleras i 18 a § ska föras. Paragrafen har behandlats i 
avsnitt 10.1.6. 

Enligt punkten 1 ska registret ha till ändamål att underlätta hand-
läggningen av frågor om tillstånd enligt denna lag. Det innebär att 
registret t.ex. kan innehålla uppgifter om vilka personer som har be-
viljats tillstånd, var verksamheten ska bedrivas, hur länge tillståndet 
gäller och om det är förenat med särskilda villkor. Vidare får registret 
användas för att skapa överblick över tillståndshavarna, för att kunna 
följa upp tillståndsgivningen och för att kunna planera tillsyn över 
tillståndshavarnas verksamhet. 

Av punkten 2 framgår att registret även ska ha till ändamål att ge 
information i brottsbekämpande syfte. 

För de angivna ändamålen får uppgifterna också lämnas ut till 
andra myndigheter. Uppgifter får även, enligt finalitetsprincipen i 
artikel 5.1 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter och det fria flödet av så-
dana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän 
dataskyddsförordning) behandlas och lämnas ut i andra fall om det 
inte är oförenligt med de ändamål för vilka uppgifterna samlades in. 
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Detta innebär bl.a. att de omständigheter som anges i artikel 6.4 a–e 
i dataskyddsförordningen ska beaktas vid bedömningen av om be-
handlingen är förenlig med insamlingsändamålen. 

18 c § 

I paragrafen, som är ny, anges hur bestämmelserna om det register 
som regleras i 18 a § förhåller sig till annan dataskyddslagstiftning. 
Paragrafen har behandlats i avsnitt 10.1.6. 

I första stycket upplyses om att bestämmelserna i 18 a och 18 b §§ 
kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter och det fria flödet av så-
dana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän 
dataskyddsförordning). Förordningen är direkt tillämplig i varje 
medlemsstat. I vissa avseenden förutsätter eller tillåter dataskydds-
förordningen emellertid att medlemsstaterna inför bestämmelser 
som kompletterar förordningen, antingen i form av preciseringar 
eller i form av undantag. Denna lag innehåller de kompletterande be-
stämmelser som gäller för behandling av personuppgifter i och uttag 
av personuppgifter ur det register som ISP ska föra enligt 18 a §. 
Hänvisningen till dataskyddsförordningen är dynamisk, dvs. den av-
ser förordningen i dess vid varje tidpunkt gällande lydelse. 

I andra stycket upplyses också om hur 18 a § förhåller sig till lagen 
(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskydds-
förordning (dataskyddslagen) och föreskrifter som har meddelats i 
anslutning till den lagen. Dataskyddslagen och föreskrifter som har 
meddelats i anslutning till den lagen gäller vid behandling av person-
uppgifter enligt 18 a och 18 b §§, men endast om inte något annat 
följer av denna lag eller av föreskrifter som har meddelats med stöd 
av lagen. 
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14.2 Förslaget till lag om ändring i vapenlagen 
(1996:67) 

1 kap. 

1 § 

I paragrafen anges lagens tillämpningsområde. Paragrafen har be-
handlats i avsnitt 8.1.3 och 8.1.4. 

Ändringen innebär att lagen utvidgas till att gälla även vissa va-
penmagasin. Vilka vapenmagasin som omfattas preciseras i 7 a §. Där 
framgår bl.a. att det endast är löstagbara magasin av viss storlek som 
omfattas. 

Med vapenmagasin avses en behållare som är ämnad att innehålla 
ammunition till ett skjutvapen. Ur magasinet matas ammunitionen 
fram till pipans patronläge, vilket kan göras automatiskt eller manu-
ellt. Löstagbara magasin kan bestå av olika komponenter beroende 
på den aktuella konstruktionen. Ett sådant vapenmagasin som avses 
i 7 a § och som är komplett och fungerande omfattas alltid av be-
stämmelsen. Detsamma gäller en komplett samling av nödvändiga 
delar som enkelt kan monteras samman till ett sådant användbart 
magasin. 

Tillägget i paragrafen genomför, tillsammans med ändringarna i 
7 a § samt 2 kap. 1 och 8 §§, artikel 5.3 och 10.1 andra stycket i änd-
ringsdirektivet (artikel 6.3 och 13.1 andra stycket i det konsolide-
rade vapendirektivet). 

7 a § 

I paragrafen, som är ny, preciseras vilka vapenmagasin som avses i 
lagen. Paragrafen har behandlats i avsnitt 8.1.4. 

Av paragrafen framgår att lagen omfattar löstagbara magasin för 
halvautomatiska skjutvapen med centralantändning och för helauto-
matiska skjutvapen. Om ett sådant magasin kan innehålla fler än 
20 patroner är lagen alltid tillämplig. Om ett sådant magasin är möj-
ligt att sätta in i ett halvautomatiskt skjutvapen med centralantänd-
ning eller i ett helautomatiskt skjutvapen, vars pipas längd överstiger 
30 cm eller totala längd överstiger 60 cm, räcker det dock att maga-
sinet kan innehålla fler än 10 patroner för att lagen ska gälla. 
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Paragrafen genomför, tillsammans med ändringarna i 1 § och 
2 kap. 1 och 8 §§, artikel 5.3 och 10.1 andra stycket i ändringsdirek-
tivet (artikel 6.3 och 13.1 andra stycket i det konsoliderade vapendi-
rektivet). 

8 § 

Av paragrafen framgår bl.a. att sådana skjutvapen som innehas av 
staten i princip undantas från lagens tillämpningsområde, med ett 
fåtal undantag. Paragrafen har behandlats i avsnitt 8.4.8. 

Genom ändringen i första stycket undantas vapenmagasin som in-
nehas av staten från lagens tillämpningsområde, vilket bl.a. innebär 
att de inte är tillståndspliktiga. 

Andra stycket är oförändrat. 

1 a kap. 

7 § 

I paragrafen anges vilka vapenregister som Polismyndigheten ska 
föra. Paragrafen har behandlats i avsnitt 10.1.2. 

Första stycket punkterna 1 och 2 är oförändrade. Ändringen i 
punkten 3 innebär att Polismyndigheten ska föra ett vapenmäklarre-
gister över personer och organisationer som meddelats tillstånd att 
yrkesmässigt förmedla skjutvapen eller ammunition, dvs. att bedriva 
vapenmäklarverksamhet. Se kommentaren till 2 kap. 1 § angående 
vad som avses med vapenmäklarverksamhet. Registret ska även om-
fatta personer som har ett betydande inflytande över en juridisk per-
son som har meddelats tillstånd att bedriva vapenmäklarverksamhet 
samt personer som har godkänts att som föreståndare eller ersättare 
svara för sådan verksamhet. Exempel på personer som kan ha bety-
dande inflytande över en juridisk person är verkställande direktörer, 
styrelseledamöter, bolagsmän och aktieägare med ett betydande 
aktieinnehav. Punkten 4 är oförändrad. 

Andra stycket är oförändrat. 
Ändringen genomför artikel 4.3 a i ändringsdirektivet (arti-

kel 4.4 a i det konsoliderade vapendirektivet). 
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10 § 

I paragrafen anges hur länge vissa uppgifter i vapenregister ska beva-
ras. Paragrafen har behandlats i avsnitt 10.2.5. 

Paragrafen reglerar, tillsammans med artikel 5.1 e i Europaparla-
mentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 
om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av per-
sonuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upp-
hävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), hur 
länge uppgifter ska bevaras i Polismyndighetens vapenregister. En-
ligt artikel 5.1 e i dataskyddsförordningen får personuppgifter inte 
förvaras i en form som möjliggör identifiering av den registrerade 
under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål som 
personuppgifterna behandlas för. Enligt paragrafen ska emellertid 
vissa uppgifter alltid bevaras under en minimitid. 

Ändringen i första stycket innebär att den tid som de uppgifter 
som omfattas av paragrafen alltid ska bevaras utökas från 20 år från 
registreringen till 30 år efter det att det aktuella skjutvapnet eller 
vapendelen har skrotats. Det förutsätter dock att det nya andra 
stycket till paragrafen inte är tillämpligt. De personuppgifter som 
omfattas av paragrafen begränsas till sådana skjutvapen eller vapen-
delar som omfattas av krav på märkning enligt 2 a kap. (dvs. skjut-
vapen som är avsedda att skjuta ut hagel, kulor eller andra projektiler 
med hjälp av ett antändbart drivämne samt slutstycken, trummor, 
eldrör, pipor, stommar, lådor och mantlar till sådana vapen). Dess-
utom innebär ändringen att personuppgifter om den som har fått 
tillstånd att driva handel med skjutvapen inte längre omfattas av pa-
ragrafen. För personuppgifter om den som meddelats tillstånd att 
inneha andra slags skjutvapen eller vapendelar än de som omfattas av 
kravet på märkning enligt 2 a kap., eller som har meddelats tillstånd 
till vapenhandlarverksamhet, gäller i stället den allmänna bestämmel-
sen i artikel 5.1 e i dataskyddsförordningen. 

I andra stycket, som är nytt, finns ett undantag från bestämmel-
serna i första stycket i fråga om skjutvapen eller vapendelar som har 
överförts till en mottagare i utlandet. Sådana uppgifter får avföras ur 
registret 30 år efter utförseln, om vapnet eller vapendelen inte dess-
förinnan har återinförts. 

Tredje stycket, som är nytt, innebär att när perioden om 30 år i 
första respektive andra styckena har löpt ut, ska personuppgifter ra-
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deras. Bestämmelsen säkerställer att personuppgifter raderas från 
vapenregister vid utgången av de tidsperioder som anges i ändrings-
direktivet. Med att en uppgift ska raderas menas att uppgiften ska 
tas bort från registret permanent. Radering innebär dock, enligt 5.1 e 
dataskyddsförordningen, inte något hinder mot att uppgifter där-
efter bevaras i arkiv för historiska, vetenskapliga eller statistiska än-
damål. 

Ändringen i paragrafens första stycke genomför artikel 4.4 andra 
stycket i ändringsdirektivet (artikel 4.5 andra stycket i det konsoli-
derade vapendirektivet). Det nya tredje stycket genomför artikel 4.4 
fjärde stycket i ändringsdirektivet (artikel 4.5 fjärde stycket i det 
konsoliderade vapendirektivet). 

2 kap. 

1 § 

Paragrafen innehåller de grundläggande reglerna om i vilka fall som 
olika slags befattning med bl.a. skjutvapen kräver tillstånd. Paragra-
fen har behandlats i avsnitt 8.4.2 och 9.2. 

Ändringen i första stycket punkten a innebär att det införs krav på 
tillstånd för att få inneha vapenmagasin som omfattas av 1 kap. 7 a §. 
Undantag från tillståndsplikten regleras i 2 kap. 8 §. Otillåtet inne-
hav av vapenmagasin är straffbelagt i 9 kap. 2 § första stycket d. 

Av punkten 2 i övergångsbestämmelserna framgår att den som 
innehar vapenmagasin som det enligt 2 kap. 1 § krävs tillstånd för, 
får fortsätta att inneha magasinen utan särskilt tillstånd till utgången 
av oktober 2023 eller, om ansökan om tillstånd har gjorts före den 
tidpunkten, till dess att ansökan om tillstånd prövats slutligt. 

Punkten b är oförändrad. 
Genom punkten c, som är ny, införs krav på tillstånd för att 

yrkesmässigt förmedla skjutvapen eller ammunition, dvs. bedriva va-
penmäklarverksamhet. Med förmedling avses sådan verksamhet som 
går ut på att arrangera överlåtelser. Kravet på att förmedlingen ska 
vara yrkesmässig innebär att förmedlingen ska äga rum inom ramen 
för näringsverksamhet. 

Personer eller företag som endast anlitas för att utföra transpor-
ter eller överföringar av skjutvapen eller ammunition, eller som en-
dast tillhandahåller annonsplats, bedriver enligt utredningens upp-
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fattning inte yrkesmässig förmedling av skjutvapen eller ammuni-
tion i lagens mening. Detsamma gäller för de personer eller företag 
som förmedlar enstaka affärer utan att uppfylla kravet på närings-
verksamhet. Vapenmäklarverksamhet innefattar inte någon fysisk 
hantering av skjutvapen eller ammunition. Om det förekommer en 
fysisk hantering kan verksamheten däremot utgöra vapenhandlar-
verksamhet. 

Om någon som har ett tillstånd att bedriva vapenhandel endast 
förmedlar enstaka affärer utan att i den delen uppfylla kravet på 
yrkesmässighet, behöver han eller hon inte söka särskilt tillstånd för 
vapenmäklarverksamhet. Om vapenhandlaren däremot avser att för-
medla affärer i sådan omfattning att kravet på yrkesmässighet upp-
fylls, behöver han eller hon dock söka tillstånd för vapenmäklarverk-
samhet och följa de särskilda regler som gäller för sådan verksamhet. 

Av 9 kap. 2 § första stycket f framgår att det är straffbelagt att 
yrkesmässigt förmedla skjutvapen eller ammunition utan tillstånd. 

Av punkten 3 i övergångsbestämmelserna framgår att den som 
yrkesmässigt förmedlar skjutvapen eller ammunition som det krävs 
tillstånd för enligt denna paragraf får fortsätta att bedriva sådan verk-
samhet utan särskilt tillstånd till utgången av oktober 2023 eller, om 
ansökan om tillstånd har gjorts dessförinnan, till dess att ansökan 
om tillstånd prövats slutligt. 

I punkterna d och e görs enbart redaktionella ändringar. 
Andra–fjärde styckena är oförändrade. 
Ändringarna avseende vapenmäklarverksamhet genomför arti-

kel 4.3 b i ändringsdirektivet (artikel 4.4 b i det konsoliderade va-
pendirektivet). Ändringarna avseende vapenmagasin genomför, till-
sammans med ändringarna i 8 § samt 1 kap. 1 och 7 a §§, artikel 5.3 
och 10.1 andra stycket i ändringsdirektivet (artikel 6.3 och 13.1 
andra stycket i det konsoliderade vapendirektivet). 

5 a § 

Paragrafen reglerar tillstånd att inneha skjutvapen som huvudsakli-
gen har prydnads-eller särskilt affektionsvärde. Den har behandlats 
i avsnitt 7.2.5. 

Genom ändringen klargörs att det finns undantagsfall i vilka pa-
ragrafens regler om vad som krävs för tillstånd att inneha skjutvapen 
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som huvudsakligen har prydnads- eller särskilt affektionsvärde inte 
gäller. Av formuleringen framgår att dessa undantagsfall följer av 
5 b §. 

5 b § 

Paragrafen, som är ny, reglerar tillstånd till innehav av vissa skjutva-
pen som huvudsakligen har prydnads- eller affektionsvärde. Paragra-
fen har behandlats i avsnitt 7.2.5. 

Av paragrafen framgår att det finns särskilda bestämmelser som 
innebär att tillstånd att inneha vapen som huvudsakligen har pryd-
nadsvärde eller särskilt affektionsvärde, för annat ändamål än skjut-
ning, i vissa fall får meddelas endast om vapnet har deaktiverats, dvs. 
gjorts definitivt funktionsodugligt i enlighet med den i paragrafen 
angivna genomförandeförordningen. Av 11 kap. 1 § i framgår att re-
geringen får meddela föreskrifter om i vilka fall deaktivering krävs. 
Möjligheten att behålla vapnet i brukbart skick som föreskrivs i 5 a § 
andra meningen gäller inte i de fall där deaktivering krävs enligt före-
varande paragraf. 

Av punkten 4 i övergångsbestämmelserna framgår att kravet på 
deaktivering inte gäller vid förnyelse av tidsbegränsade tillstånd som 
avser sådana halvautomatiska vapen som anges i kategori A punk-
terna 6–8 i bilaga I, del II, till det konsoliderade vapendirektivet och 
som har registrerats i Polismyndighetens vapenregister före den 
13 juni 2017. 

Paragrafen genomför, tillsammans med ändringen i 11 kap. 1 §, 
artikel 6 i ändringsdirektivet (artikel 9 i det konsoliderade vapendi-
rektivet). 

8 § 

Av paragrafen framgår i vilken utsträckning den som har tillstånd 
eller rätt att inneha skjutvapen även får inneha ammunition, ljud-
dämpare och vapenmagasin till vapnet. Paragrafen har behandlats i 
avsnitt 8.4.2. 

I första stycket, som motsvarar tidigare första och andra styckena, 
anges i två punkter att den som har tillstånd eller rätt att inneha ett 
visst vapen för skjutning utan särskilt tillstånd får inneha dels am-
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munition till vapnet om ammunitionen är avsedd för samma ändamål 
som tillståndet eller rätten till innehav av vapnet avser, dels ljuddäm-
pare som passar till vapnet. Bestämmelserna i stycket innebär ingen 
ändring i sak jämfört med det som tidigare gällde. 

Det nya andra stycket innebär att den som har tillstånd eller rätt 
att inneha ett visst vapen för skjutning eller ett vapen som huvud-
sakligen har samlarvärde inte behöver ha ett särskilt innehavstill-
stånd för vapenmagasin som passar till vapnet. På så sätt knyts rätten 
att inneha ett vapenmagasin till rätten att inneha visst vapen. Maga-
sinet måste passa till vapnet i dess ursprungliga utförande för att 
andra stycket ska vara tillämpligt. Andra stycket ger alltså inte rätt 
att inneha ett vapenmagasin utan särskilt tillstånd om magasinet pas-
sar till vapnet endast om vapnet manipuleras eller ändras, exempelvis 
genom användning av en magasinadapter. 

Undantaget från kravet på särskilt magasintillstånd gäller som 
framgår av styckets lydelse inte bara den som har tillstånd att inneha 
ett visst vapen som magasinet passar till utan även den som har rätt 
att, utan särskilt tillstånd, inneha ett sådant vapen. Av störst praktisk 
betydelse i det här sammanhanget är sannolikt rätten för en person 
att låna vapen utan särskilt tillstånd med stöd av 3 kap. 1 a § andra 
stycket 1 och 2. Den som lånar ett vapen på detta sätt har rätt att 
inneha vapnet och därmed också, under den tid som vapnet innehas, 
rätt att utan tillstånd inneha vapenmagasin som passar till vapnet. 

Ändringen i tredje stycket innebär att de grundläggande förutsätt-
ningarna för tillstånd att i andra fall inneha ammunition och ljud-
dämpare ska gälla även för tillstånd att inneha vapenmagasin. Det 
gäller t.ex. enskilda eller museer som samlar vapenmagasin utan att 
ha tillstånd till att inneha vapen som magasinet passar till. 

Att bryta mot bestämmelserna är straffbelagt genom 9 kap. 2 § 
första stycket d. 

Ändringen i paragrafen genomför, tillsammans med ändringarna 
i 1 § samt 1 kap. 1 och 7 a §§, artikel 5.3 och 10.1 andra stycket i änd-
ringsdirektivet (artikel 6.3 och 13.1 andra stycket i det konsolide-
rade vapendirektivet). 
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8 a § 

Paragrafen, som är ny, reglerar i vilken utsträckning den som har haft 
ett skjutvapen som har överlåtits har rätt att utan särskilt tillstånd 
behålla vapenmagasin som passar till det överlåtna vapnet. Paragra-
fen har behandlats i avsnitt 8.4.2. 

Av paragrafen framgår att den som innehar ett eller flera vapen-
magasin utan särskilt tillstånd enligt 8 § andra stycket, dvs. vapen-
magasin som passar till skjutvapen som denne har tillstånd eller rätt 
att inneha, men som därefter överlåter sitt vapen, får fortsätta att 
inneha vapenmagasinen utan särskilt tillstånd under tre månader där-
efter. Med överlåtelse i paragrafens mening avses köp, byte eller 
gåva. Tremånadersfristen räknas från den dag som överlåtaren läm-
nar ut vapnet till förvärvaren, vilket överlåtaren enligt 12 kap. 1 § 
vapenförordningen (1996:70) får göra först när han eller hon fått en 
dubblett av förvärvarens tillståndsbevis. Om innehavaren av vapen-
magasinen inom tremånadersfristen ger in en ansökan om tillstånd 
att inneha magasinen, eller om tillstånd att inneha ett vapen för 
skjutning eller samling som magasinen passar till, får han eller hon 
utan särskilt tillstånd fortsätta att inneha magasinen till dess att an-
sökan har prövats slutligt, dvs. till dess att ett avgörande i tillstånds-
frågan vunnit laga kraft. 

9 § 

Paragrafen reglerar till vem bl.a. skjutvapen och ammunition får 
överlåtas eller yrkesmässigt förmedlas. Paragrafen har behandlats i 
avsnitt 8.4.4 och 9.5. 

Ändringarna innebär dels att bestämmelsen utvidgas till att om-
fatta även vapenmagasin, dels att skyldigheten att kontrollera förvär-
varens rätt att inneha de föremål som omfattas av paragrafen även 
ska gälla den som yrkesmässigt förmedlar sådan egendom. Se kom-
mentaren till 2 kap. 1 § angående vad som avses med yrkesmässigt 
förmedlar. 

Det är straffbelagt att bryta mot bestämmelserna. Den som upp-
såtligen eller av oaktsamhet överlåter eller yrkesmässigt förmedlar 
skjutvapen till någon som inte har rätt att inneha vapnet kan dömas 
för vapenbrott enligt 9 kap. 1 §. Den som uppsåtligen eller av oakt-
samhet överlåter eller yrkesmässigt förmedlar ammunition, ljud-
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dämpare eller vapenmagasin till någon som inte har rätt att inneha 
egendomen kan dömas för brott mot vapenlagen enligt 9 kap. 2 § 
första stycket e. 

Tillstånd till handel eller yrkesmässig förmedling 

10 § 

Paragrafen reglerar tillstånd till handel med skjutvapen och vapen-
mäklarverksamhet. Paragrafen har behandlats i avsnitt 9.2. 

Ändringen i första stycket innebär att de allmänna förutsättning-
arna för att få tillstånd att driva handel med skjutvapen på motsva-
rande sätt gäller för att få tillstånd att yrkesmässigt förmedla skjut-
vapen eller ammunition, dvs. att bedriva vapenmäklarverksamhet. Se 
kommentaren till 2 kap. 1 § angående vad som avses med vapenmäk-
larverksamhet. 

Andra och tredje styckena är oförändrade. Ändringen i första 
stycket får dock till följd att föreskrifterna i andra och tredje styck-
ena utvidgas till att avse vapenmäklarverksamhet. 

Ändringen i paragrafen genomför artikel 4.3 c i ändringsdirekti-
vet (artikel 4.4 c i det konsoliderade vapendirektivet). 

10 a § 

Paragrafen reglerar krav på att en juridisk person som har tillstånd 
att driva handel med skjutvapen eller att vara vapenmäklare ska ha en 
föreståndare. Paragrafen har behandlats i avsnitt 9.3. 

Ändringen i första stycket innebär att kravet att ha en föreståndare 
utvidgas till att omfatta den som meddelats tillstånd att yrkesmässigt 
förmedla skjutvapen eller ammunition, dvs. bedriva vapenmäklar-
verksamhet. Se kommentaren till 2 kap. 1 § angående vad som avses 
med vapenmäklarverksamhet. 

Andra stycket är oförändrat. 

10 b § 

Paragrafen reglerar krav på att ha en ersättare till den föreståndare 
som regleras i 10 a §. Paragrafen har behandlats i avsnitt 9.3. 
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Första stycket är oförändrat. 
Andra stycket, som är nytt, innebär att en juridisk person som har 

tillstånd att yrkesmässigt förmedla skjutvapen eller ammunition, 
dvs. bedriva vapenmäklarverksamhet, får utse en ersättare till före-
ståndaren. Se kommentaren till 2 kap. 1 § angående vad som avses 
med vapenmäklarverksamhet. 

Det är alltså inte något krav på den som bedriver vapenmäklar-
verksamhet att utse en ersättare, utan en möjlighet. Att utse en er-
sättare kan vara aktuellt exempelvis om verksamheten är av stor om-
fattning. 

Tredje stycket är oförändrat. Det nya andra stycket får emellertid 
till följd att föreskriften om att ersättaren ska ha godkänts av Polis-
myndigheten utvidgas till att avse vapenmäklarverksamhet om verk-
samheten vill utnyttja möjligheten att utse en ersättare för förestån-
daren. 

10 d § 

Paragrafen reglerar bl.a. vad som ska anges i ett tillstånd att driva 
handel med skjutvapen och i vilken utsträckning ett sådant tillstånd 
ger rätt att inneha skjutvapen och vapenmagasin. Paragrafen har be-
handlats i avsnitt 8.4.2. 

Första och andra styckena är oförändrade. 
Av tredje stycket, som är nytt, framgår att ett tillstånd att driva 

handel med skjutvapen ger rätt att inneha vapenmagasin som omfat-
tas av lagen. Vapenhandlare behöver alltså inte söka särskilt tillstånd 
för att få inneha sådana vapenmagasin som regleras i lagen i sin verk-
samhet. 

10 e § 

Paragrafen, som är ny, reglerar skyldigheten för en vapenhandlare 
eller yrkesmässig förmedlare av skjutvapen eller ammunition, dvs. en 
vapenmäklare, att underrätta Polismyndigheten i vissa fall. Paragra-
fen har behandlats i avsnitt 11.1. 

Skyldigheten att underrätta Polismyndigheten inträder när en va-
penhandlare eller vapenmäklare anser att ett förvärv eller försök till 
förvärv av ammunition har varit tvivelaktigt på grund av transaktio-
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nens karaktär eller omfattning. Det kan exempelvis handla om att en 
förfrågan om att anskaffa en viss typ av ammunition, eller en större 
mängd ammunition, har gett vapenhandlaren eller vapenmäklaren 
anledning att misstänka att ammunitionen kan eller skulle kunna 
komma att användas i andra än legala syften. Det kan även vara fråga 
om att köparen uppträder på ett sätt som inger misstankar, t.ex. att 
han eller hon vill betala köpet på ett sätt som inte är normalt eller 
inte på begäran vill legitimera sig. 

Med ammunition förstås ammunition i den mening som avses i 
1 kap. 5 §, med de undantag som gäller enligt 1 kap. 7 §. Se kommen-
taren till 2 kap. 1 § angående vad som avses med vapenmäklarverk-
samhet. 

Vapenhandlaren eller vapenmäklaren kan underrätta Polismyn-
digheten på det sätt som han eller hon finner lämpligast, exempelvis 
genom ett telefonsamtal eller ett e-postmeddelande. Vilka uppgifter 
som vapenhandlaren eller vapenmäklaren ska lämna vid sin underrät-
telse är inte särskilt reglerat utan får bero på omständigheterna i det 
enskilda fallet. 

Underrättelseskyldigheten är inte straffsanktionerad. Om en va-
penhandlare eller vapenmäklare underlåter att underrätta Polismyn-
digheten bör det däremot, om det är ett flagrant fall eller om det rör 
sig om upprepad underlåtenhet, vägas in i en prövning av om tillstån-
det att driva handel eller yrkesmässigt förmedla skjutvapen eller am-
munition ska återkallas (se 6 kap. 3 §). 

Paragrafen genomför artikel 10.2 i ändringsdirektivet (arti-
kel 13.2 i det konsoliderade vapendirektivet). 

2 a kap. 

2 § 

Paragrafen reglerar vilka krav som gäller för märkning av skjutvapen 
vid tillverkning. Paragrafen har behandlats i avsnitt 7.3.4. 

Första och andra styckena är oförändrade. 
I tredje stycket, som är nytt, anges att märkning enligt första 

stycket om möjligt även ska innefatta uppgift om modell. Det kan 
finnas olika skäl till att en märkning med uppgift om modell inte är 
möjlig. Exempelvis kan vapnet eller vapendelen ha handtillverkats 
och därför, eller av annat skäl, sakna modellbeteckning. 
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Fjärde stycket, som är också nytt, innebär att om en vapendel är 
för liten för att kunna märkas med de uppgifter som föreskrivs i pa-
ragrafen, ska delen åtminstone märkas med ett serienummer eller 
liknande. En motsvarande märkning skulle kunna vara t.ex. en alfa-
numerisk eller digital kod. 

Att bryta mot bestämmelserna i första, andra och fjärde styckena 
är straffbelagt genom 9 kap. 1 b §. 

Ändringarna i paragrafen genomför, tillsammans med ändringar-
na i 4 och 7 §§, artikel 4.2 i ändringsdirektivet (artikel 4.2 i det kon-
soliderade vapendirektivet). 

4 § 

Paragrafen reglerar krav på märkning av vapendelar vid tillverkning. 
Paragrafen har behandlats i avsnitt 7.3.4. 

Genom ändringen överensstämmer kravet på märkning enligt pa-
ragrafen med kravet på märkning enligt 2 §, vilket bl.a. innebär att 
en vapendel som är för liten för att kunna märkas med tillverkarens 
namn, landet eller platsen för tillverkningen, serienummer och till-
verkningsår, åtminstone ska märkas med ett serienummer eller lik-
nande. Genom ändringen framgår även att märkning om möjligt ska 
innefatta uppgift om modell. 

Att bryta mot paragrafen är straffbelagt genom 9 kap. 1 b §. 
Ändringen i paragrafen genomför, tillsammans med ändringarna 

i 2 och 7 §§, artikel 4.2 i ändringsdirektivet (artikel 4.2 i det konso-
liderade vapendirektivet). 

5 § 

Paragrafen reglerar krav på märkning av vapen som överlåts från sta-
ten till någon annan för permanent civilt bruk. Paragrafen har be-
handlats i avsnitt 7.3.6. 

Ändringarna i första stycket innebär att sådana vapen eller vapen-
delar som omfattas av 2 och 3 §§, vid överlåtelse från staten till någon 
annan för permanent civilt bruk ska märkas med samma unika märk-
ning som vid tillverkning. Märkningen ska alltså omfatta tillverka-
rens namn, landet och platsen för tillverkningen, serienummer och 
tillverkningsår om tillverkningsår inte framgår av serienumret, och 
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om möjligt uppgift om modell. Utöver den märkning som anges i 
2 § ska skjutvapen och vapendelar som förs över från staten till nå-
gon annan för permanent civilt bruk, liksom tidigare, förses med en 
märkning av vilken det framgår att det är en svensk myndighet som 
har överlåtit föremålet. Vid överlåtelse av skjutvapen ska märkning-
en placeras på varje sådan vapendel som anges i 2 § andra stycket. 
Första stycket ändras även så att märkningskravet även gäller när 
vapendelar överlåts separat. Hänvisningen till 2 § innebär också att 
bestämmelsen om märkning av små vapendelar i 2 § även gäller vid 
överlåtelse från staten enligt förevarande paragraf. Samma krav på 
märkning gäller även vid överlåtelse av ett obrukbart vapen, om vap-
net i brukbart skick skulle omfattas av märkningskravet. 

I stycket görs även språkliga och redaktionella ändringar. 
Andra stycket är oförändrat. 
Ändringarna i paragrafen genomför artikel 4.2 femte stycket i 

ändringsdirektivet (artikel 4.2 femte stycket i det konsoliderade 
vapendirektivet). 

7 § 

Paragrafen reglerar krav på märkning av skjutvapen och vapendelar 
vid införsel till Sverige från en stat utanför Europeiska unionen. Pa-
ragrafen har behandlats i avsnitt 7.3.5. 

Ändringen i första stycket innebär att skjutvapen och vapendelar 
vid införsel till Sverige från en stat utanför Europeiska unionen ska 
märkas med samma unika märkning som vid tillverkning. Märk-
ningen ska alltså omfatta tillverkarens namn, landet och platsen för 
tillverkningen, serienummer och tillverkningsår om tillverkningsår 
inte framgår av serienumret, och om möjligt uppgift om modell. Lik-
som tidigare ska märkningen även visa att föremålet har förts in till 
Sverige och året för införseln. Vid införsel av skjutvapen ska märk-
ningen placeras på varje sådan vapendel som anges i 2 § andra 
stycket. Genom ändringen klargörs vidare att undantaget avseende 
märkning av små vapendelar i 2 § gäller även för märkning vid inför-
sel. Samma krav på märkning gäller också vid införsel av ett obruk-
bart vapen, om vapnet i brukbart skick skulle omfattas av krav på 
märkning. 

Andra stycket är oförändrat. 
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Bristande märkning är straffbelagd genom 9 kap. 1 b §. 
Ändringen i paragrafen genomför, tillsammans med ändringarna 

i 2 och 4 §§, artikel 4.1 a och 4.2 i ändringsdirektivet (artikel 4.1 a 
och 4.2 i det konsoliderade ändringsdirektivet.) 

8 § 

Paragrafen, som är ny, reglerar ansökan om undantag från skyldig-
heten i 7 § att märka ett skjutvapen eller en vapendel. Paragrafen har 
behandlats i avsnitt 7.3.7. 

Av första stycket framgår att undantagsmöjligheten gäller skjutva-
pen eller vapendelar som är av särskilt stort historiskt värde. Ordet 
värde syftar i detta sammanhang i första hand på andra värden än 
ekonomiska. Att ett skjutvapen eller en vapendel har ett stort histo-
riskt värde innebär alltså inte nödvändigtvis att föremålet också be-
tingar ett högt ekonomiskt värde. 

Faktorer som, enskilda eller i kombination, kan ha betydelse vid 
bedömningen av om ett skjutvapen eller en vapendel är av särskilt 
stort historiskt värde är exempelvis skjutvapnets ålder eller skick 
eller antalet förekommande bevarade exemplar av skjutvapnet eller 
vapendelen. Skjutvapnets eller vapendelens proveniens kan också ha 
betydelse, dvs. dess ursprung, ägarhistoria eller annan historia. 

Det finns inte något krav på att skjutvapnet eller vapendelen ska 
vara av särskilt stort historiskt värde i ett nationellt perspektiv. Det 
kan alltså förekomma att ett visst skjutvapen är historiskt betydelse-
fullt främst för en begränsad grupp av människor, exempelvis en 
sammanslutning av något slag. Ett skjutvapen kan också vara histo-
riskt betydelsefullt för ett visst geografiskt område, exempelvis en 
viss ort där det förekommit vapentillverkning eller där någon sär-
skild historisk händelse har inträffat. Då får det bedömas utifrån om-
ständigheterna i det enskilda fallet om skjutvapnet kan anses vara hi-
storiskt betydelsefullt i den mening som bör krävas för att frågan om 
undantag från märkningskravet ska aktualiseras. Det bör inte ställas 
alltför stränga krav i det avseendet. 

Att ett visst skjutvapen har viss historisk betydelse bör dock inte 
räcka. I paragrafen talas det om ”särskilt stort historiskt värde”. Det 
betyder att en restriktiv bedömning bör göras av vilka vapen och va-
pendelar som kan omfattas av undantagsmöjligheten. Det bör alltså 
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finnas något som gör att skjutvapnet i fråga – även om det är histo-
riskt värdefullt – utmärker sig på något sätt i förhållande till andra 
historiskt betydelsefulla vapen. 

Att Polismyndigheten ska medge undantag om det finns särskilda 
skäl innebär att myndigheten har ett relativt stort diskretionärt ut-
rymme att vid sin prövning ta hänsyn till omständigheterna i det en-
skilda fallet. 

En utgångspunkt för prövningen av om undantag ska medges bör 
vara att undantag kan medges om vapnets eller vapendelens histori-
ska betydelse skulle minska om föremålet märktes enligt de ordina-
rie reglerna. 

Ett vapens historiska betydelse kan exempelvis gå förlorad eller 
minska genom att en märkning rent fysiskt måste anbringas på det 
som gör vapnet historiskt intressant, om ett vapen exempelvis har en 
särpräglad utformning eller utsmyckning. Det kan också tänkas att 
en märkning skulle störa den rent estetiska upplevelsen av vapnet. 

Att det ekonomiska värdet av ett skjutvapen skulle minska av en 
märkning bör inte ensamt kunna vara avgörande för om undantag 
kan beviljas. Men om ett vapen eller en vapendel skulle få minskad 
historisk betydelse genom märkning, och till följd av det också ett 
minskat ekonomiskt värde, bör det kunna vägas in i bedömningen. 

Om ett historiskt betydelsefullt skjutvapen eller en sådan vapen-
del kan identifieras och spåras genom befintlig märkning bör det 
också vägas in i bedömningen av om ett undantag från de ordinarie 
märkningskraven kan medges. 

Polismyndigheten har möjlighet att vid behov begära hjälp av 
andra statliga myndigheter, exempelvis Statens försvarshistoriska 
museer, för att kunna göra bedömningen av om ett visst skjutvapen 
eller en vapendel är av särskilt stort historiskt värde eller om undan-
tag bör medges. 

Den som ansöker om undantag bör i sin ansökan redogöra för 
varför vapnet har särskilt stort historiskt värde och vilka negativa 
konsekvenser en ordinarie märkning skulle kunna få. 

Enligt 2 a kap. 7 § gäller en tidsfrist om en månad efter införseln 
för den som har fört in skjutvapen eller vapendelar till Sverige. Andra 
stycket innebär att om vapeninnehavaren under den tiden vänder sig 
till Polismyndigheten med en ansökan om undantag från märknings-
kravet, gäller inte skyldigheten att märka skjutvapnet eller vapende-
len i avvaktan på Polismyndighetens beslut. 
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Om Polismyndigheten avslutar ärendet på annat sätt än genom 
att bifalla ansökan, exempelvis genom ett avslagsbeslut, innebär det 
att den sökande vapeninnehavaren är skyldig att märka vapnet eller 
vapendelen. Enligt tredje stycket ska Polismyndigheten i ett sådant 
beslut ange inom vilken tid föremålet senast ska vara märkt. Skyldig-
heten att märka vapen eller vapendelar enligt en sådan föreskrift är 
straffsanktionerad på motsvarande sätt som skyldigheten att märka 
föremålet enligt de ordinarie reglerna i 2 a kap. 7 §, se 9 kap. 1 b §. 

Om ett avslagsbeslut överklagas till förvaltningsdomstol, och 
domstolens dom eller slutliga beslut inte innebär att undantag från 
märkningsreglerna medges, bör domstolen på motsvarande sätt i det 
slutliga avgörandet ange när föremålet senast ska vara märkt. 

I normalfallet bör det anses rimligt att vapeninnehavaren ser till 
att märka föremålet inom en månad från den dag han eller hon fick 
del av beslutet eller domen. Eftersom tidsfristen utgår från när va-
peninnehavaren får del av beslutet, bör beslutet delges honom eller 
henne. 

Paragrafen genomför artikel 4.2 andra stycket i ändringsdirekti-
vet (artikel 4.2 andra stycket i det konsoliderade vapendirektivet). 

3 kap. 

10 § 

Paragrafen reglerar förutsättningarna för att inneha ammunition, 
ljuddämpare och vapenmagasin vid lån av skjutvapen. Den har be-
handlats i avsnitt 8.4.4. 

Ändringen av paragrafen tydliggör att den som har tillstånd att 
låna ett skjutvapen även får inneha vapenmagasin som passar till vap-
net utan särskilt tillstånd under den tid som han eller hon innehar 
det lånade vapnet. 

6 kap. 

2 § 

Paragrafen innehåller bestämmelser om återkallelse av tillstånd att 
inneha ammunition, ljuddämpare och vapenmagasin. Den har be-
handlats i avsnitt 8.4.3. 
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Ändringen innebär att tillstånd att inneha vapenmagasin ska åter-
kallas under samma förutsättningar som tillstånd att inneha ammu-
nition och ljuddämpare. 

3 § 

Paragrafen reglerar i vilka fall ett tillstånd att driva handel med skjut-
vapen eller bedriva vapenmäklarverksamhet ska återkallas. Paragra-
fen behandlas i avsnitt 9.2. 

Ändringen i första stycket innebär att tillstånd att yrkesmässigt 
förmedla skjutvapen eller ammunition, dvs. bedriva vapenmäklar-
verksamhet, ska återkallas under samma förutsättningar som gäller 
för handel med skjutvapen. Se kommentaren till 2 kap. 1 § angående 
vad som avses med vapenmäklarverksamhet. 

Andra och tredje styckena är oförändrade. Ändringen i första 
stycket innebär dock att andra stycket, som gäller återkallelse som 
inte är obligatorisk, gäller för tillstånd att bedriva vapenmäklarverk-
samhet. 

Omhändertagande av vapen, ammunition, vapentillbehör och 
tillståndsbevis 

4 § 

Paragrafen innehåller bestämmelser om omhändertagande av skjut-
vapen med tillhörande ammunition m.m. Paragrafen har behandlats 
i avsnitt 8.4.3. 

Ändringen i första stycket innebär att vapenmagasin ska tas om 
hand under samma förutsättningar som gäller för bl.a. ammunition 
och ljuddämpare. 

Andra stycket är oförändrat. 
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7 kap. Inlösen av vapen, ammunition och vapentillbehör 

1 § 

Paragrafen innehåller bestämmelser om inlösen av skjutvapen, am-
munition, ljuddämpare och vapenmagasin. Den har behandlats i av-
snitt 8.4.7. 

Ändringarna innebär att samma förutsättningar gäller för inlösen 
av vapenmagasin som för skjutvapen, ammunition och ljuddämpare. 

2 § 

Paragrafen innehåller undantag från bestämmelserna om inlösen. 
Den har behandlats i avsnitt 8.4.7. 

Ändringarna i första och andra styckena innebär att de undantag 
från krav på inlösen som gäller för skjutvapen, ammunition och ljud-
dämpare även gäller för de vapenmagasin som omfattas av lagen. 

Tredje stycket är oförändrat. 

3 § 

Paragrafen innehåller bestämmelser om skyldigheter för den som in-
nehar egendom som ska lösas in. Den har behandlats i avsnitt 8.4.7. 

Ändringen innebär att skyldigheten för innehavaren av egendom 
som ska lösas in att lämna över egendomen och tillhörande hand-
lingar till Polismyndigheten, eller den som myndigheten bestämmer, 
utvidgas till att även gälla vapenmagasin som ska lösas in. 

4 § 

Paragrafen innehåller en bestämmelse om ersättning vid inlösen. 
Den har behandlats i avsnitt 8.4.7. 

Ändringen innebär att den ersättning som betalas vid inlösen av 
vapenmagasin ska beräknas på samma sätt som vid inlösen av vapen, 
ljuddämpare och ammunition. 
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8 kap. Vapen, ammunition och vapentillbehör i dödsbon och 
konkursbon 

1 § 

Paragrafen innehåller bestämmelser om förutsättningarna för att 
utan särskilt tillstånd få inneha bl.a. skjutvapen och ammunition som 
ingår i ett dödsbo eller ett konkursbo. Paragrafen har behandlats i 
avsnitt 8.4.7. 

Ändringen innebär att samma regler gäller för ett dödsbos eller 
konkursbos innehav av vapenmagasin utan särskilt tillstånd som för 
dess innehav av skjutvapen, ammunition och ljuddämpare. 

2 § 

Paragrafen innehåller bestämmelser om förutsättningarna för sär-
skild förvaring av bl.a. skjutvapen och ammunition som ingår i ett 
dödsbo eller ett konkursbo. Paragrafen har behandlats i avsnitt 8.4.7. 

Ändringen innebär att samma regler gäller för särskild förvaring 
av vapenmagasin som för skjutvapen, ammunition och ljuddämpare. 

I paragrafen görs även språkliga ändringar. 

3 § 

Paragrafen innehåller en upplysning om att bestämmelser om inlö-
sen av bl.a. vapen och ammunition i dödsbon finns i 7 kap. Paragra-
fen har behandlats i avsnitt 8.4.7. 

Genom ändringen ges en upplysning om att det i 7 kap. finns be-
stämmelser om inlösen av vapenmagasin som tillhör dödsbon. 

9 kap. 

1 § 

Paragrafen reglerar straffansvar för vapenbrott. Paragrafen har be-
handlats i avsnitt 9.5. 

Genom ändringen i första stycket kriminaliseras yrkesmässig för-
medling av ett skjutvapen till någon som inte har rätt att inneha det. 
Av 2 kap. 9 § framgår att skjutvapen får yrkesmässigt förmedlas en-
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dast till den som har tillstånd eller rätt att inneha vapnet. Att bryta 
mot den bestämmelsen utgör således vapenbrott. Se kommentaren 
till 2 kap. 1 § angående vad som menas med yrkesmässig förmedling. 

Andra stycket är oförändrat. 

1 a § 

Paragrafen reglerar straffansvar för grovt och synnerligen grovt 
vapenbrott. Paragrafen har behandlats i avsnitt 9.5. 

Första stycket punkterna 1 och 2 är oförändrade. Ändringen i 
punkten 3 innebär att antalet vapen är en omständighet som särskilt 
ska beaktas vid bedömningen av om ett vapenbrott, som består i att 
någon yrkesmässigt har förmedlat skjutvapen till någon som inte 
haft rätt att inneha det, är grovt. Punkterna 4 och 5 är oförändrade. 

I andra stycket anges omständigheter som särskilt ska beaktas vid 
bedömningen av om ett vapenbrott, som består i att någon yrkes-
mässigt har förmedlat skjutvapen till någon som inte haft rätt att in-
neha det, är synnerligen grovt. 

Tredje stycket är oförändrat. 

1 b § 

Paragrafen innehåller bestämmelser om straff för brott mot reglerna 
om märkning i vapenlagen. Den har behandlats i avsnitt 7.3.4 och 
7.3.7. 

Genom ändringarna i första stycket klargörs att den nya bestäm-
melsen i 2 a kap. 2 § tredje stycket om att märkning vid tillverkning 
om möjligt även ska innefatta uppgift om modell, inte är straffbe-
lagd. Det är därmed inte heller straffbelagt att underlåta att märka 
med modell i samband med tillverkning av obrukbara vapen enligt 
2 a kap. 3 §, tillverkning av vapendelar enligt 2 a kap. 4 §, överlåtelser 
från staten till annan för permanent civilt bruk enligt 2 a kap. 5 § 
eller införsel enligt 2 a kap. 7 §.  

Genom ändringarna klargörs även att det framöver kommer att 
vara straffbart att bryta mot bestämmelsen om märkning av små 
vapendelar i 2 a kap. 2 § fjärde stycket, som förutom vid tillverkning 
också gäller vid överlåtelser från staten till annan för civilt bruk och 
vid införsel.  
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Ändringarna innebär vidare att det blir straffbart att bryta mot 
den nya bestämmelsen om märkning av historiska vapen i 2 a kap. 
8 §. Den som inte märker föremålet inom den tidsfrist som anges i 
Polismyndighetens beslut i ett sådant ärende, eller den tidsfrist som 
anges i ett senare avgörande från domstol, kan därför dömas till an-
svar. 

Andra stycket är oförändrat. 

2 § 

Paragrafen innehåller bestämmelser om straffansvar för andra brott 
mot vapenlagen än vapenbrott och brott mot bestämmelserna om 
märkning. Paragrafen har behandlats i avsnitt 8.4.3, 8.4.4 och 9.5. 

Första stycket punkterna a–c är oförändrade. 
Genom ändringen i punkten d straffbeläggs olovligt innehav av 

vapenmagasin (jfr 2 kap. 1 och 8 §§). 
Punkten e ändras på två sätt. Dels straffbeläggs att överlåta vapen-

magasin som omfattas av lagen till någon som inte har rätt att inneha 
egendomen. Dels införs motsvarande straffansvar för vapenmäklare 
som för vapenhandlare. 

Genom tillägget i punkten f straffbeläggs att driva mäklarverk-
samhet med skjutvapen eller ammunition utan tillstånd (jfr 2 kap. 
1 § c). 

Punkterna g–i är oförändrade. 
Ändringen i andra stycket innebär att ringa fall av otillåtet innehav 

av vapenmagasin undantas från det straffbara området. Innehav av 
enstaka magasin under en kortare tid bör inte leda till straffrättsligt 
ingripande, om inte särskilda omständigheter motiverar det. 

Tredje stycket är oförändrat. 

5 § 

Paragrafen innehåller bestämmelser om förverkande av bl.a. vapen, 
vapendelar och ammunition som har varit föremål för vissa brott en-
ligt vapenlagen. Paragrafen har behandlats i avsnitt 8.4.3. 

Ändringarna i första stycket innebär att vapenmagasin som har va-
rit föremål för brott enligt lagen ska kunna förverkas under samma 
förutsättningar som gäller för ammunition och ljuddämpare. Ett 
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vapenmagasin ska således förklaras förverkat om det varit föremål 
för brott enligt 2 § första stycket d eller e. Det får även förklaras för-
verkat om det hör till ett skjutvapen som förklaras förverkat. 

Andra och tredje styckena är oförändrade. 

7 § 

I paragrafen finns en särskild regel om särskild åtalsprövning för den 
som frivilligt lämnar in bl.a. skjutvapen och ammunition. Paragrafen 
har behandlats i avsnitt 8.4.3. 

Ändringen innebär att särskild prövning av om åtal ska väckas ska 
göras även beträffande den som frivilligt lämnar in vapenmagasin 
som omfattas av lagen. Ett exempel på när åtal kan vara motiverat 
från allmän synpunkt är om någon beslutar sig för att lämna in ett 
vapenmagasin till polisen först i och med att han eller hon riskerar 
att upptäckas och inlämnandet alltså inte är frivilligt i egentlig me-
ning (jfr prop. 1999/2000:27 s. 71 och 98). 

10 kap. 

2 § 

I paragrafen finns bestämmelser om verkställighet av Polismyndig-
hetens eller en domstols beslut enligt lagen. Paragrafen har behand-
lats i avsnitt 9.2. 

Första stycket är oförändrat. 
I andra stycket görs ett undantag från huvudregeln i första stycket 

att Polismyndighetens eller en domstols beslut enligt lagen ska gälla 
omedelbart. Undantaget gäller för beslut om återkallelse av handels-
tillstånd eller auktorisation. Sådana beslut ska gälla omedelbart en-
dast i de fall det har förordnats i beslutet. Ett sådant förordnande får 
meddelas om det finns särskilda skäl. Ändringen innebär att även be-
slut om återkallelse av tillstånd att yrkesmässigt förmedla skjutvapen 
eller ammunition, dvs. bedriva vapenmäklarverksamhet, omfattas av 
undantaget. Se kommentaren till 2 kap. 1 § angående vad som avses 
med vapenmäklarverksamhet. Vidare görs vissa språkliga ändringar. 
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11 kap. 

1 § 

Paragrafen innehåller bemyndiganden för regeringen att meddela fö-
reskrifter. Den har behandlats i avsnitt 11.3 och 11.4. 

Punkterna a–b, d–e och g är oförändrade. 
Genom ändringen i punkten c utvidgas regeringens rätt att med-

dela föreskrifter om att bestämmelserna om tillstånd i 2 kap. 1 § inte 
ska gälla innehav av skjutvapen och ljuddämpare som lämnats över 
från staten till vissa statliga tjänstemän till att även gälla innehav av 
vapenmagasin. Bemyndigandet utvidgas också till att även gälla in-
nehav av sådana föremål som lämnats över till tjänstemän som tillhör 
Tullverket och Kustbevakningen. 

Genom ändringen i punkten f utvidgas regeringens rätt att med-
dela föreskrifter om att lagen inte ska gälla i fråga om bl.a. skjutvapen 
och ammunition som bl.a. en företrädare för en annan stats myndig-
het medför vid tillfällig tjänstgöring i Sverige eller vid resa för tjän-
steändamål genom Sverige, till att även gälla vapenmagasin. 

Genom ändringen i punkten h utvidgas regeringens rätt att med-
dela föreskrifter om att bestämmelserna om tillstånd i 2 kap. 1 § inte 
ska gälla införsel av bl.a. skjutvapen, med tillhörande ammunition, 
som lämnats över från staten till vissa statliga tjänstemän till att även 
gälla sådana tjänstemän som tillhör Tullverket och Kustbevak-
ningen. 

Genom punkten i, som är ny, ges regeringen rätt att meddela fö-
reskrifter om att tillstånd att inneha vissa vapen som huvudsakligen 
har prydnads- eller särskilt affektionsvärde, för annat ändamål än 
skjutning, får meddelas endast om vapnet har deaktiverats i enlighet 
med den i punkten angivna genomförandeförordningen. 

Ändringen i punkt i genomför, tillsammans med den nya 2 kap. 
5 b §, artikel 6 i ändringsdirektivet (artikel 9 i det konsoliderade 
vapendirektivet). 

2 § 

Paragrafen innehåller bemyndiganden för regeringen eller den myn-
dighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter. Paragra-
fen har behandlats i avsnitt 11.3. 
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Bemyndigandena i punkterna a och b är oförändrade. 
Bemyndigandet i punkten c utvidgas till att även omfatta yrkes-

mässig förmedling av skjutvapen eller ammunition, dvs. vapenmäk-
larverksamhet. Se kommentaren till 2 kap. 1 § angående vad som av-
ses med vapenmäklarverksamhet. 

Bemyndigandena i punkterna d–i är oförändrade. 
Genom bemyndigandet i punkten j, som är ny, tydliggörs att re-

geringen eller den myndighet som regeringen bestämmer har möj-
lighet att meddela föreskrifter om skyldighet för vapenhandlare och 
vapenmäklare att föra förteckningar. 

Bemyndigandena i punkterna k och l, som motsvarar de tidigare 
punkterna j och k, är oförändrade men punkterna ändras redaktio-
nellt. 

3 § 

Paragrafen innehåller bemyndiganden för regeringen eller, efter re-
geringens bestämmande, Försvarsmakten att i enskilda fall besluta 
att lagen inte ska gälla bl.a. skjutvapen och ammunition som innehas 
av en främmande stats militära styrka som befinner sig i Sverige inom 
ramen för internationellt militärt samarbete eller internationell kris-
hantering. Paragrafen har behandlats i avsnitt 11.3. 

Ändringen innebär att bemyndigandet utvidgas till att även gälla 
beslut att lagen inte ska gälla vapenmagasin i sådana fall. 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna har behandlats i av-
snitt 12.1 och 12.2. 

I punkten 1 föreskrivs att lagen ska träda i kraft den 1 juli 2023. 
Ändringarna i 1 kap. 1 och 7 a §§ samt 2 kap. 1 § första stycket a 

innebär att det krävs tillstånd för innehav av vissa vapenmagasin. I 
punkten 2 föreskrivs att ett sådant tillstånd inte krävs under en över-
gångsperiod. Bestämmelsen innebär att den som innehar vapenma-
gasin som det krävs tillstånd för, och som inte har rätt enligt 2 kap. 
8 § att inneha vapenmagasinen, måste ansöka om sådant tillstånd se-
nast under oktober 2023. Har en sådan ansökan gjorts får magasinen 
innehas utan tillstånd till dess att ansökan prövats slutligt, dvs. till 
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dess att ett avgörande i tillståndsfrågan har vunnit laga kraft. Det-
samma gäller om innehavaren före utgången av oktober 2023 har gett 
in en ansökan om att inneha ett vapen för skjutning eller ett vapen 
som huvudsakligen har samlarvärde och som magasinen passar till. 

Ändringen i 2 kap. 1 § första stycket c innebär att det krävs till-
stånd för att yrkesmässigt förmedla skjutvapen eller ammunition, 
dvs. att bedriva vapenmäklarverksamhet. I punkten 3 föreskrivs att 
sådant tillstånd inte krävs under en övergångsperiod. Bestämmelsen 
innebär att den som, när lagändringarna träder i kraft, yrkesmässigt 
förmedlar skjutvapen eller ammunition, som det krävs tillstånd för, 
måste ansöka om sådant tillstånd senast under oktober 2023. Har en 
sådan ansökan gjorts får verksamheten bedrivas utan tillstånd till 
dess att ansökan har prövats slutligt, dvs. till dess att ett avgörande i 
tillståndsfrågan har vunnit laga kraft. 

Enligt punkten 4 gäller inte kravet på deaktivering enligt 2 kap. 
5 b § vid förnyelse av vissa tillstånd att inneha vapen som har regi-
strerats i vapenregistret före den 13 januari 2017. 

14.3 Förslaget till lag om ändring i offentlighets- och 
sekretesslagen 

18 kap. 

16 § 

I paragrafen regleras vilken sekretess som gäller för uppgifter som 
hänför sig till vapenregister enligt vapenlagen (1996:67). Paragrafen 
har behandlats i avsnitt 10.1.3. 

Första och andra styckena är oförändrade. 
I tredje stycket görs undantag från sekretessen enligt första stycket 

i fråga om dels uppgift i vapenregister om namn och adress för den 
som har tillstånd att driva handel med skjutvapen, dels uppgifter i 
vapenregister om vilka typer av vapen som omfattas av ett sådant 
tillstånd. Ändringen innebär att dessa undantag även omfattar den 
som har tillstånd att yrkesmässigt förmedla skjutvapen eller ammu-
nition, dvs. bedriva vapenmäklarverksamhet. Se kommentaren till 
2 kap. 1 § vapenlagen angående vad som avses med vapenmäklar-
verksamhet. 
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14.4 Förslaget till lag om ändring i lagen 
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva 
varor 

21 a § 

Paragrafen, som är ny, reglerar register över dem som har meddelats 
tillstånd enligt 16 §. Paragrafen har behandlats i avsnitt 10.1.4. 

Genom paragrafen åläggs den myndighet som prövar frågor om 
tillstånd enligt 16 § att hantera ammunition att föra register över per-
soner och organisationer som har meddelats sådant tillstånd. Verk-
samheter som bedriver handel med ammunition ska således registre-
ras av den kommun där handeln bedrivs och verksamheter som ägnar 
sig åt annan hantering av ammunition ska registreras av Myndig-
heten för samhällsskydd och beredskap. Registren ska, förutom dem 
som meddelats tillstånd, omfatta fysiska personer som har ett bety-
dande inflytande över en juridisk person som har meddelats sådant 
tillstånd. Exempel på personer som kan ha ett betydande inflytande 
är verkställande direktörer, styrelseledamöter, bolagsmän och aktie-
ägare med ett betydande aktieinnehav. 

Paragrafen genomför artikel 4.3 a i ändringsdirektivet (arti-
kel 4.4 a i det konsoliderade vapendirektivet). 

21 b § 

I paragrafen, som är ny, anges i två punkter för vilka ändamål det 
register som regleras i 21 a § ska föras. Paragrafen har behandlats i 
avsnitt 10.1.6. 

Enligt punkten 1 ska registret ha till ändamål att underlätta hand-
läggningen av frågor om tillstånd enligt denna lag. Det innebär att 
registren t.ex. kan innehålla uppgifter om vilka personer som har be-
viljats tillstånd, var verksamheten ska bedrivas, hur länge tillståndet 
gäller och om det är förenat med särskilda villkor. Vidare får regist-
ren användas för att skapa överblick över tillståndshavarna, för att 
kunna följa upp tillståndsgivningen och för att kunna planera tillsyn 
över tillståndshavarnas verksamhet. 

Av punkten 2 framgår att registret även ska ha till ändamål att ge 
information i brottsbekämpande syfte. 
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För de angivna ändamålen får uppgifterna också lämnas ut till 
andra myndigheter. Uppgifter får även, enligt finalitetsprincipen i 
artikel 5.1 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän 
dataskyddsförordning), behandlas och lämnas ut i andra fall om det 
inte är oförenligt med de ändamål för vilka uppgifterna samlades in. 
Detta innebär bl.a. att de omständigheter som anges i artikel 6.4 a–e 
i dataskyddsförordningen ska beaktas vid bedömningen av om be-
handlingen är förenlig med insamlingsändamålen. 

21 c § 

I paragrafen, som är ny, anges hur bestämmelserna om det register 
som regleras i 21 a § förhåller sig till annan dataskyddslagstiftning. 
Paragrafen har behandlats i avsnitt 10.1.6. 

I första stycket upplyses om att bestämmelserna i 21 a och 21 b §§ 
kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän 
dataskyddsförordning). Förordningen är direkt tillämplig i varje 
medlemsstat. I vissa avseenden förutsätter eller tillåter dataskydds-
förordningen emellertid att medlemsstaterna inför bestämmelser 
som kompletterar förordningen, antingen i form av preciseringar 
eller i form av undantag. Denna lag innehåller de kompletterande be-
stämmelser som gäller för behandling av personuppgifter i och uttag 
av personuppgifter ur de register som Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap och kommunerna ska föra enligt 21 a §. Hän-
visningen till dataskyddsförordningen är dynamisk. 

I andra stycket upplyses också om hur 21 a och 21 b §§ förhåller 
sig till lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning (dataskyddslagen) och föreskrifter som har 
meddelats i anslutning till den lagen. De bestämmelserna gäller vid 
behandling av personuppgifter enligt 21 a och 21 b §§, men endast 
om inte något annat följer av denna lag eller av föreskrifter som har 
meddelats med stöd av lagen. 
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Kommittédirektiv 2022:40 

Genomförande av ändringarna i EU:s vapendirektiv 
och en översyn av vapenlagstiftningen 

Beslut vid regeringssammanträde den 12 maj 2022 

Sammanfattning 

En särskild utredare ska lämna förslag till de författningsändringar 
som krävs i svensk rätt för att genomföra 2017 års ändringsdirektiv 
till EU:s vapendirektiv på miniminivå. Utredaren ska också se över 
vapenlagstiftningen och ta ställning till vilka ändringar som bör göras 
i regelverket utifrån de tillkännagivanden från riksdagen som finns 
på vapenområdet. Det huvudsakliga syftet med översynen är att skapa 
ett regelverk som inte i onödan försvårar för legala vapeninnehavare 
som jägare och sportskyttar samt att göra regelverket mer över-
skådligt och lättillgängligt. 

Utredaren ska bland annat 

• analysera behovet av och lämna förslag på författningsändringar 
som är nödvändiga för att genomföra ändringsdirektivet på minimi-
nivå, och 

• ta ställning till om regelverket behöver förenklas eller ändras för 
att inte vara onödigt betungande för legala vapeninnehavare och 
lämna nödvändiga författningsförslag. 

Utredaren ska biträdas av en parlamentariskt sammansatt referensgrupp. 
Uppdraget att föreslå hur ändringsdirektivet ska genomföras ska 

redovisas senast den 11 november 2022. Uppdraget i övrigt ska redo-
visas senast den 10 november 2023. 
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Uppdraget att föreslå hur ändringsdirektivet ska genomföras 

Ändringsdirektivet och tillhörande rättsakter 

Inom EU finns bestämmelser om kontroll av vapen i rådets direktiv 
91/477/EEG om kontroll av förvärv och innehav av vapen (vapen-
direktivet) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/51/EG 
om ändring av rådets direktiv 91/477/EEG om kontroll av förvärv 
och innehav av vapen (2008 års ändringsdirektiv). Båda direktiven är 
genomförda i svensk rätt. I maj 2017 antogs ytterligare ett direktiv, 
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/853 om ändring 
av rådets direktiv 91/477/EEG om kontroll av förvärv och innehav 
av vapen (ändringsdirektivet). 

Ändringsdirektivet har till huvudsyfte att motverka att skjutvapen 
missbrukas för brottslig verksamhet. Genom ändringsdirektivet skärps 
vapendirektivets krav när det gäller bland annat märkning, reglering 
av vapenhandlar- och vapenmäklarverksamhet, registerföring, förbud 
för förvärv och innehav av vissa vapen och viss ammunition, ompröv-
ning av tillstånd, reglering av vapenmagasin och andra vapendelar samt 
utbyte av information mellan medlemsstaterna. Ändringsdirektivet 
skulle i de flesta delar ha varit genomfört senast den 14 september 
2018. Direktivet har ännu inte genomförts i svensk rätt. Vapen-
direktivet och efterföljande ändringar har kodifierats genom Europa-
parlamentets och rådets direktiv (EU) 2021/555 om kontroll av för-
värv och innehav av vapen. 

Till ändringsdirektivet finns ett genomförandedirektiv om fast-
ställande av tekniska specifikationer för märkningen, kommissio-
nens direktiv (EU) 2019/68 om fastställande av tekniska specifikationer 
för märkning av skjutvapen och deras väsentliga delar enligt rådets 
direktiv 91/477/EEG om kontroll av förvärv och innehav av vapen 
(genomförandedirektivet). Direktivet skulle ha varit genomfört senast 
den 17 januari 2020. Som en konsekvens av att ändringsdirektivet 
inte har genomförts har inte heller detta direktiv genomförts. 

Av ändringsdirektivet följer att medlemsstaterna ska utbyta in-
formation om vissa avslag på ansökningar om vapentillstånd. Kom-
missionen har antagit en förordning som närmare beskriver hur 
informationsutbytet ska gå till, kommissionens delegerade förord-
ning (EU) 2021/1423 om fastställande i enlighet med Europaparla-
mentets och rådets direktiv (EU) 2021/555 av de närmare formerna 
för det systematiska utbytet av information på elektronisk väg om 
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avslag på ansökningar om tillstånd att förvärva eller inneha vissa 
skjutvapen. Förordningen skulle ha börjat tillämpas från och med den 
31 januari 2022. Med anledning av att ändringsdirektivet inte är 
genomfört i svensk rätt har förordningen inte börjat tillämpas. 

Vilka författningsändringar behövs för att genomföra direktiven? 

Frågan om hur ändringsdirektivet ska genomföras i svensk rätt har 
utretts i promemorian Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv 
till EU:s vapendirektiv (Ds 2018:1). I oktober 2020 lade regeringen 
fram ett förslag till genomförande (prop. 2020/21:42), som röstades 
ned av riksdagen med hänvisning till att förslaget innebar en 
överimplementering av direktivet. Riksdagen har också tillkännagett 
för regeringen att ett genomförande inte ska gå längre än vad direk-
tivet kräver (bet. 2019/20:JuU33 punkt 10, rskr. 2019/20:304 och 
bet. 2020/21: JuU11 punkt 2, rskr. 2020/21:167). 

Kommissionen fattade i februari 2022 beslut om att stämma Sverige 
i EU-domstolen på grund av för sent genomförande av ändrings-
direktivet. Kommissionen har också avgett ett motiverat yttrande 
med anledning av att genomförandedirektivet inte har genomförts. 
För att regeringen ska kunna lägga fram ett nytt förslag på genom-
förande behöver frågan utredas på nytt. Det behöver också över-
vägas hur genomförandedirektivet ska genomföras. 

Vapendirektivet är ett minimidirektiv vilket innebär att medlems-
staterna får anta bestämmelser som är strängare än de som finns i 
direktivet. En utgångspunkt för uppdraget ska dock vara att genom-
förandet av ändringsdirektivet ska ske på absolut miniminivå. Utre-
daren ska också beakta att direktivet ger utrymme för medlemsstaterna 
att fastställa märkningskrav för vapen och vapendelar av särskilt stor 
historiskt värde i nationell rätt. 

Utredaren ska 

• analysera behovet av och lämna förslag på författningsändringar som 
är nödvändiga för att genomföra ändringsdirektivet på miniminivå, 

• ta ställning till om det behövs några författningsändringar för att 
förordningen om informationsutbyte ska kunna tillämpas, och 

• överväga hur genomförandedirektivet ska genomföras i svensk 
rätt och lämna nödvändiga författningsförslag.  



       

4 

Uppdraget att se över vapenlagstiftningen 

En generell översyn av regelverket 

Den nu gällande vapenlagen (1996:67) trädde i kraft år 1996. Sedan 
dess har ändringar gjorts i lagen vid ett flertal tillfällen. Lagen kom-
pletteras av vapenförordningen (1996:70) samt av föreskrifter och 
allmänna råd som utfärdats av Polismyndigheten och Naturvårds-
verket. Vad gäller tillverkning och utförsel av vissa skjutvapen och 
viss ammunition finns bestämmelser i lagen (1992:1300) om krigs-
materiel och i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel. För ammu-
nition som räknas till explosiva varor finns även bestämmelser i lagen 
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. 

Vapenlagstiftningen måste vara utformad så att den i möjligaste 
mån motverkar förekomsten av illegala vapen i landet och förhindrar 
att vapen kommer till brottslig användning. Samtidigt får lagstift-
ningen inte vara onödigt betungande för legala vapeninnehavare som 
jägare och sportskyttar. 

Riksdagen har beslutat flera tillkännagivanden om en generell över-
syn av vapenlagstiftningen i syfte att skapa ett regelverk som inte i 
onödan försvårar för jakt och sportskytte (bet. 2018/19:JuU29 punkt 9, 
rskr. 2018/19:298, bet. 2019/20:JuU33 punkt 8, rskr. 2019/20:304, 
bet. 2020/21: JuU5 punkt 2 rskr. 2020/21:31 och bet. 2020/21:JuU30 
punkt 7, rskr. 2020/21:398). På vapenområdet finns också flera andra 
tillkännagivanden som kan hanteras inom ramen för en större över-
syn av lagstiftningen (se t.ex. bet. 2021/22:JuU28, rskr. 2021/22:275). 
Det finns därmed ett behov av att se över vapenlagstiftningen och 
överväga vilka ändringar som bör göras i regelverket utifrån de till-
kännagivanden från riksdagen som finns på vapenområdet. 

En utgångspunkt för uppdraget ska vara att skapa ett regelverk för 
tillståndsgivning och innehav av vapen och vapendelar som inte i 
onödan försvårar för legala vapeninnehavare som jägare och sport-
skyttar samtidigt som förekomsten av illegala vapen motverkas på 
ett effektivt sätt. Det kan bland annat övervägas om processen vid 
vapenbyte kan förenklas och om kravet på synnerliga skäl för inne-
hav av helautomatiska vapen och enhandsvapen kan förtydligas 
(bet. 2019/20:JuU33 punkt 13 och 14, rskr. 2019/20:304 och bet. 2020/ 
21:JuU30 punkt 8 och 9 rskr. 2020/21:398). I enlighet med riksdagens 
tillkännagivanden ska det också övervägas om en tydligare åtskillnad 
bör göras mellan bestämmelser som rör jakt- och sportskyttars vapen-
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hantering och de straffrättsliga bestämmelserna som syftar till att 
komma till rätta med illegal vapenhantering. 

En annan utgångspunkt för uppdraget ska vara att – så långt det 
bedöms ändamålsenligt – upprätthålla nuvarande skyddsnivå i lag-
stiftningen. I översynen ska relevanta tillkännagivanden från riks-
dagen beaktas. 

Utredaren ska 

• lämna förslag på ändringar som bedöms nödvändiga för att göra 
vapenlagstiftningen mer överskådlig och lättillgänglig, 

• ta ställning till om reglerna för tillståndsgivning och innehav av 
vapen och vapendelar behöver ändras för att inte vara onödigt 
betungande för legala vapeninnehavare, 

• ta ställning till om en tydligare åtskillnad bör göras mellan be-
stämmelser som rör legala vapeninnehavares vapenhantering och 
de straffrättsliga bestämmelserna, och 

• lämna nödvändiga författningsförslag. 

Nedan följer en närmare redogörelse för frågor som utredaren sär-
skilt ska uppmärksamma inom ramen för sin översyn. 

Handläggningstiderna i ärenden om vapentillstånd 

Handläggningstiderna i ärenden om vapentillstånd påverkar både jägare 
och sportskyttar negativt. Långa handläggningstider berör inte bara 
den som vill söka vapentillstånd för ett nytt vapen utan även den som 
behöver förnya sitt tillstånd var femte år (s.k. femårslicens). 

För att kunna korta handläggningstiderna i vapentillståndsärenden 
finns det skäl att undersöka om ärendena kan effektiviseras i något 
avseende. Det kan exempelvis övervägas om flera femårslicenser bör 
kunna omprövas gemensamt i stället för att separata ansökningar om 
förnyelse ska ges in i anslutning till att respektive femårsperiod löper ut. 

Riksdagen har tillkännagett att regeringen ska verka för att hand-
läggningstiderna i vapenlicensärenden minskar och att det därvid ska 
övervägas om servicegarantier och ett krav på skyndsam handläggning 
eller en skarp tidsgräns bör införas (bet. 2019/20:JuU33 punkt 6, 
rskr. 2019/20:304 och bet. 2020/21:JuU30 punkt 6, rskr. 2020/21:398).  
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Utredaren ska därför 

• undersöka om handläggningen i ansökningsärenden – både vad 
gäller nya vapentillstånd och femårslicenser – kan effektiviseras, och 

• lämna nödvändiga författningsförslag. 

Förtydligande av kraven för vapentillstånd 

För att få tillstånd att inneha ett skjutvapen för skjutning krävs bland 
annat att vapnet är lämpat för det ändamål som tillståndet ska avse 
(2 kap. 5 § andra stycket vapenlagen). Vid jakt får endast sådana 
vapen som uppfyller de krav som Naturvårdsverket föreskriver an-
vändas. Polismyndigheten ska göra en självständig bedömning av om 
ett visst vapen är lämpat för jakt utifrån de krav som uppställs i såväl 
Naturvårdsverkets föreskrifter som i vapenlagen. 

Kritik har riktats mot att Polismyndigheten har för stort tolknings-
utrymme när det gäller att avgöra om ett visst vapen är lämpat för 
sitt ändamål. Riksdagen har tillkännagett för regeringen att reglerna 
behöver förtydligas för att minska risken för att lika fall behandlas 
olika och för att jägare felaktigt nekas tillstånd att inneha vapen. En-
ligt tillkännagivandet bör det särskilt tydliggöras att Polismyndig-
hetens licensprövning endast ska omfatta licenspliktiga vapendelar 
(bet. 2020/21:JuU30 punkt 10, rskr. 2020/21:398). 

Utredaren ska därför 

• se över de krav som gäller för att enskilda ska meddelas tillstånd 
att inneha skjutvapen, och 

• föreslå de författningsändringar som bedöms nödvändiga för att 
förtydliga regleringen. 

Ska vapengarderoben utökas med fler vapen? 

Den s.k. vapengarderoben utgör en presumtion för hur många vapen 
en person kan anses ha behov av. Garderoben är avsedd att återspegla 
ett normalbehov inom vilken en schablonmässig prövning av sökan-
dens behov kan göras. Vapengarderoben för jakt omfattar fyra vapen, 
om det inte finns omständigheter som talar för att sökanden behöver 
fler vapen än så. Tillstånd till fler än sex vapen får beviljas endast om 
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sökanden visar att det finns ett mycket kvalificerat behov av ytter-
ligare vapen (2 kap. 4 § femte stycket vapenförordningen). 

Vad gäller målskjutningsvapen finns inte någon presumtion mot-
svarande vad som gäller för jaktvapen. En behovsprövning ska i stället 
göras vid varje ansökan om tillstånd. För tillstånd till fler än tio en-
handsvapen eller åtta andra vapen för målskjutning krävs att sökan-
den visar att det finns ett mycket kvalificerat behov av ytterligare 
vapen (2 kap. 4 a § vapenförordningen). 

Svenska Jägareförbundet har i en skrivelse till regeringen 
(Ju2016/02691) framfört att vapengarderoben för jakt bör utökas till 
att omfatta fler vapen. Enligt förbundet har jägarnas normalbehov 
ökat i takt med att viltstammarna har förändrats vilket ställer krav på 
annan och specialiserad beväpning. Av samma skäl har riksdagen riktat 
ett tillkännagivande till regeringen om att se över antalet vapen som 
ingår i garderoben (bet. 2018/19:JuU29 punkt 20, rskr. 2018/19:298 
och bet. 2020/21:JuU30 punkt 13, rskr. 2020/21:398). Riksdagen 
har också tillkännagett att det bör utredas om ett större antal vapen 
ska tillåtas för jakt och sportskytte (bet. 2018/19:JuU29 punkt 9, 
rskr. 2018/19:298). 

Utredaren ska därför 

• ta ställning till om – och i så fall i vilken utsträckning – det finns 
behov av att utöka vapengarderoben för jakt med fler vapen eller 
vapendelar, 

• ta ställning till om – och i så fall i vilken utsträckning – det finns 
behov av att ändra gränsen för när ett mycket kvalificerat behov 
av ytterligare vapen ska påvisas, och 

• lämna nödvändiga författningsförslag. 

Kravet på yrkesmässighet för att driva handel med skjutvapen 

För att få tillstånd att driva handel med skjutvapen krävs bland annat 
att handeln bedrivs yrkesmässigt (2 kap. 10 § första stycket vapen-
lagen). I kravet på yrkesmässighet ligger att verksamheten måste ha 
en viss omfattning. I förarbetena anges några tiotal transaktioner om 
året som en lämplig riktlinje för att kravet ska anses tillgodosett 
(prop. 1990/91:130 s. 39). I dåvarande Rikspolisstyrelsens allmänna 
råd anges minst 20 transaktioner per år som ett nedre riktmärke. 
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Oro har framförts över att kravet på yrkesmässighet riskerar att 
leda till att seriösa vapenhandlare tvingas att stänga ner sin verksam-
het för att de inte kommer upp i tillräckligt antal transaktioner. Riks-
dagen har tillkännagett att det bör göras en översyn av vad kravet på 
yrkesmässighet ska innebära i syfte att fler vapenhandlare ska kunna 
fortsätta bedriva sin verksamhet (bet. 2020/21:JuU30 punkt 17, 
rskr. 2020/21:398). 

Utredaren ska därför 

• undersöka om det finns anledning att ändra de krav som gäller för 
att en verksamhet ska anses bedrivas yrkesmässig, och 

• lämna nödvändiga författningsförslag. 

Kvalifikationsgrunderna för grovt vapenbrott och brott 
mot tillståndsplikten för explosiva varor 

I vapenlagen respektive lagen om brandfarliga och explosiva varor 
anges vilka omständigheter som särskilt ska beaktas vid bedöm-
ningen av om ett brott är grovt, s.k. kvalifikationsgrunder. År 2020 
infördes en ny kvalifikationsgrund som innebär att det särskilt ska 
beaktas om vapen eller explosiva varor innehafts eller hanterats i en 
sådan miljö att de typiskt sett kan befaras komma till brottslig an-
vändning. Det har därefter påtalats att det är oklart om den nya kva-
lifikationsgrunden omfattar situationen att vapen påträffas med av-
slipade serienummer (bet. 2017/18:JuU8, punkt 3, rskr. 2017/18:65 
och bet. 2020/21:KU21, rskr. 2020/21:371). 

Utredaren ska därför 

• analysera om det krävs några ändringar i vapenlagen och lagen om 
brandfarliga och explosiva varor för att omständigheten att vapen 
och explosiva varor påträffas med avslipade serienummer särskilt 
ska kunna beaktas vid bedömningen av om ett brott är grovt, och 

• lämna nödvändiga författningsförslag. 

Konsekvensbeskrivningar 

Utredaren ska bedöma de ekonomiska konsekvenserna av förslagen 
för det allmänna och konsekvenserna i övrigt av förslagen. Om för-
slagen kan förväntas leda till kostnadsökningar för det allmänna, ska 
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utredaren föreslå hur dessa ska finansieras. Utredaren ska bedöma 
vilka konsekvenser förslagen får för företag samt för brottsligheten 
och det brottsförebyggande arbetet. Utredaren ska även redovisa 
förslagens konsekvenser för den personliga integriteten. 

Kontakter och redovisning av uppdraget 

Utredaren ska biträdas av en parlamentariskt sammansatt referens-
grupp. I den del av uppdraget som rör handläggningstiderna i vapen-
tillståndsärenden ska utredaren samverka med Polismyndigheten. 

Under genomförandet av uppdraget ska utredaren inhämta syn-
punkter och upplysningar från Polismyndigheten, Åklagarmyndig-
heten, Tullverket, Naturvårdsverket, Inspektionen för strategiska pro-
dukter och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt andra 
myndigheter som kan vara berörda av aktuella frågor. Möten ska i 
den utsträckning som utredaren bedömer lämpligt hållas med följande 
organisationer: Jägarnas Riksförbund, Svenska Jägareförbundet, 
Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet, Svenska Pistolskytteför-
bundet, Svenska Skidskytteförbundet, Svenska Skyttesportförbundet, 
Svenska Vapensamlarföreningen och Sveriges Vapenhandlareförening. 

Om det bedöms ändamålsenligt och ryms inom tiden för upp-
draget, får utredaren ta upp och lämna förslag i andra frågor som 
aktualiseras med anledning av uppdraget. 

Utredaren ska hålla sig informerad om och beakta relevant arbete 
som pågår inom Regeringskansliet, utredningsväsendet och EU. 

Uppdraget att föreslå hur ändringsdirektivet och genomförande-
direktivet ska genomföras ska redovisas senast den 11 november 2022. 
Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 10 november 2023. 

 
(Justitiedepartementet) 
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DIREKTIV 

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2017/853 

av den 17 maj 2017 

om ändring av rådets direktiv 91/477/EEG om kontroll av förvärv och innehav av vapen 

(Text av betydelse för EES) 

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV 

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114, 

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, 

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten, 

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1), 

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och 

av följande skäl: 

(1) Rådets direktiv 91/477/EEG (3) utgör en kompletterande åtgärd för den inre marknaden. Genom den skapades det 
en balans mellan, å ena sidan, åtagandet att säkerställa en viss frihet för handel med vissa skjutvapen och deras 
väsentliga delar inom unionen och, å andra sidan, kravet att den friheten begränsas av vissa garantier som gäller 
säkerheten och som är anpassade till dessa produkter. 

(2) Vissa aspekter av direktiv 91/477/EEG behöver förbättras ytterligare på ett proportionellt sätt för att motverka att 
skjutvapen missbrukas för brottslig verksamhet, samt med tanke på terroristattackerna nyligen. I detta 
sammanhang efterfrågade kommissionen, i sitt meddelande av den 28 april 2015 om den europeiska 
säkerhetsagendan, en översyn av det direktivet och en gemensam strategi för deaktivering av skjutvapen för att 
förhindra att dessa reaktiveras och används av brottslingar. 

(3) Så snart skjutvapen lagligen förvärvats och innehas i enlighet med direktiv 91/477/EEG, bör nationella 
bestämmelser om rätten att bära vapen och om jakt eller tävlingsskytte tillämpas. 

(4) Vid tillämpning av direktiv 91/477/EEG bör definitionen av vapenmäklare omfatta varje fysisk eller juridisk 
person, inbegripet partnerskap och termen tillhandahållande anses inbegripa uthyrning och leasing. Eftersom 
vapenmäklare tillhandahåller tjänster som liknar de som tillhandahålls av vapenhandlare bör de också omfattas av 
direktiv 91/477/EEG när det gäller de skyldigheter för vapenhandlare som är av relevans för vapenmäklares 
verksamhet, i den mån de kan fullgöra dessa skyldigheter och i den mån skyldigheterna i fråga inte fullgörs av en 
vapenhandlare vad beträffar samma underliggande transaktion. 

(5) Vapenhandlares verksamhet inbegriper inte bara tillverkning utan även ändring eller omvandling av skjutvapen, 
väsentliga delar och ammunition, t.ex. förkortande av ett komplett skjutvapen som leder till att deras kategori 
eller underkategori ändras. Rent privat, icke-kommersiell verksamhet, t.ex. manuell laddning och omladdning av 
ammunition från ammunitionsdelar för eget bruk eller ändringar av skjutvapen eller väsentliga delar som ägs av 
den berörda personen, såsom ändringar av stocken eller siktet eller underhåll för att åtgärda slitage på väsentliga 
delar, bör inte anses utgöra verksamhet som endast vapenhandlare får utföra. 

(1) EUT C 264, 20.7.2016, s. 77. 
(2) Europaparlamentets ståndpunkt av den 14 mars 2017 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 25 april 2017. 
(3) Rådets direktiv 91/477/EEG av den 18 juni 1991 om kontroll av förvärv och innehav av vapen (EGT L 256, 13.9.1991, s. 51). 
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(6) För att öka spårbarheten för alla skjutvapen och väsentliga delar och för att främja den fria rörligheten för dessa, 
bör alla skjutvapen eller deras väsentliga delar förses med en tydlig, beständig och unik märkning samt registreras 
i medlemsstaternas register. 

(7) Registrens poster bör innehålla alla uppgifter som gör det möjligt att knyta ett skjutvapen till dess innehavare, 
och bör inbegripa namnet på tillverkaren eller varumärkesnamnet, landet eller platsen för tillverkningen, 
skjutvapnets typ, märke, modell, kaliber och serienummer eller eventuella unika märkningar som anbringats på 
skjutvapnets stomme eller låda. Andra väsentliga delar än stommen och lådan bör i registren anges inom ramen 
för posten för det skjutvapen på vilket de ska monteras. 

(8) För att förhindra att märkningar lätt avlägsnas och för att klargöra vilka väsentliga delar som ska märkas bör 
gemensamma unionsregler för märkning införas. Dessa regler bör tillämpas endast på skjutvapen eller väsentliga 
delar som tillverkas i eller importeras till unionen den 14 september 2018 eller senare, när dessa släpps ut på 
marknaden, medan skjutvapen och delar som tillverkas i eller importeras till unionen före det datumet fortsatt 
bör omfattas av de märknings- och registreringskrav enligt direktiv 91/477/EEG som är tillämpliga fram till det 
datumet. 

(9) Mot bakgrund av hur farliga skjutvapen och väsentliga delar är och med tanke på deras livslängd krävs det, för att 
säkerställa att de behöriga myndigheterna kan spåra skjutvapen och väsentliga delar inom ramen för 
administrativa och straffrättsliga förfaranden och med beaktande av nationell processrätt, att registrens poster 
bevaras under en period av 30 år efter det att skjutvapnen eller de väsentliga delarna i fråga skrotats. Tillgång till 
dessa registerposter och alla tillhörande personuppgifter bör för beviljande eller återkallande av tillstånd eller 
tullförfarande, inbegripet ett eventuellt påförande av administrativa sanktioner, begränsas till behöriga 
myndigheter och tillåtas endast upp till 10 år efter det att skjutvapnet eller de väsentliga delarna i fråga skrotats, 
och upp till 30 år efter det att skjutvapnet eller de väsentliga delarna i fråga skrotats när sådan tillgång är 
nödvändig i brottsbekämpningssyfte. 

(10) Ett effektivt informationsutbyte mellan vapenhandlare och vapenmäklare å ena sidan och nationella behöriga 
myndigheter å andra sidan är viktigt för att registret ska fungera på ändamålsenligt sätt. Vapenhandlare och 
vapenmäklare bör därför utan onödigt dröjsmål förse de nationella behöriga myndigheterna med information. 
För att underlätta detta bör de nationella behöriga myndigheterna gentemot vapenhandlare och vapenmäklare 
tillgängliggöra möjligheter till elektronisk kommunikation, vilka kan inbegripa inlämnande av informationen 
antingen genom e-post eller direkt genom en databas eller ett register av något annat slag. 

(11) När det gäller medlemsstaternas skyldighet att ha ett övervakningssystem för att säkerställa att villkoren för 
tillstånd för skjutvapen är uppfyllda under hela deras varaktighet, bör medlemsstaterna besluta huruvida 
bedömningen ska inbegripa läkarundersökningar och psykologiska undersökningar på förhand. 

(12) Utan att det påverkar nationell rätt om yrkesansvar bör bedömningen av relevant medicinsk eller psykologisk 
information inte förutsätta att den medicinska personal eller andra personer som tillhandahåller sådana uppgifter 
har något ansvar om skjutvapen som innehas i enlighet med direktiv 91/477/EEG missbrukas. 

(13) Skjutvapen och ammunition bör förvaras på ett säkert sätt när de inte hålls under omedelbar uppsikt. Om de 
förvaras på annat sätt än i säkerhetsskåp bör skjutvapen och ammunition förvaras åtskilt från varandra. När 
skjutvapnet och ammunitionen ska överlämnas till en transportör bör denne vara ansvarig för lämplig 
övervakning och förvaring. Kriterier för lämplig förvaring och säker transport bör definieras i nationell rätt, med 
beaktande av antalet berörda vapen och ammunition samt deras kategori. 

(14) Direktiv 91/477/EEG bör inte påverka de regler i medlemsstaterna som tillåter lagliga transaktioner gällande 
skjutvapen, väsentliga delar och ammunition via postorder, internet eller distansavtal enligt definitionen 
i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU (1), exempelvis genom internetbaserade auktionskataloger 
eller radannonser, telefon eller e-post. Det är emellertid mycket viktigt att identiteten på parterna i sådana 
transaktioner och parternas lagliga rätt att delta i sådana transaktioner är möjliga att kontrollera och faktiskt blir 
föremål för en sådan kontroll. När det gäller köpare är det därför lämpligt att säkerställa att deras identitet och 

(1) Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om konsumenträttigheter och om ändring av rådets 
direktiv 93/13/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG och om upphävande av rådets direktiv 85/577/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG (EUT L 304, 22.11.2011, s. 64). 
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i tillämpliga fall deras tillstånd för förvärv av skjutvapen, väsentliga delar eller ammunition kontrolleras av en 
vapenhandlare eller vapenmäklare som är licensierad eller har tillstånd eller av en offentlig myndighet eller dess 
företrädare, senast vid leveransen. 

(15) För de farligaste skjutvapnen bör det införas strängare regler i direktiv 91/477/EEG som säkerställer att det inte är 
tillåtet att förvärva, inneha eller bedriva handel med dessa skjutvapen, med vissa begränsade, vederbörligen 
motiverade undantag. Om dessa regler inte följs bör medlemsstaterna vidta samtliga lämpliga åtgärder, som skulle 
kunna inbegripa beslagtagande av skjutvapnen i fråga. 

(16) Medlemsstaterna bör dock ha möjlighet att tillåta förvärv och innehav av skjutvapen, väsentliga delar och 
ammunition i kategori A när så krävs för utbildningsändamål, kulturella ändamål, inbegripet film och teater, 
forskningsändamål eller historiska ändamål. Personer som beviljas tillstånd skulle kunna vara bl.a. vapensmeder, 
kontrollanstalter, tillverkare, certifierade experter, kriminaltekniker och i vissa fall de som är involverade i film- 
och tv-inspelningar. Medlemsstaterna bör också ha möjlighet att tillåta enskilda att förvärva och inneha 
skjutvapen, väsentliga delar och ammunition i kategori A för det nationella försvaret, t.ex. inom ramen för 
frivillig militär utbildning som föreskrivs i nationell rätt. 

(17) Medlemsstaterna bör kunna välja att bevilja erkända museer och samlare tillstånd för förvärv och innehav av 
skjutvapen, väsentliga delar och ammunition i kategori A när så krävs för historiska, kulturella, vetenskapliga, 
tekniska, utbildningsrelaterade eller kulturarvsrelaterade ändamål, under förutsättning att sådana museer och 
samlare, innan ett sådant tillstånd beviljas, visar att de vidtagit de åtgärder som krävs för att motverka eventuella 
risker för den allmänna säkerheten eller den allmänna ordningen, också genom lämplig förvaring. Vid beviljande 
av varje sådant tillstånd bör den specifika situationen beaktas och tas med i beräkningen, t.ex. samlingens 
karaktär och ändamålen med den, och medlemsstaterna bör säkerställa att det finns ett system för övervakning av 
samlare och samlingar. 

(18) Vapenhandlare och vapenmäklare bör inte hindras att hantera skjutvapen, väsentliga delar och ammunition 
i kategori A i fall där förvärv och innehav av sådana skjutvapen, väsentliga delar och ammunition undantagsvis är 
tillåtna, när hantering av dessa är nödvändig för deaktivering eller omvandling eller närhelst annars så är tillåtet 
enligt direktiv 91/477/EEG, enligt ändring genom det här direktivet. Inte heller bör vapenhandlare och 
vapenmäklare hindras från att hantera sådana skjutvapen, väsentliga delar och ammunition i fall som inte 
omfattas av direktiv 91/477/EEG, enligt ändring genom det här direktivet, t.ex. skjutvapen, väsentliga delar och 
ammunition som ska exporteras utanför unionen eller vapen som ska förvärvas av försvarsmakten, polisen eller 
offentliga myndigheter. 

(19) Vapenhandlare och vapenmäklare bör få vägra att genomföra varje transaktion för förvärv av komplett 
ammunition eller skarpa tändrör för ammunition som de anser vara misstänkt. En transaktion kan anses vara 
misstänkt om den exempelvis inbegriper mängder som är ovanliga för den planerade privata användningen, om 
köparen inte verkar känna till ammunitionens användning eller om köparen insisterar på att betala i kontanter 
och samtidigt är ovillig att visa upp identitetsbevis. Vapenhandlare och vapenmäklare bör också kunna rapportera 
sådana misstänkta transaktioner till de behöriga myndigheterna. 

(20) Risken är hög för att akustiska vapen och andra typer av vapen som använder lösa skott omvandlas till verkliga 
skjutvapen. Det är därför mycket viktigt att ta itu med problemet med sådana omvandlade vapen som används 
för att begå brottslig verksamhet, i synnerhet genom att låta dem omfattas av direktiv 91/477/EEG. I syfte att 
undvika risken för att larm- och signalvapen tillverkas på ett sådant sätt som gör dem möjliga att omvandlas till 
att avfyra ett skott, en kula eller en projektil med hjälp av ett antändbart drivämne, bör kommissionen anta 
tekniska specifikationer för att säkerställa att de inte går att omvandla på ett sådant sätt. 

(21) Med hänsyn till att det finns stor risk för att skjutvapen som inte deaktiverats på rätt sätt reaktiveras och i syfte 
att höja säkerhetsnivån i hela unionen bör sådana skjutvapen omfattas av direktiv 91/477/EEG. En definition av 
deaktiverade skjutvapen bör anges som återspeglar de generella principer för deaktivering av skjutvapen som 
anges i protokollet mot olaglig tillverkning av och handel med skjutvapen, delar av och komponenter till dessa 
samt ammunition, fogat till rådets beslut 2014/164/EU (1), varigenom protokollet införlivas i unionens rättsliga 
ramar. 

(1) Rådets beslut 2014/164/EU av den 11 februari 2014 om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet mot olaglig tillverkning 
av och handel med skjutvapen, delar av och komponenter till dessa samt ammunition, vilket kompletterar Förenta nationernas 
konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet (EUT L 89, 25.3.2014, s. 7). 
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(22) Skjutvapen som är utformade för militärt bruk, t.ex. AK47 och M16, och som genom sin utformning erbjuder ett 
val mellan olika avfyrningssätt, och manuellt kan ställas in på antingen helautomateld eller halvautomateld, bör 
klassificeras i kategori A skjutvapen, och därför förbjudas för civilt bruk. Om de omvandlas till halvautomatiska 
skjutvapen bör de klassificeras i kategori A punkt 6. 

(23) Vissa halvautomatiska skjutvapen kan lätt omvandlas till automatiska skjutvapen och utgör därmed ett hot mot 
säkerheten. Men även utan en sådan omvandling skulle vissa halvautomatiska skjutvapen kunna vara mycket 
farliga om de kan rymma många patroner samtidigt. Därför bör halvautomatiska skjutvapen med en fast 
laddningsanordning som gör det möjligt att avfyra många patroner samt halvautomatiska skjutvapen 
i kombination med en löstagbar laddningsanordning med hög kapacitet förbjudas för civilt bruk. Möjligheten att 
montera på en laddningsanordning med en kapacitet som överstiger 10 patroner för långa skjutvapen och 20 
patroner för korta skjutvapen avgör inte i sig klassificeringen av skjutvapnet i en viss kategori. 

(24) Utan att det påverkar förlängning av tillstånd i enlighet med direktiv 91/477/EEG bör halvautomatiska skjutvapen 
med kantantändning, inbegripet skjutvapen av kaliber .22 eller mindre, inte klassificeras i kategori A, såvida de 
inte omvandlats från automatiska skjutvapen. 

(25) Bestämmelserna i direktiv 91/477/EEG gällande Europeiska skjutvapenpasset, som den huvudsakliga handling 
som krävs för de olika verksamheter som bedrivs av tävlingsskyttar och andra personer som beviljats tillstånd 
i enlighet med det direktivet, bör förbättras genom att det i de relevanta bestämmelserna införs en hänvisning till 
skjutvapen i kategori A, utan att det påverkar medlemsstaternas rätt att välja att tillämpa strängare regler. 

(26) Föremål som fysiskt ser ut som skjutvapen (replikvapen), men är tillverkade så att de inte kan omvandlas till att 
avfyra ett skott, en kula eller en projektil med hjälp av ett antändbart drivämne, bör inte omfattas av direktiv 
91/477/EEG. 

(27) Om medlemsstaterna har nationell rätt som reglerar antika vapen omfattas dessa vapen inte av direktiv 
91/477/EEG. Reproduktioner av antika vapen är dock inte av samma historiska värde eller intresse och kan 
tillverkas med hjälp av moderna tekniker som kan öka livslängden och precisionen. Därför bör reproduktioner 
ingå i tillämpningsområdet för direktiv 91/477/EEG. Direktiv 91/477/EEG är inte tillämpligt på andra produkter, 
såsom airsoftvapen, som inte motsvarar definitionen av ett skjutvapen och därför inte regleras genom det 
direktivet. 

(28) För att förbättra informationsutbytet mellan medlemsstaterna vore det värdefullt om kommissionen gjorde en 
bedömning av vad som krävs för ett system som kan stödja utbytet av de uppgifter som finns i medlemsstaternas 
datoriserade register, inbegripet möjligheten att låta varje medlemsstat få tillgång till ett sådant system. Det 
systemet kan använda en modul från informationssystemet för den inre marknaden (IMI) – inrättat genom 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1024/2012 (1) som är särskilt anpassad för skjutvapen. Sådant 
informationsutbyte mellan medlemsstater bör ske i överensstämmelse med de uppgiftsskyddsregler som fastställs 
i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (2). När den behöriga myndigheten behöver ha 
tillgång till uppgifter ur kriminalregistret för en person som ansöker om tillstånd att förvärva eller inneha ett 
skjutvapen bör myndigheten i fråga kunna erhålla dessa uppgifter enligt rådets rambeslut 2009/315/RIF (3). 
Kommissionens bedömning skulle vid behov kunna åtföljas av ett förslag till lagstiftning som beaktar befintliga 
system för informationsutbyte. 

(29) I syfte att säkerställa ett lämpligt informationsutbyte på elektronisk väg mellan medlemsstaterna rörande beviljade 
tillstånd för överföring av skjutvapen till en annan medlemsstat och om avslag på ansökningar om tillstånd 

(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1024/2012 av den 25 oktober 2012 om administrativt samarbete genom 
informationssystemet för den inre marknaden och om upphävande av kommissionens beslut 2008/49/EG (IMI-förordningen) (EUT L 316, 
14.11.2012, s. 1). 

(2) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på 
behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskydds
förordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1). 

(3) Rådets rambeslut 2009/315/RIF av den 26 februari 2009 om organisationen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminal
registret och uppgifternas innehåll (EUT L 93, 7.4.2009, s. 23). 
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att förvärva eller inneha ett skjutvapen bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på att fastställa bestämmelser som 
gör det möjligt för medlemsstaterna att skapa ett sådant system för utbyte av information. Det är särskilt viktigt 
att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att 
dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 
13 april 2016 (1). För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europapar
lamentet och rådet i synnerhet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges 
systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter. 

(30) För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av detta direktiv bör kommissionen tilldelas genomförande
befogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
nr 182/2011 (2). 

(31) Detta direktiv står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns särskilt 
i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. 

(32) Förordning (EU) 2016/679 bör gälla för behandling av personuppgifter inom ramen för direktiv 91/477/EEG. 
Om personuppgifter som samlats in enligt direktiv 91/477/EEG behandlas i syfte att förebygga, utreda, avslöja 
eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, bör de myndigheter som behandlar dessa uppgifter följa 
bestämmelser som antagits enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 (3). 

(33) Eftersom målen för detta direktiv inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, utan snarare, på 
grund av åtgärdens omfattning och verkningar, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder 
i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionali
tetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål. 

(34) Direktiv 91/477/EEG bör därför ändras i enlighet med detta. 

(35) När det gäller Island och Norge utgör detta direktiv och direktiv 91/477/EEG, i enlighet med avtalet mellan 
Europeiska unionens råd och Republiken Island och Konungariket Norge om dessa staters associering till 
genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (4), en utveckling av de bestämmelser 
i Schengenregelverket som omfattas av de områden som avses i artikel 1 i rådets beslut 1999/437/EG (5). 

(36) När det gäller Schweiz utgör detta direktiv och direktiv 91/477/EEG, i enlighet med avtalet mellan Europeiska 
unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till 
genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (6), en utveckling av de bestämmelser 
i Schengenregelverket som omfattas av de områden som avses i artikel 1 i beslut 1999/437/EG jämförd med 
artikel 3 i rådets beslut 2008/146/EG (7). 

(1) EUT L 123, 12.5.2016, s. 1. 
(2) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer 

för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13). 
(3) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga 

myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga 
påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF (EUT L 119, 4.5.2016, s. 89). 

(4) EGT L 176, 10.7.1999, s. 36. 
(5) Rådets beslut 1999/437/EG av den 17 maj 1999 om vissa tillämpningsföreskrifter för det avtal som har ingåtts mellan Europeiska 

unionens råd och Republiken Island och Konungariket Norge om dessa båda staters associering till genomförandet, tillämpningen och 
utvecklingen av Schengenregelverket (EGT L 176, 10.7.1999, s. 31). 

(6) EUT L 53, 27.2.2008, s. 52. 
(7) Rådets beslut 2008/146/EG av den 28 januari 2008 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av avtalet mellan Europeiska 

unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, 
tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (EUT L 53, 27.2.2008, s. 1). 
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(37) När det gäller Liechtenstein utgör detta direktiv och direktiv 91/477/EEG, i enlighet med protokollet mellan 
Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om 
Furstendömet Lichtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och 
Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och 
utvecklingen av Schengenregelverket (1), en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket som omfattas av 
de områden som avses i artikel 1 i beslut 1999/437/EG jämförd med artikel 3 i rådets beslut 2011/350/EU (2). 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

Artikel 1 

Direktiv 91/477/EEG ska ändras på följande sätt:  

1. Artikel 1 ska ersättas med följande: 

”Artikel 1 

1. I detta direktiv avses med 

1. skjutvapen: varje bärbart vapen med pipa som avfyrar, är avsett att avfyra eller kan omvandlas till att avfyra ett 
skott, en kula eller en projektil med hjälp av ett antändbart drivämne, om det inte utesluts från den definitionen 
av någon av anledningarna i del III i bilaga I. Skjutvapen klassificeras i del II i bilaga I. 

Ett föremål ska anses kunna omvandlas till att avfyra ett skott, en kula eller en projektil med hjälp av ett 
antändbart drivämne om 

a) det liknar ett skjutvapen, och 

b) det på grund av sin konstruktion eller sina materialegenskaper kan omvandlas på detta sätt,  

2. väsentlig del: pipan, stommen, lådan, inklusive både övre och nedre i tillämpliga fall, manteln, cylindern samt 
slutstycket, vilka, som separata delar, tillhör samma kategori som det skjutvapen på vilket de är eller är tänkta 
att vara monterade,  

3. ammunition: alla patroner eller deras komponenter, inklusive patronhylsor, tändhattar, drivladdningar, kulor 
eller projektiler som används i skjutvapen, förutsatt att dessa komponenter själva omfattas av krav på tillstånd 
i den berörda medlemsstaten,  

4. larm- och signalvapen: anordningar med patroner som är konstruerade endast för att avfyra lösa skott, retande 
ämnen, andra verksamma ämnen eller pyroteknisk signalammunition och som inte kan omvandlas till att 
avfyra ett skott, en kula eller en projektil med hjälp av ett antändbart drivämne,  

5. salutvapen och akustiska vapen: skjutvapen som har omvandlats särskilt så att de endast kan avfyra lösa skott för 
användning vid t.ex. teaterföreställningar, fotografering, film- och tv-inspelningar, återskapande av historiska 
händelser, parader, idrottsevenemang och utbildning,  

6. deaktiverade skjutvapen: skjutvapen som har gjorts permanent obrukbara genom åtgärder som medför att det 
berörda skjutvapnets samtliga väsentliga delar gjorts definitivt oanvändbara och omöjliga att avlägsna, ersätta 
eller ändra på ett sätt som skulle möjliggöra någon form av reaktivering av skjutvapnet, 

7. museum: en permanent institution som verkar i samhällets tjänst och för dess utveckling, är öppen för 
allmänheten och förvärvar, bevarar, bedriver forskning om och ställer ut skjutvapen, väsentliga delar eller 
ammunition för historiska, kulturella, vetenskapliga, tekniska eller utbildnings-, kulturarvs- eller fritidsrelaterade 
ändamål, och som erkänts som sådan av den berörda medlemsstaten, 

(1) EUT L 160, 18.6.2011, s. 21. 
(2) Rådets beslut 2011/350/EU av den 7 mars 2011 om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet mellan Europeiska 

unionen, Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins 
anslutning till avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska 
edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket, om avskaffande av kontroller vid 
de inre gränserna och om personers rörlighet (EUT L 160, 18.6.2011, s. 19). 
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8. samlare: varje fysisk eller juridisk person som samlar in och bevarar skjutvapen, väsentliga delar eller 
ammunition för historiska, kulturella, vetenskapliga, tekniska eller utbildnings- eller kulturarvsrelaterade 
ändamål, och som erkänts som sådan av den berörda medlemsstaten,  

9. vapenhandlare: varje fysisk eller juridisk person vars näringsverksamhet helt eller delvis består av något av 
följande: 

a) tillverka, bedriva handel eller byteshandel med, hyra ut, reparera, ändra eller omvandla skjutvapen eller 
väsentliga delar, 

b) tillverka, bedriva handel eller byteshandel med, ändra eller omvandla ammunition,  

10. vapenmäklare: varje fysisk eller juridisk person, med undantag av vapenhandlare, vars näringsverksamhet helt 
eller delvis består av något av följande: 

a) förhandla om eller arrangera transaktioner för inköp, försäljning eller leverans av skjutvapen, väsentliga 
delar eller ammunition, 

b) arrangera överföringen av skjutvapen, väsentliga delar eller ammunition inom en medlemsstat, från en 
medlemsstat till en annan medlemsstat, från en medlemsstat till ett tredjeland eller från ett tredjeland till en 
medlemsstat, 

11. olaglig tillverkning: olaglig tillverkning eller sammansättning av skjutvapen, väsentliga delar till dessa och 
ammunition 

a) med hjälp av väsentliga delar till skjutvapen som varit föremål för olaglig handel, 

b) utan tillstånd som utfärdats i enlighet med artikel 4 av en behörig myndighet i den medlemsstat där 
tillverkningen eller sammansättningen har skett, eller 

c) utan märkning av vapnen då de tillverkas i enlighet med artikel 4,  

12. olaglig handel: förvärv, försäljning, leverans, transport och överföring av skjutvapen, väsentliga delar till dessa 
eller ammunition från en medlemsstat eller genom denna medlemsstat till en annan medlemsstat, om någon av 
de berörda medlemsstaterna inte tillåter det i enlighet med detta direktiv eller om skjutvapnen, de väsentliga 
delarna eller ammunitionen inte har märkts i enlighet med artikel 4,  

13. spårning: en systematisk utredning av hur skjutvapen och i förekommande fall väsentliga delar till dessa och 
ammunition går från tillverkare till köpare, i syfte att hjälpa medlemsstaternas behöriga myndigheter att 
upptäcka, utreda och analysera olaglig tillverkning och olaglig handel. 

2. Vid tillämpning av detta direktiv ska en person betraktas som bosatt i det land som anges i adressen i någon 
officiell handling som utvisar personens hemvist, såsom pass eller nationellt identitetskort som visas upp för 
behöriga myndigheterna i en medlemsstat eller för en vapenhandlare eller en vapenmäklare vid kontroll vid förvärv 
eller av innehav. Om en persons adress inte framgår av hans eller hennes pass eller nationella identitetskort ska 
bosättningslandet avgöras på grundval av andra officiella bevis för bosättning som godtas i den berörda 
medlemsstaten. 

3. Ett europeiskt skjutvapenpass ska på begäran utfärdas av en medlemsstats behöriga myndigheter till en person 
som legalt förvärvar och använder ett skjutvapen. Passet ska ha en giltighetstid på högst fem år, som kan förlängas, 
och det ska innehålla de upplysningar som anges i bilaga II. Det ska vara en personlig handling där det eller de 
skjutvapen förs in som passets innehavare äger och använder i enlighet med passet. Då skjutvapnet används ska 
passet alltid medföras av den berörda personen och eventuella förändringar i skjutvapeninnehavet eller 
i skjutvapnets egenskaper ska anges i passet, liksom förlust eller stöld av skjutvapnet.” 

2. Artikel 2 ska ersättas med följande: 

”Artikel 2 

1. Detta direktiv påverkar inte tillämpningen av nationella bestämmelser om rätten att bära vapen och om jakt 
eller tävlingsskytte, om de vapen som används lagligen förvärvats och innehas i enlighet med detta direktiv. 
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2. Detta direktiv ska inte tillämpas på förvärv eller innehav av vapen och ammunition i enlighet med nationell 
rätt av försvarsmakten, polisen eller de offentliga myndigheterna. Det ska inte heller tillämpas på överlåtelse som 
regleras i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG (*).  

(*) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG av den 6 maj 2009 om förenkling av villkoren för 
överföring av försvarsrelaterade produkter inom gemenskapen (EUT L 146, 10.6.2009, s. 1).” 

3. Artikel 4 ska ändras på följande sätt: 

a) punkterna 1, 2 och 3 ska ersättas med följande: 

”1. När det gäller skjutvapen som tillverkats i eller importerats till unionen den 14 september 2018 eller 
senare ska medlemsstaterna säkerställa att alla skjutvapen eller väsentliga delar som släpps ut på marknaden har 

a) försetts med en tydlig, permanent och unik märkning utan dröjsmål efter tillverkning och senast innan de 
släpps ut på marknaden, eller utan dröjsmål efter import till unionen, och 

b) registrerats i enlighet med detta direktiv utan dröjsmål efter tillverkning och senast innan de släpps ut på 
marknaden, eller utan dröjsmål efter import till unionen. 

2. Den unika märkning som avses i punkt 1 a ska inbegripa tillverkarens namn eller varumärkesnamnet, 
landet eller platsen för tillverkningen, serienumret och tillverkningsåret, om detta inte redan framgår av 
serienumret, samt om möjligt modellen. Detta ska inte påverka möjligheten att anbringa tillverkarens varumärke. 
Om en väsentlig del är för liten för att kunna märkas i enlighet med denna artikel ska den märkas med 
åtminstone ett serienummer eller en alfanumerisk eller digital kod. 

Märkningskraven för skjutvapen och väsentliga delar som är av särskilt stort historiskt värde ska fastställas 
i enlighet med nationell rätt. 

Medlemsstaterna ska säkerställa att varje enskild förpackning med komplett ammunition märks på ett sådant sätt 
att tillverkarens namn, varupartiets identifikationsnummer, kalibern och ammunitionstypen anges. 

Vid tillämpning av punkt 1 och den här punkten får medlemsstaterna välja att tillämpa bestämmelserna 
i konventionen av den 1 juli 1969 om ömsesidigt erkännande av kontrollstämplar på handeldvapen. 

När ett skjutvapen eller dess väsentliga delar överförs från en statlig depå till permanent civilt bruk ska 
medlemsstaterna dessutom säkerställa att det eller de förses med den unika märkning som föreskrivs i punkt 1 
och som tillåter identifiering av den enhet från vilken överföringen har skett. 

2a. Kommissionen ska anta genomförandeakter med tekniska specifikationer för märkningen. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 13b.2. 

3. Medlemsstaterna ska inrätta ett system för reglering av vapenhandlar- och vapenmäklarverksamhet. Sådana 
system ska inbegripa åtminstone 

a) registrering av vapenhandlare och vapenmäklare som är verksamma på den medlemsstatens territorium, 

b) licens eller tillstånd för vapenhandlar- och vapenmäklarverksamhet på den medlemsstatens territorium, och 

c) en prövning av den berörda vapenhandlarens eller vapenmäklarens personliga och yrkesmässiga integritet och 
relevanta förmåga. I fråga om juridiska personer gäller prövningen både den juridiska personen och den 
fysiska person eller de personer som leder företaget.” 

8 



  

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

SOU 2022:62 

L 137/30 SV 

Bilaga 2 

Europeiska unionens officiella tidning 24.5.2017 

b) Punkt 4 ska ändras på följande sätt: 

i) I första stycket ska andra meningen ersättas med följande: 

”Det registret ska omfatta alla de uppgifter med anknytning till skjutvapen som krävs för att spåra och 
identifiera skjutvapnen i fråga, däribland 

a) typ, märke, modell, kaliber och serienummer för varje skjutvapen samt den märkning som anbringats på 
dess stomme eller låda som en unik märkning i enlighet med punkt 1, varigenom varje skjutvapens unika 
identitet ska fastställas, 

b) det serienummer eller den unika märkning som anbringats på de väsentliga delarna, om det eller den 
skiljer sig från märkningen på skjutvapnets stomme eller låda, 

c) namn och adress avseende leverantörerna av och förvärvarna av eller ägarna till skjutvapnet, tillsammans 
med relevant eller relevanta datum, och 

d) angivelser om omvandlingar eller ändringar av skjutvapnet som leder till att dess kategori eller 
underkategori ändras, inklusive certifierad deaktivering eller skrotning, med relevant eller relevanta datum. 

Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga myndigheterna behåller uppgifterna för skjutvapen och 
väsentliga delar i registret, inklusive tillhörande personuppgifter, under en period av 30 år efter det att 
skjutvapnen eller de väsentliga delarna i fråga skrotats. 

Registeruppgifterna för skjutvapen och de väsentliga delar som avses i första stycket i denna punkt och 
tillhörande personuppgifter ska kunna tas del av 

a) för myndigheter med behörighet att bevilja eller återkalla de tillstånd som avses i artikel 6 eller 7 eller för 
myndigheter med behörighet för tullförfaranden för en period om 10 år efter det att skjutvapnet eller de 
väsentliga delarna i fråga skrotats, och 

b) för myndigheter med behörighet att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa 
straffrättsliga påföljder för en period om 30 år efter det att skjutvapnet eller de väsentliga delarna i fråga 
skrotats. 

Medlemsstaterna ska säkerställa att personuppgifterna raderas från registret vid utgången av de perioder som 
anges i andra och tredje stycket. Detta påverkar inte fall där specifika personuppgifter har överförts till en 
myndighet med behörighet att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga 
påföljder och används i det specifika sammanhanget, eller till andra myndigheter som är behöriga för 
jämförbara ändamål som föreskrivs i nationell rätt. I dessa fall ska de behöriga myndigheternas behandling av 
sådana uppgifter regleras av den berörda medlemsstatens nationella rätt, till fullo i överensstämmelse med 
unionsrätten, i synnerhet dess uppgiftsskyddsbestämmelser.” 

ii) Andra stycket ska ersättas med följande: 

”Vapenhandlare och vapenmäklare ska vara skyldiga att, så länge verksamheten bedrivs, föra ett register där 
varje skjutvapen och varje väsentlig del som omfattas av detta direktiv och som de tagit emot eller lämnat ut 
registreras, tillsammans med uppgifter som gör det möjligt att identifiera och spåra det berörda skjutvapnet 
eller de berörda väsentliga delarna, särskilt uppgifter om typ, märke, modell, kaliber och serienummer samt 
leverantörers och förvärvares namn och adress. 

Efter det att deras verksamhet har upphört ska vapenhandlarna och vapenmäklarna överlämna det registret 
till de nationella myndigheter som är ansvariga för det register som avses i första stycket. 

Medlemsstater ska säkerställa att vapenhandlare och vapenmäklare som är etablerade på dess territorium 
rapporterar transaktioner som inbegriper skjutvapen eller väsentliga delar utan onödigt dröjsmål till de 
behöriga nationella myndigheterna, att vapenhandlare och vapenmäklare kan kommunicera elektroniskt med 
de myndigheterna för sådana rapporteringsändamål och att registret uppdateras omedelbart efter det att de 
mottagit uppgifter om sådana transaktioner.” 
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c) Punkt 5 ska ersättas med följande: 

”5. Medlemsstaterna ska se till att alla skjutvapen vid varje givet tillfälle kan kopplas till sina respektive ägare.”  

4. Artikel 4a ska ersättas med följande: 

”Artikel 4a 

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 3 ska medlemsstaterna tillåta förvärv och innehav av skjutvapen bara 
för personer som har beviljats en licens eller, när det gäller skjutvapen i kategori C, för personer som har erhållit ett 
särskilt tillstånd för förvärv och innehav av sådana skjutvapen i enlighet med nationell rätt.”  

5. Artikel 4b ska utgå.  

6. Artiklarna 5 och 6 ska ersättas med följande: 

”Artikel 5 

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 3 ska medlemsstaterna tillåta förvärv och innehav av skjutvapen 
bara för personer som har giltiga skäl och som 

a) fyllt 18 år; undantag ska dock göras för dels annat förvärv än köp, dels för innehav av skjutvapen avsedda för 
jakt och tävlingsskytte, förutsatt att personer under 18 år i detta fall har föräldrarnas tillstånd eller får vägledning 
från en förälder eller en vuxen med en giltig skjutvapenlicens eller jaktlicens eller befinner sig på ett licensierat 
eller på annat sätt godkänt träningscenter och att föräldern, eller en vuxen med en giltig skjutvapenlicens eller 
jaktlicens, tar ansvar för lämplig förvaring enligt artikel 5a, och 

b) inte kan antas utgöra en fara för sig själva eller andra eller för allmän ordning och säkerhet. Det faktum att en 
person har befunnits skyldig till ett uppsåtligt våldsbrott, ska anses tala för att sådan fara föreligger. 

2. Medlemsstaterna ska ha ett övervakningssystem, där övervakningen kan ske fortlöpande eller på annat sätt, 
i syfte att säkerställa att de villkor för tillstånd som fastställs i nationell rätt är uppfyllda under den tid som 
tillståndet gäller och att det görs bedömningar av bl.a. relevant medicinsk och psykologisk information. De specifika 
formerna ska fastställas i enlighet med nationell rätt. 

Om något av dessa villkor för tillstånd inte längre är uppfyllt ska medlemsstaterna återkalla respektive tillstånd. 

Medlemsstaterna får inte förbjuda personer bosatta inom deras territorier att inneha skjutvapen som förvärvats i en 
annan medlemsstat, om de inte förbjuder förvärv av samma typ av skjutvapen inom sitt eget territorium. 

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att tillstånd att förvärva och tillstånd att inneha ett skjutvapen i kategori B ska 
återkallas om det framkommer att den person som beviljades det tillståndet innehar en laddningsanordning som är 
möjlig att montera på halvautomatiska skjutvapen med centralantändning eller repeterande skjutvapen och 

a) som kan innehålla mer än 20 patroner, eller 

b) i fall av långa skjutvapen kan innehålla mer än 10 patroner, 

såvida inte personen har beviljats tillstånd enligt artikel 6 eller tillstånd som har bekräftats, förnyats eller förlängts 
enligt artikel 7.4a. 

Artikel 5a 

För att minimera risken att en obehörig person får tag i skjutvapen och ammunition ska medlemsstaterna fastställa 
regler för lämplig övervakning av skjutvapen och ammunition samt regler för hur dessa ska förvaras på ett lämpligt 
och säkert sätt. Skjutvapen och ammunition till skjutvapen får inte förvaras lättillgängligt tillsammans. Lämplig 
övervakning ska innebära att den person som lagligt innehar skjutvapnet eller ammunitionen i fråga har kontroll 
över det/den under dess transport och användning. Kontrollnivån för lämpliga förvaringsarrangemang ska återspegla 
antal och kategori av de berörda skjutvapnen och ammunitionen i fråga. 
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Artikel 5b 

Medlemsstaterna ska, i fall då skjutvapen, väsentliga delar eller ammunition i kategorierna A, B eller C förvärvas och 
säljs genom distansavtal enligt definitionen i artikel 2 led 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU (*), 
säkerställa att identitet och, när så krävs, tillstånd för förvärvaren av skjutvapnet, de väsentliga delarna eller 
ammunitionen kontrolleras före eller allra senast vid leveransen av dessa till personen i fråga genom 

a) en vapenhandlare eller vapenmäklare som är licensierad eller har tillstånd, eller 

b) en offentlig myndighet eller en företrädare för den myndigheten.  

(*) Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om konsumenträttigheter och om 
ändring av rådets direktiv 93/13/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG och om 
upphävande av rådets direktiv 85/577/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG (EUT L 304, 
22.11.2011, s. 64). 

Artikel 6 

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 2.2 ska medlemsstaterna vidta alla lämpliga åtgärder för att 
förbjuda förvärv och innehav av skjutvapen, väsentliga delar och ammunition i kategori A. De ska säkerställa att 
skjutvapen, väsentliga delar och ammunition som innehas olagligt i strid med detta förbud beslagtas. 

2. För skydd av säkerheten för kritisk infrastruktur, kommersiell sjöfart, konvojer av högt värde och känsliga 
fastigheter och för ändamål som rör det nationella försvaret, utbildnings-, kultur- och forskningsändamål samt 
historiska ändamål, får de nationella behöriga myndigheterna, utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1, 
i enskilda och vederbörligen motiverade undantagsfall bevilja tillstånd för skjutvapen, väsentliga delar och 
ammunition i kategori A om detta inte är i strid mot allmän säkerhet eller allmän ordning. 

3. Medlemsstaterna får i särskilda enskilda och vederbörligen motiverade undantagsfall besluta att bevilja samlare 
tillstånd att förvärva och inneha skjutvapen, väsentliga delar och ammunition i kategori A, under förutsättning att 
strikta säkerhetsvillkor är på plats och att samlarna för de nationella behöriga myndigheterna visar att åtgärder 
vidtagits för att motverka eventuella risker för den allmänna säkerheten eller den allmänna ordningen och att 
skjutvapnen, de väsentliga delarna eller ammunitionen i fråga förvaras på ett säkert sätt motsvarande de risker som 
är förbundna med obehörig tillgång till sådana produkter. 

Medlemsstaterna ska säkerställa att samlare som beviljats tillstånd enligt första stycket i denna punkt är 
identifierbara i det register som avses i artikel 4. Sådana samlare med tillstånd ska vara skyldiga att föra register över 
samtliga skjutvapen i kategori A som de innehar, och nämnda register ska vara tillgängligt för de nationella behöriga 
myndigheterna. Medlemsstaterna ska inrätta ett lämpligt övervakningssystem för sådana samlare med tillstånd, med 
beaktande av alla relevanta faktorer. 

4. Medlemsstaterna får tillåta vapenhandlare eller vapenmäklare att inom ramen för sin respektive yrkesutövning 
– och under förutsättning att strikta villkor om säkerhet är uppfyllda – förvärva, tillverka, deaktivera, reparera, 
leverera, överföra och inneha skjutvapen, väsentliga delar till skjutvapen och ammunition i kategori A. 

5. Medlemsstaterna får tillåta museer att förvärva och inneha skjutvapen, väsentliga delar och ammunition 
i kategori A under förutsättning att strikta villkor om säkerhet är uppfyllda. 

6. Medlemsstaterna får tillåta tävlingsskyttar att förvärva och inneha halvautomatiska skjutvapen i kategori 
A punkterna 6 eller 7 under förutsättning att följande villkor är uppfyllda: 

a) En tillfredsställande bedömning av de relevanta uppgifterna till följd av tillämpningen av artikel 5.2. 

b) Tillhandahållande av bevis för att den berörda tävlingsskytten aktivt tränar inför eller deltar i skyttetävlingar som 
erkänns av en officiellt erkänd skyttesportorganisation i den berörda medlemsstaten eller av ett internationellt 
etablerat och officiellt erkänt skyttesportförbund. 
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c) Tillhandahållande av ett intyg från en officiellt erkänd skyttesportorganisation som styrker att 

i) tävlingsskytten är medlem i en skytteklubb och regelbundet har bedrivit tävlingsskytte vid denna klubb under 
minst tolv månader, och 

ii) skjutvapnet i fråga uppfyller de specifikationer som krävs för utövande av en skyttegren som erkänns av ett 
internationellt etablerat och officiellt erkänt skyttesportförbund. 

När det gäller skjutvapen i kategori A punkt 6 får medlemsstater som tillämpar ett militärt system som grundar sig 
på allmän värnplikt och som under de senaste 50 åren har tillämpat ett system med överföring av militära 
skjutvapen till personer som lämnar armén efter att ha fullgjort sin militärtjänst, bevilja dessa personer tillstånd, 
i deras egenskap av tävlingsskyttar, att behålla ett skjutvapen som använts under den obligatoriska militärtjänst
göringen. Den relevanta offentliga myndigheten ska omvandla dessa skjutvapen till halvautomatiska skjutvapen, och 
ska regelbundet kontrollera att de personer som använder skjutvapnen inte utgör en risk för den allmänna 
säkerheten. Bestämmelserna som fastställs i första stycket leden a, b och c ska tillämpas. 

7. Tillstånd som beviljas enligt denna artikel ska regelbundet omprövas, med intervaller som inte överstiger fem 
år.”  

7. Artikel 7 ska ändras på följande sätt: 

a) I punkt 4 ska följande stycke läggas till: 

”Tillstånden för innehav av skjutvapen ska regelbundet omprövas, med intervaller som inte överstiger fem år. Ett 
tillstånd kan förnyas eller förlängas om de villkor som låg till grund för att det beviljades fortfarande är 
uppfyllda.” 

b) Följande punkt ska införas: 

”4a. Medlemsstaterna får besluta att bekräfta, förnya eller förlänga tillstånd för halvautomatiska skjutvapen 
i kategori A punkterna 6, 7 eller 8 avseende ett skjutvapen som klassificerats i kategori B, och som lagligen 
förvärvats och registrerats före den 13 juni 2017, i enlighet med de övriga villkor som fastställs i detta direktiv. 
Dessutom får medlemsstaterna tillåta att sådana skjutvapen förvärvas av andra personer som beviljats tillstånd av 
medlemsstaterna i enlighet med detta direktiv, i dess ändrade lydelse genom Europaparlamentets och rådets 
direktiv (EU) 2017/853 (*).  

(*) Europaparlamentet och rådets direktiv (EU) 2017/853 av den 17 maj 2017 om ändring av rådets direktiv 
91/477/EEG om kontroll av förvärv och innehav av vapen (EUT L 137, 24.5.2017, s. 22).” 

8. I artikel 8 ska punkt 3 ersättas med följande: 

”3. Om en medlemsstat förbjuder eller kräver tillstånd för förvärv och innehav av ett skjutvapen i kategori B 
eller C inom sitt territorium, ska den underrätta de andra medlemsstaterna om detta; dessa stater ska enligt 
artikel 12.2 föra in en uttrycklig anmärkning om detta förhållande i varje europeiskt skjutvapenpass som de 
utfärdar för ett sådant skjutvapen.”  

9. Artikel 10 ska ersättas med följande: 

”Artikel 10 

1. Bestämmelserna för förvärv och innehav av ammunition ska vara desamma som de som gäller för innehav av 
de skjutvapen som ammunitionen är avsedd för. 

Förvärv av laddningsanordningar för halvautomatiska skjutvapen med centralantändning vilka kan innehålla mer 
än 20 patroner eller mer än 10 patroner vad gäller långa skjutvapen ska tillåtas endast för personer som beviljas 
tillstånd enligt artikel 6 eller ett tillstånd som har bekräftats, förnyats eller förlängts enligt artikel 7.4a. 

2. Vapenhandlare och vapenmäklare får vägra att genomföra varje transaktion för förvärv av komplett 
ammunition eller delar av ammunition som de med fog anser vara misstänkt på grund av sin karaktär eller 
omfattning, och ska rapportera varje försök till sådan transaktion till de behöriga myndigheterna.” 
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10. Följande artiklar ska införas: 

”Artikel 10a 

1. Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att säkerställa att anordningar med patroner som är konstruerade 
endast för att avfyra lösa skott, retande ämnen, andra verksamma ämnen eller pyroteknisk signalammunition inte 
kan omvandlas till att avfyra ett skott, en kula eller en projektil med hjälp av ett antändbart drivämne. 

2. Medlemsstaterna ska som skjutvapen klassificera anordningar med patroner som är konstruerade endast för 
att avfyra lösa skott, retande ämnen, andra verksamma ämnen eller pyroteknisk signalammunition och som kan 
omvandlas till att avfyra ett skott, en kula eller en projektil med hjälp av ett antändbart drivämne. 

3. Kommissionen ska anta genomförandeakter om fastställande av tekniska specifikationer för larm- och 
signalvapen som tillverkas i eller importeras till unionen den 14 september 2018 eller efter detta datum, för att 
säkerställa att de inte går att omvandla till att avfyra ett skott, en kula eller en projektil med hjälp av ett antändbart 
drivämne. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 13b.2. 
Kommissionen ska anta en första sådan genomförandeakt senast den 14 september 2018. 

Artikel 10b 

1. Medlemsstaterna ska låta en behörig myndighet kontrollera åtgärderna för deaktivering av skjutvapen för att 
säkerställa att ändringarna av ett skjutvapen gör alla dess väsentliga delar definitivt funktionsodugliga och omöjliga 
att avlägsna, ersätta eller ändra på ett sätt som skulle tillåta någon form av reaktivering av skjutvapnet. 
Medlemsstaterna ska föreskriva att det i samband med denna kontroll utfärdas ett intyg och en annan handling av 
vilka det framgår att skjutvapnet deaktiverats, och att vapnet förses med en väl synlig märkning i detta syfte. 

2. Kommissionen ska anta genomförandeakter om fastställande av standarder och teknik för deaktivering som 
säkerställer att alla väsentliga delar av ett skjutvapen görs definitivt funktionsodugliga och omöjliga att avlägsna, 
ersätta eller ändra på ett sätt som skulle tillåta någon form av reaktivering av skjutvapnet. Dessa genomförandeakter 
ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 13b.2. 

3. De genomförandeakter som avses i punkt 2 ska inte vara tillämpliga på skjutvapen som deaktiverats före den 
dag då de genomförandeakterna börjar tillämpas, såvida inte dessa skjutvapen överförs till en annan medlemsstat 
eller släpps ut på marknaden efter den dagen. 

4. Medlemsstaterna får inom två månader efter den 13 juni 2017 underrätta kommissionen om sina nationella 
deaktiveringsstandarder och tekniker som tillämpades före den 8 april 2016 och motivera på vilka sätt 
säkerhetsnivån som säkerställs av dessa nationella standarder och tekniker är likvärdig med den som säkerställs av 
de tekniska specifikationer för deaktivering av skjutvapen som fastställs i bilaga I till kommissionens genomförande
förordning (EU) 2015/2403 (*), som började tillämpas den 8 april 2016. 

5. När medlemsstaterna underrättar kommissionen i enlighet med punkt 4 i denna artikel ska kommissionen, 
senast 12 månader efter underrättelsen, anta genomförandeakter som fastställer huruvida nämnda nationella 
deaktiveringsstandarder och tekniker som det underrättats om säkerställde att skjutvapen deaktiverades med en 
säkerhetsnivå likvärdig med den som säkerställs av de tekniska specifikationer för deaktivering av skjutvapen som 
fastställs i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2015/2403, som började tillämpas den 8 april 2016. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 13b.2. 

6. Innan dessa genomförandeakter som avses i punkt 5 börjar tillämpas ska varje skjutvapen som deaktiverats 
i enlighet med nationella deaktiveringsstandarder och tekniker tillämpade före den 8 april 2016 när det överförs till 
en annan medlemsstat eller släpps ut på marknaden stämma överens med de tekniska specifikationer för 
deaktivering av skjutvapen som fastställs i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2015/2403. 

7. Skjutvapen som deaktiverats före den 8 april 2016 i enlighet med nationella deaktiveringsstandarder och 
tekniker och som bedömts säkerställa en säkerhetsnivå likvärdig med de tekniska specifikationer för deaktivering av 

13 



  

 

 
 

 

 

Bilaga 2 

24.5.2017 SV 

SOU 2022:62 

Europeiska unionens officiella tidning L 137/35 

skjutvapen som fastställs i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2015/2403, som började tillämpas den 8 april 
2016, ska anses vara deaktiverade skjutvapen, inbegripet när de överförs till en annan medlemsstat eller släpps ut 
på marknaden efter den dag då de genomförandeakter som avses i punkt 5 började tillämpas.  

(*) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2403 av den 15 december 2015 om fastställande av 
gemensamma riktlinjer om standarder och metoder för deaktivering i syfte att se till att deaktiverade skjutvapen 
görs irreversibelt funktionsodugliga (EUT L 333, 19.12.2015, s. 62).” 

11. I titeln på kapitel 3 ska ordet ”gemenskapen” ersättas med ordet ”unionen”.  

12. I artikel 11 ska punkt 1 ersättas med följande: 

”1. Skjutvapen får, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 12, överföras från en medlemsstat till en annan 
endast i enlighet med det förfarande som fastställs i den här artikeln. Det förfarandet ska också tillämpas på 
överföring av skjutvapen efter försäljning genom distansavtal enligt definitionen i artikel 2 led 7 i direktiv 
2011/83/EU.” 

13. Artikel 12 punkt 2 ska ändras på följande sätt: 

a) Första stycket ska ersättas med följande: 

”Utan hinder av punkt 1 får jägare och återskapare av historiska händelser i fråga om skjutvapen i kategori C, 
samt tävlingsskyttar i fråga om skjutvapen i kategorierna B eller C och skjutvapen i kategori A för vilka tillstånd 
beviljats, undantagsvis enligt artikel 6.6 eller för vilka tillståndet bekräftats, förnyats eller förlängts enligt 
artikel 7.4a, utan det föregående tillstånd som avses i artikel 11.2 inneha ett eller flera skjutvapen under en resa 
genom två eller flera medlemsstater i syfte att utöva sin verksamhet, förutsatt att 

a) de har ett europeiskt skjutvapenpass, där skjutvapnet eller skjutvapnen är införda, och 

b) de kan styrka skälen för resan, särskilt genom uppvisande av en inbjudan eller något annat bevis på sin 
jaktverksamhet, tävlingsskytteverksamhet eller verksamhet rörande återskapande av historiska händelser i den 
medlemsstat som är destinationsland.” 

b) Tredje stycket ska ersättas med följande: 

”Detta undantag ska dock inte tillämpas på resor till en medlemsstat som enligt artikel 8.3 antingen förbjuder 
förvärv och innehav av skjutvapnet i fråga eller som kräver ett tillstånd för vapnet. I detta fall ska i så fall detta 
uttryckligen anmärkas i Europeiska skjutvapenpasset. Medlemsstaterna får även vägra att tillämpa detta undantag 
i fall av skjutvapen i kategori A för vilka ett tillstånd beviljats enligt artikel 6.6 eller för vilka tillståndet 
bekräftats, förnyats eller förlängts enligt artikel 7.4a.”  

14. I artikel 13 ska följande punkter läggas till: 

”4. Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska på elektronisk väg utbyta information om tillstånd som beviljats 
för överföring av skjutvapen till en annan medlemsstat samt information om avslag på ansökningar om tillstånd 
som föreskrivs i artiklarna 6 och 7 av säkerhetsskäl eller med avseende på den berörda personens pålitlighet. 

5. Kommissionen ska ombesörja ett system för utbyte av information såsom anges i denna artikel. 

Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a för att komplettera detta direktiv genom att 
fastställa de närmare bestämmelserna för det systematiska utbytet av information på elektronisk väg. Kommissionen 
ska anta de första sådana delegerade akter senast den 14 september 2018.”  

15. Artikel 13a ska ersättas med följande: 

”Artikel 13a 

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna 
artikel. 
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2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 13.5 ska ges till kommissionen tills vidare från 
och med den 13 juni 2017. 

3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 13.5 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. 
Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare 
i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft. 

4. Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat 
i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. 

5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna. 

6. En delegerad akt som antas enligt artikel 13.5 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller 
rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten 
delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, 
har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.”  

16. Följande artikel ska införas: 

”Artikel 13b 

1. Kommissionen ska biträdas av en kommitté. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses 
i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 (*). 

2. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.  

(*) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförande
befogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).” 

17. I artikel 15 punkt 1 ska ordet ”gemenskapens” ersättas med ordet ”unionens”.  

18. Artikel 17 ska ersättas med följande: 

”Artikel 17 

Senast den 14 september 2020 och vart femte år därefter ska kommissionen lämna en rapport till 
Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av detta direktiv, inklusive en kontroll av dess bestämmelsers 
ändamålsenlighet, vid behov åtföljd av lagstiftningsförslag till åtgärder, särskilt i fråga om kategorierna av skjutvapen 
i bilaga I och de frågor som rör genomförandet av systemet för Europeiska skjutvapenpasset, märkningen och ny 
teknik, t.ex. konsekvenserna av friformsframställning med 3D-skrivare, användning av QR-kod och användning av 
radiofrekvensidentifiering (RFID).”  

19. Bilaga I ska ändras på följande sätt:  

1. Del II ska ändras på följande sätt: 

a) Inledningen ska ersättas med följande: 

”Vid tillämpning av detta direktiv klassificeras skjutvapen i följande kategorier:” 

b) Led A ska ändras på följande sätt: 

i) Inledningen ska utgå. 

ii) I kategori A ska följande punkter läggas till: 

”6. Automatiska skjutvapen som omvandlats till halvautomatiska skjutvapen, utan att det påverkar 
tillämpningen av artikel 7.4a. 
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7. Följande halvautomatiska skjutvapen med centralantändning: 

a) Korta skjutvapen med vilka mer än 21 patroner kan avfyras utan omladdning, om 

i) en laddningsanordning med kapacitet för mer än 20 patroner utgör en del av det skjutvapnet, 
eller 

ii) en löstagbar laddningsanordning med kapacitet för mer än 20 patroner sätts in i det. 

b) Långa skjutvapen med vilka mer än 11 patroner kan avfyras utan omladdning, om 

i) en laddningsanordning med kapacitet för mer än 10 patroner utgör en del av det skjutvapnet, 
eller 

ii) en löstagbar laddningsanordning med kapacitet för mer än 10 patroner sätts in i det. 

8. Halvautomatiska långa skjutvapen (dvs. skjutvapen som ursprungligen är avsedda att avfyras från 
axeln) vars längd kan minskas till mindre än 60 cm utan att funktionaliteten går förlorad genom en 
vikbar kolv eller en kolv av teleskopisk typ eller genom en kolv som kan avlägsnas utan användning 
av verktyg. 

9. Varje skjutvapen i denna kategori som har omvandlats till att avfyra lösa skott, retande ämnen, andra 
verksamma ämnen eller pyroteknisk ammunition, eller till ett salutvapen eller ett akustiskt vapen.” 

iii) Kategori B ska ersättas med följande: 

”Kategori B – Skjutvapen för vilka det krävs tillstånd 

1. Repeterande korta skjutvapen. 

2. Korta skjutvapen med enkelskott med centralantändning. 

3. Korta vapen med enkelskott med kantantändning, vars totala längd är mindre än 28 cm. 

4. Halvautomatiska långa skjutvapen vars laddningsanordning och patronläge tillsammans kan innehålla 
mer än tre patroner då det rör sig om skjutvapen med kantantändning och mer än tre men mindre än 
tolv patroner då det rör sig om skjutvapen med centralantändning. 

5. Halvautomatiska korta skjutvapen andra än de som står upptagna i kategori A punkt 7 a. 

6. Halvautomatiska långa skjutvapen som står upptagna i kategori A punkt 7 b vars laddningsanordning 
och patronläge tillsammans inte kan innehålla mer än tre patroner och där laddningsanordningen kan 
tas bort eller det inte är uteslutet att vapnet med hjälp av vanliga verktyg kan omändras på sådant sätt 
att laddningsanordning och patronläge tillsammans kan innehålla mer än tre patroner. 

7. Repeterande och halvautomatiska långa skjutvapen med slätborrade lopp som inte överstiger 60 cm 
i längd. 

8. Varje skjutvapen i denna kategori som har omvandlats till att avfyra lösa skott, retande ämnen, andra 
verksamma ämnen eller pyroteknisk ammunition, eller till ett salutvapen eller ett akustiskt vapen. 

9. Halvautomatiska skjutvapen för civilt bruk som liknar vapen med automatisk mekanism andra än de 
som står upptagna i kategori A punkterna 6, 7 eller 8.” 

iv) Kategori C ska ersättas med följande: 

”Kategori C – Skjutvapen och vapen som ska anmälas 

1. Repeterande långa skjutvapen andra än de som står upptagna i kategori B punkt 7. 

2. Långa skjutvapen med räfflade lopp för enkelskott. 

3. Halvautomatiska långa skjutvapen andra än de som står upptagna i kategori A eller B. 

4. Korta vapen för enkelskott med kantantändning vars totala längd inte är mindre än 28 cm. 
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5. Varje skjutvapen i denna kategori som har omvandlats till att avfyra lösa skott, retande ämnen, andra 
verksamma ämnen eller pyroteknisk ammunition, eller till ett salutvapen eller ett akustiskt vapen. 

6. Skjutvapen i kategorierna A eller B eller denna kategori som har deaktiverats i enlighet med 
genomförandeförordning (EU) 2015/2403. 

7. Enkelskotts långa skjutvapen med slätborrade lopp som släpps ut på marknaden den 14 september 
2018 eller senare.” 

v) Kategori D ska utgå. 

c) Led B ska utgå.  

2. Del III ska ersättas med följande: 

”III. Definitionen av skjutvapen ska i denna bilaga inte omfatta föremål som stämmer med definitionen men som 

a) är gjorda för larm, signalering, livräddning, djurslakt eller harpunfiske eller för industriellt eller tekniskt 
bruk, förutsatt att de bara kan användas i ett sådant syfte, 

b) betraktas som antika vapen, om dessa inte har inkluderats i kategorier som fastställs i del II och är 
föremål för nationell rätt. 

I avvaktan på samordning inom unionen får medlemsstaterna tillämpa sin nationella rätt på skjutvapnen 
i denna del.”  

20. I bilaga II ska led f ersättas med följande: 

”f) Anmärkningarna: 

’Rätten att resa till en annan medlemsstat med ett eller flera i passet uppräknade skjutvapen i kategorierna A, B 
eller C förutsätter ett eller flera föregående tillstånd från den besökta medlemsstaten. Sådana tillstånd får noteras 
i passet. 

Ett sådant föregående tillstånd som avses ovan är i princip inte nödvändigt för att resa med ett skjutvapen 
i kategori C i syfte att delta i jakt eller återskapa historiska händelser eller med ett skjutvapen i kategorierna A, B 
eller C för att delta i tävlingsskytte, förutsatt att resenären har ett skjutvapenpass och kan styrka skälet för resan.’ 

Om en medlemsstat har informerat de andra medlemsstaterna i enlighet med artikel 8.3 om att innehav av vissa 
skjutvapen i kategori B eller C är förbjudet eller kräver tillstånd ska en av följande anmärkningar läggas till: 

’Inresa i … (berörda stater) med skjutvapen … (identifikation) är förbjuden.’ 

’Inresa i … (berörda stater) med skjutvapen … (identifikation) kräver tillstånd.’” 

Artikel 2 

1. Medlemsstaterna ska senast den 14 september 2018 sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar 
som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast underrätta kommissionen om detta. 

2. Med avvikelse från punkt 1 i den här artikeln, ska medlemsstaterna sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra 
författningar som är nödvändiga för att följa artikel 4.3 och 4.4 i direktiv 91/477/EEG i dess ändrade lydelse senast den 
14 december 2019. De ska genast underrätta kommissionen om detta. 

3. När en medlemsstat antar bestämmelserna enligt punkterna 1 och 2 ska de innehålla en hänvisning till detta 
direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras 
ska varje medlemsstat själv utfärda. 
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4. Trots vad som sägs i punkt 1 får medlemsstaterna när det gäller skjutvapen som förvärvats före den 14 september 
2018 upphäva kravet att lämna uppgift om innehav av sådana skjutvapen i punkterna 5, 6 eller 7 till och med den 
14 mars 2021. 

5. Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell rätt som de antar 
inom det område som omfattas av detta direktiv. 

Artikel 3 

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. 

Artikel 4 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

Utfärdat i Strasbourg den 17 maj 2017. 

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar 
A. TAJANI C. ABELA 

Ordförande  Ordförande   
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RÄTTELSER 

Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/853 av den 17 maj 2017 om ändring 
av rådets direktiv 91/477/EEG om kontroll av förvärv och innehav av vapen 

(Europeiska unionens officiella tidning L 137 av den 24 maj 2017) 

1. Termen ”tävlingsskytt” i dess olika grammatiska former ska ersättas med ”målskytt” i hela direktivet i lämplig 
grammatisk form. 

2. Termen ”tävlingsskytte” ska ersättas med ”målskytte” i hela direktivet. 

3. Sidan 35, artikel 1 led 13 a (ersättning av artikel 12.2 första stycket led b i direktiv 91/477/EEG). 

I stället för:  ”… bevis på sin jaktverksamhet, tävlingsskytteverksamhet eller verksamhet …” 

ska det stå:  ”…bevis på sin jaktverksamhet, målskytteverksamhet eller verksamhet …”.  
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Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/853 av den 17 maj 2017 om ändring 
av rådets direktiv 91/477/EEG om kontroll av förvärv och innehav av vapen 

(Europeiska unionens officiella tidning L 137 av den 24 maj 2017, rättad i EUT L 160, 25.6.2018) 

Sidan 35, artikel 1.13 a (ersätter artikel 12.2 första stycket) 

I stället för: ”a) Första stycket ska ersättas med följande: 

’Utan hinder av punkt 1 får jägare och återskapare av historiska händelser i fråga om skjutvapen 
i kategori C, samt målskyttar i fråga om skjutvapen i kategorierna B eller C och skjutvapen i 
kategori A för vilka tillstånd beviljats, undantagsvis enligt artikel 6.6 […]’.” 

ska det stå: ”a) Första stycket ska ersättas med följande: 

’Utan hinder av punkt 1 får jägare och återskapare av historiska händelser i fråga om skjutvapen 
i kategori C, samt målskyttar i fråga om skjutvapen i kategorierna B eller C och skjutvapen i 
kategori A för vilka tillstånd beviljats enligt artikel 6.6 […]’.”     
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I 

(Lagstiftningsakter) 

DIREKTIV 

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2021/555 

av den 24 mars 2021 

om kontroll av förvärv och innehav av vapen 

(kodifiering) 

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV 

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114.1, 

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, 

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten, 

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1), 

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och 

av följande skäl: 

(1) Rådets direktiv 91/477/EEG (3) har ändrats väsentligt flera gånger (4). För att skapa klarhet och överskådlighet bör 
det direktivet kodifieras. 

(2) Direktiv 91/477/EEG utgör en kompletterande åtgärd för den inre marknaden. Genom den skapades det en balans 
mellan, å ena sidan, åtagandet att säkerställa en viss frihet för handel med vissa skjutvapen och deras väsentliga delar 
inom unionen och, å andra sidan, kravet att den friheten begränsas av vissa garantier som gäller säkerheten och som 
är anpassade till dessa produkter. 

(3) Polisunderrättelser tyder på att användningen av ombyggda vapen i unionen har ökat. Det är därför mycket viktigt 
att se till att sådana ombyggbara vapen omfattas av definitionen av skjutvapen i detta direktiv. 

(4) Vapenhandlares verksamhet inbegriper inte bara tillverkning utan även ändring eller omvandling av skjutvapen, 
väsentliga delar och ammunition, t.ex. förkortande av ett komplett skjutvapen, som leder till att deras kategori eller 
underkategori ändras. Rent privat, icke-kommersiell verksamhet, t.ex. manuell laddning och omladdning av 
ammunition från ammunitionsdelar för eget bruk eller ändringar av skjutvapen eller väsentliga delar som ägs av den 
berörda personen, såsom ändringar av stocken eller siktet, eller underhåll för att åtgärda slitage på väsentliga delar, 
bör inte anses utgöra verksamhet som endast vapenhandlare får utföra. 

(1) EUT C 311, 18.9.2020, s. 52. 
(2) Europaparlamentets ståndpunkt av den 9 februari 2021 (ännu inte offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 9 mars 2021. 
(3) Rådets direktiv 91/477/EEG av den 18 juni 1991 om kontroll av förvärv och innehav av vapen (EGT L 256, 13.9.1991, s. 51). 
(4) Se bilaga III, del A. 
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(5) Vid tillämpning av detta direktiv bör definitionen av vapenmäklare omfatta varje fysisk eller juridisk person, 
inbegripet partnerskap, och termen tillhandahållande anses inbegripa uthyrning och leasing. Eftersom vapenmäklare 
tillhandahåller tjänster som liknar de som tillhandahålls av vapenhandlare bör de också omfattas av detta direktiv 
när det gäller de skyldigheter för vapenhandlare som är av relevans för vapenmäklares verksamhet, i den mån de 
kan fullgöra dessa skyldigheter och i den mån dessa skyldigheter inte fullgörs av en vapenhandlare vad beträffar 
samma underliggande transaktion. 

(6) Det är lämpligt att bestämma kategorier av skjutvapen som privatpersoner bör förbjudas att förvärva eller inneha, 
eller som kräver tillstånd eller anmälan. 

(7) Tillstånd att förvärva och tillstånd att inneha ett skjutvapen bör så vitt det är möjligt ges genom ett enda förvaltnings
förfarande. 

(8) Så snart skjutvapen lagligen förvärvats och innehas i enlighet med detta direktiv, bör nationella bestämmelser om 
rätten att bära vapen, om jakt eller om målskytte tillämpas. 

(9) Detta direktiv berör inte medlemsstaternas rätt att vidta åtgärder för att förhindra illegal handel med vapen. 

(10) Det är nödvändigt att medlemsstaterna upprättar ett datoriserat register, antingen centraliserat eller decentraliserat, 
som garanterar behöriga myndigheter tillgång till de register som innehåller nödvändiga uppgifter om varje 
skjutvapen. Polismyndigheters, rättsliga myndigheters och andra behöriga myndigheters tillgång till uppgifterna i 
detta datoriserade register måste regleras i enlighet med artikel 8 i den europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 

(11) För att öka spårbarheten för alla skjutvapen och väsentliga delar och för att främja den fria rörligheten för dessa, bör 
alla skjutvapen eller deras väsentliga delar förses med en tydlig, permanent och unik märkning samt registreras i 
medlemsstaternas register. 

(12) Registrens poster bör innehålla alla uppgifter som gör det möjligt att knyta ett skjutvapen till dess innehavare, och 
bör inbegripa namnet på tillverkaren eller varumärkesnamnet, landet eller platsen för tillverkningen, skjutvapnets 
typ, märke, modell, kaliber och serienummer samt eventuella unika märkningar som anbringats på skjutvapnets 
stomme eller låda. Andra väsentliga delar än stommen och lådan bör i registren anges inom ramen för posten för 
det skjutvapen på vilket de ska monteras. 

(13) För att underlätta spårning av vapen är det nödvändigt att använda alfanumeriska koder och att i märkningen även 
ange vapnets tillverkningsår, om året inte är en del av serienumret. 

(14) För att förhindra att märkningar lätt avlägsnas och för att klargöra vilka väsentliga delar som ska märkas krävs 
gemensamma unionsregler för märkning. Dessa regler bör tillämpas endast på skjutvapen eller väsentliga delar som 
tillverkats i eller importerats till unionen den 14 september 2018 eller senare, när dessa släpps ut på marknaden, 
medan skjutvapen och delar som tillverkats i eller importerats till unionen före det datumet fortsatt bör omfattas av 
de märknings- och registreringskrav enligt direktiv 91/477/EEG som var tillämpliga fram till det datumet. 

(15) Eftersom vapenhandlares och vapenmäklares verksamhet kännetecknas av särskilda förhållanden är det nödvändigt 
att medlemsstaterna utövar strikt kontroll över sådan verksamhet, särskilt genom att kontrollera vapenhandlares 
och vapenmäklares yrkesmässiga integritet och förmåga. 

(16) Mot bakgrund av hur farliga skjutvapen och väsentliga delar är och med tanke på deras livslängd krävs det, för att 
säkerställa att de behöriga myndigheterna kan spåra skjutvapen och väsentliga delar inom ramen för administrativa 
och straffrättsliga förfaranden och med beaktande av nationell processrätt, att registrens poster bevaras under en 
period av 30 år efter det att skjutvapnen eller de väsentliga delarna i fråga skrotats. Tillgång till dessa registerposter 
och alla tillhörande personuppgifter bör för beviljande eller återkallande av tillstånd eller tullförfarande, inbegripet 
ett eventuellt påförande av administrativa sanktioner, begränsas till behöriga myndigheter och tillåtas endast i upp 
till tio år efter det att skjutvapnet eller de väsentliga delarna i fråga skrotats, och i upp till 30 år efter det att 
skjutvapnet eller de väsentliga delarna i fråga skrotats när sådan tillgång är nödvändig i brottsbekämpningssyfte. 

2 



  

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

  
 

 
 

 
  

                     

SOU 2022:62 Bilaga 5 

6.4.2021 SV Europeiska unionens officiella tidning L 115/3   

(17) Ett effektivt informationsutbyte mellan vapenhandlare och vapenmäklare, å ena sidan, och nationella behöriga 
myndigheter, å andra sidan, är viktigt för att registret ska fungera ändamålsenligt. Vapenhandlare och vapenmäklare 
bör därför utan onödigt dröjsmål förse de nationella behöriga myndigheterna med information. För att underlätta 
detta bör de nationella behöriga myndigheterna gentemot vapenhandlare och vapenmäklare tillgängliggöra 
möjligheter till elektronisk kommunikation, vilka kan inbegripa inlämnande av informationen antingen genom 
e-post eller direkt genom en databas eller ett register av något annat slag. 

(18) Det bör finnas ett allmänt förbud mot att personer som enligt lagakraftvunnen dom har fällts för vissa allvarliga 
brottsliga handlingar förvärvar skjutvapen. 

(19) Medlemsstaterna bör ha ett övervakningssystem för att säkerställa att villkoren för ett tillstånd för skjutvapen är 
uppfyllt under hela dess varaktighet. Medlemsstaterna bör besluta huruvida bedömningen ska inbegripa läkarunder
sökningar och psykologiska undersökningar på förhand. 

(20) Utan att det påverkar nationell rätt om yrkesansvar bör bedömningen av relevant medicinsk eller psykologisk 
information inte förutsätta att den medicinska personal eller andra personer som tillhandahåller sådana uppgifter 
har något ansvar om skjutvapen som innehas i enlighet med detta direktiv missbrukas. 

(21) Skjutvapen och ammunition bör förvaras på ett säkert sätt när de inte hålls under omedelbar uppsikt. Om de 
förvaras på annat sätt än i säkerhetsskåp bör skjutvapen och ammunition förvaras åtskilt från varandra. När 
skjutvapnet och ammunitionen ska överlämnas till en transportör bör denne vara ansvarig för lämplig övervakning 
och förvaring. Kriterier för lämplig förvaring och säker transport bör definieras i nationell rätt, med beaktande av 
antalet berörda vapen och ammunition samt deras kategori. 

(22) Detta direktiv bör inte påverka de regler i medlemsstaterna som tillåter lagliga transaktioner gällande skjutvapen, 
väsentliga delar och ammunition via postorder, internet eller distansavtal enligt definitionen i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2011/83/EU (5), exempelvis genom internetbaserade auktionskataloger eller radannonser, telefon 
eller e-post. Det är emellertid mycket viktigt att identiteten på parterna i sådana transaktioner och parternas lagliga 
rätt att delta i sådana transaktioner är möjliga att kontrollera och faktiskt blir föremål för en sådan kontroll. När det 
gäller köpare är det därför lämpligt att säkerställa att deras identitet och, i tillämpliga fall, att de har tillstånd för 
förvärv av skjutvapen, väsentliga delar eller ammunition, kontrolleras av en vapenhandlare eller vapenmäklare som 
är licensierad eller som har tillstånd eller av en offentlig myndighet eller dess företrädare, senast vid leveransen. 

(23) För de farligaste skjutvapnen bör det föreskrivas stränga regler i detta direktiv som säkerställer att det inte är tillåtet 
att förvärva, inneha eller bedriva handel med dessa skjutvapen, med vissa begränsade, vederbörligen motiverade 
undantag. Om dessa regler inte följs bör medlemsstaterna vidta samtliga lämpliga åtgärder, som skulle kunna 
inbegripa beslagtagande av skjutvapnen i fråga. 

(24) Medlemsstaterna bör dock ha möjlighet att tillåta förvärv och innehav av skjutvapen, väsentliga delar och 
ammunition i kategori A när så krävs för utbildningsändamål, kulturella ändamål, inbegripet film och teater, 
forskningsändamål eller historiska ändamål. Personer som beviljas tillstånd skulle kunna vara bl.a. vapensmeder, 
kontrollanstalter, tillverkare, certifierade experter, kriminaltekniker och i vissa fall de som är involverade i film- och 
tv-inspelningar. Medlemsstaterna bör också ha möjlighet att tillåta enskilda att förvärva och inneha skjutvapen, 
väsentliga delar och ammunition i kategori A för det nationella försvaret, t.ex. inom ramen för frivillig militär 
utbildning som föreskrivs i nationell rätt. 

(25) Medlemsstaterna bör kunna välja att bevilja erkända museer och samlare tillstånd för förvärv och innehav av 
skjutvapen, väsentliga delar och ammunition i kategori A när så krävs för historiska, kulturella, vetenskapliga, 
tekniska, utbildningsrelaterade eller kulturarvsrelaterade ändamål, under förutsättning att sådana museer och 
samlare, innan ett sådant tillstånd beviljas, visar att de vidtagit de åtgärder som krävs för att motverka eventuella 
risker för den allmänna säkerheten eller den allmänna ordningen, också genom lämplig förvaring. Vid beviljande av 
varje sådant tillstånd bör den specifika situationen beaktas och tas med i beräkningen, t.ex. samlingens karaktär och 
ändamålen med den, och medlemsstaterna bör säkerställa att det finns ett system för övervakning av samlare och 
samlingar. 

(5) Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om konsumenträttigheter och om ändring av rådets 
direktiv 93/13/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG och om upphävande av rådets direktiv 85/577/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG (EUT L 304, 22.11.2011, s. 64). 
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(26) Vapenhandlare och vapenmäklare bör inte hindras att hantera skjutvapen, väsentliga delar och ammunition i 
kategori A i fall där förvärv och innehav av sådana skjutvapen, väsentliga delar och ammunition undantagsvis är 
tillåtna, när hantering av dessa är nödvändig för deaktivering eller omvandling eller när det i övrigt är tillåtet enligt 
detta direktiv. Vapenhandlare och vapenmäklare bör inte heller hindras från att hantera sådana skjutvapen, 
väsentliga delar och ammunition i fall som inte omfattas av detta direktiv, t.ex. skjutvapen, väsentliga delar och 
ammunition som ska exporteras utanför unionen eller vapen som ska förvärvas av försvarsmakten, polisen eller 
offentliga myndigheter. 

(27) Vapenhandlare och vapenmäklare bör få vägra att genomföra varje transaktion för förvärv av komplett ammunition 
eller skarpa tändrör för ammunition som de anser vara misstänkt. En transaktion skulle kunna anses vara misstänkt 
om den exempelvis inbegriper mängder som är ovanliga för den planerade privata användningen, om köparen inte 
verkar känna till ammunitionens användning eller om köparen insisterar på att betala i kontanter och samtidigt är 
ovillig att visa upp identitetsbevis. Vapenhandlare och vapenmäklare bör också kunna rapportera sådana misstänkta 
transaktioner till de behöriga myndigheterna. 

(28) Risken är hög för att akustiska vapen och andra typer av vapen som använder lösa skott omvandlas till verkliga 
skjutvapen. Det är därför mycket viktigt att ta itu med problemet med sådana omvandlade vapen som används för 
att begå brottslig verksamhet. I syfte att undvika risken för att larm- och signalvapen tillverkas på ett sätt som gör 
dem möjliga att omvandla till att avfyra ett skott, en kula eller en projektil med hjälp av ett antändbart drivämne, 
bör kommissionen anta tekniska specifikationer för att säkerställa att de inte går att omvandla på ett sådant sätt. 

(29) Med hänsyn till att det finns stor risk för att skjutvapen som inte deaktiverats på rätt sätt reaktiveras och i syfte att 
höja säkerhetsnivån i hela unionen bör sådana skjutvapen omfattas av detta direktiv. Definitionen av deaktiverade 
skjutvapen bör återspegla de generella principer för deaktivering av skjutvapen som anges i protokollet mot olaglig 
tillverkning av och handel med skjutvapen, delar av och komponenter till dessa samt ammunition, fogat till rådets 
beslut 2014/164/EU (6), varigenom protokollet införlivas i unionens rättsliga ramar. 

(30) Europeiska skjutvapenpasset bör betraktas som den huvudsakliga handling som målskyttar och andra personer som 
beviljats tillstånd i enlighet med detta direktiv behöver för att inneha ett skjutvapen under en resa till en annan 
medlemsstat. Medlemsstaterna bör inte kräva att en avgift betalas för att Europeiska skjutvapenpasset ska kunna 
godtas. 

(31) Bestämmelserna i detta direktiv gällande Europeiska skjutvapenpasset bör även hänvisa till skjutvapen i kategori A, 
utan att det påverkar medlemsstaternas rätt att välja att tillämpa strängare regler. 

(32) För att göra det lättare att spåra skjutvapen och effektivt bekämpa olaglig handel med och tillverkning av skjutvapen, 
delar till skjutvapen och ammunition är det nödvändigt med informationsutbyte mellan medlemsstaterna. 

(33) Skjutvapen som är utformade för militärt bruk, till exempel AK47 och M16, och som genom sin utformning 
erbjuder ett val mellan olika avfyrningssätt, och manuellt kan ställas in på antingen helautomateld eller 
halvautomateld, bör klassificeras i kategori A skjutvapen, och därför förbjudas för civilt bruk. Om de omvandlas till 
halvautomatiska skjutvapen bör de klassificeras i kategori A punkt 6. 

(34) Vissa halvautomatiska skjutvapen kan lätt omvandlas till automatiska skjutvapen och utgör därmed ett hot mot 
säkerheten. Men även utan en sådan omvandling skulle vissa halvautomatiska skjutvapen kunna vara mycket farliga 
om de kan rymma många patroner samtidigt. Därför bör halvautomatiska skjutvapen med en fast laddnings
anordning som gör det möjligt att avfyra många patroner samt halvautomatiska skjutvapen i kombination med en 
löstagbar laddningsanordning med hög kapacitet förbjudas för civilt bruk. Möjligheten att montera på en laddnings
anordning med en kapacitet som överstiger 10 patroner för långa skjutvapen och 20 patroner för korta skjutvapen 
bör inte i sig avgöra klassificeringen av skjutvapnet i en viss kategori. 

(6) Rådets beslut 2014/164/EU av den 11 februari 2014 om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet mot olaglig 
tillverkning av och handel med skjutvapen, delar av och komponenter till dessa samt ammunition, vilket kompletterar Förenta 
nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet (EUT L 89, 25.3.2014, s. 7). 
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(35) Utan att det påverkar förlängning av tillstånd i enlighet med detta direktiv bör halvautomatiska skjutvapen med 
kantantändning, inbegripet skjutvapen av kaliber.22 eller mindre, inte klassificeras i kategori A, såvida de inte 
omvandlats från automatiska skjutvapen. 

(36) Föremål som fysiskt ser ut som skjutvapen (replikvapen), men är tillverkade så att de inte kan omvandlas till att 
avfyra ett skott, en kula eller en projektil med hjälp av ett antändbart drivämne, bör inte omfattas av detta direktiv. 

(37) Om medlemsstaterna har nationell rätt som reglerar antika vapen bör dessa vapen inte omfattas av detta direktiv. 
Reproduktioner av antika vapen är dock inte av samma historiska värde eller intresse och kan tillverkas med hjälp 
av moderna tekniker som kan öka livslängden och precisionen. Därför bör sådana reproduktioner ingå i 
tillämpningsområdet för detta direktiv. Detta direktiv bör inte vara tillämpligt på andra produkter, såsom 
airsoftvapen, som inte omfattas av definitionen av skjutvapen och därför inte regleras genom detta direktiv. 

(38) För att förbättra informationsutbytet mellan medlemsstaterna vore det värdefullt om kommissionen bedömde vad 
som krävs för ett system som kan stödja utbytet av de uppgifter som finns i medlemsstaternas datoriserade register, 
inbegripet möjligheten att låta varje medlemsstat få tillgång till ett sådant system. Det systemet skulle kunna 
använda en modul från informationssystemet för den inre marknaden (IMI) – inrättat genom Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 1024/2012 (7) – som är särskilt anpassad för skjutvapen. Sådant informationsutbyte 
mellan medlemsstater bör ske i överensstämmelse med de dataskyddsregler som fastställs i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2016/679 (8). När den behöriga myndigheten behöver ha tillgång till uppgifter ur 
kriminalregistret för en person som ansöker om tillstånd att förvärva eller inneha ett skjutvapen bör myndigheten i 
fråga kunna erhålla dessa uppgifter enligt rådets rambeslut 2009/315/RIF (9). Kommissionens bedömning skulle vid 
behov kunna åtföljas av ett förslag till lagstiftning som beaktar befintliga system för informationsutbyte. 

(39) I syfte att säkerställa ett lämpligt informationsutbyte på elektronisk väg mellan medlemsstaterna rörande beviljade 
tillstånd för överföring av skjutvapen till en annan medlemsstat och rörande avslag på ansökningar om tillstånd att 
förvärva eller inneha ett skjutvapen bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på att fastställa bestämmelser som 
gör det möjligt för medlemsstaterna att skapa ett sådant system för utbyte av information. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa 
samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre 
lagstiftning (10). För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet 
och rådet i synnerhet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt 
tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter. 

(40) För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av detta direktiv bör kommissionen tilldelas genomförandebe
fogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
nr 182/2011 (11). 

(7) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1024/2012 av den 25 oktober 2012 om administrativt samarbete genom 
informationssystemet för den inre marknaden och om upphävande av kommissionens beslut 2008/49/EG (IMI-förordningen) (EUT L 
316, 14.11.2012, s. 1). 

(8) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på 
behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän 
dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1). 

(9) Rådets rambeslut 2009/315/RIF av den 26 februari 2009 om organisationen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur 
kriminalregistret och uppgifternas innehåll (EUT L 93, 7.4.2009, s. 23). 

(10) EUT L 123, 12.5.2016, s. 1. 
(11) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och 

principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 
13). 
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(41) Detta direktiv står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns särskilt i 
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. 

(42) Förordning (EU) 2016/679 bör gälla för behandling av personuppgifter inom ramen för detta direktiv. Om 
personuppgifter som samlats in enligt detta direktiv behandlas i syfte att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott 
eller verkställa straffrättsliga påföljder, bör de myndigheter som behandlar dessa uppgifter följa bestämmelser som 
antagits enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 (12). 

(43) Eftersom målen för detta direktiv inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, utan snarare, på 
grund av åtgärdens omfattning och verkningar, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitets
principen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål. 

(44) När det gäller Island och Norge utgör detta direktiv, i enlighet med avtalet mellan Europeiska unionens råd och 
Republiken Island och Konungariket Norge om dessa staters associering till genomförandet, tillämpningen och 
utvecklingen av Schengenregelverket (13), en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket som omfattas av 
det område som avses i artikel 1 i rådets beslut 1999/437/EG (14). 

(45) När det gäller Schweiz utgör detta direktiv, i enlighet med avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska 
gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, 
tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (15), en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket 
som omfattas av det område som avses i artikel 1 i beslut 1999/437/EG jämförd med artikel 3 i rådets beslut 
2008/146/EG (16). 

(46) När det gäller Liechtenstein utgör detta direktiv, i enlighet med protokollet mellan Europeiska unionen, Europeiska 
gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Lichtensteins 
anslutning till avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om 
Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenre
gelverket (17), en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket som omfattas av det område som avses i 
artikel 1 i beslut 1999/437/EG jämförd med artikel 3 i rådets beslut 2011/350/EU (18). 

(47) Detta direktiv bör inte påverka medlemsstaternas skyldigheter vad gäller tidsfristerna för införlivande med nationell 
rätt av direktiven som anges i del B i bilaga III. 

(12) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på 
behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa 
straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF (EUT L 119, 
4.5.2016, s. 89). 

(13) EGT L 176, 10.7.1999, s. 36. 
(14) Rådets beslut 1999/437/EG av den 17 maj 1999 om vissa tillämpningsföreskrifter för det avtal som har ingåtts mellan Europeiska 

unionens råd och Republiken Island och Konungariket Norge om dessa båda staters associering till genomförandet, tillämpningen och 
utvecklingen av Schengenregelverket (EGT L 176, 10.7.1999, s. 31). 

(15) EUT L 53, 27.2.2008, s. 52. 
(16) Rådets beslut 2008/146/EG av den 28 januari 2008 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av avtalet mellan Europeiska 

unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, 
tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (EUT L 53, 27.2.2008, s. 1). 

(17) EUT L 160, 18.6.2011, s. 21. 
(18) Rådets beslut 2011/350/EU av den 7 mars 2011 om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet mellan Europeiska 

unionen, Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins 
anslutning till avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska 
edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket, om avskaffande av kontroller 
vid de inre gränserna och om personers rörlighet (EUT L 160, 18.6.2011, s. 19). 
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

KAPITEL 1 

TILLÄMPNINGSOMRÅDE 

Artikel 1 

1. I detta direktiv gäller följande definitioner: 

1) skjutvapen: varje bärbart vapen med pipa som avfyrar, är avsett att avfyra eller kan omvandlas till att avfyra ett skott, en 
kula eller en projektil med hjälp av ett antändbart drivämne, om det inte utesluts från denna definition av någon av 
anledningarna i del III i bilaga I. Skjutvapen klassificeras i del II i bilaga I. 

Ett föremål ska anses kunna omvandlas till att avfyra ett skott, en kula eller en projektil med hjälp av ett antändbart 
drivämne om 

a) det liknar ett skjutvapen, och 

b) det på grund av sin konstruktion eller sina materialegenskaper kan omvandlas på detta sätt. 

2) väsentlig del: pipan, stommen, lådan, oavsett om det är en övre eller en nedre låda, i tillämpliga fall, manteln, cylindern 
samt slutstycket, vilka, som separata delar, tillhör samma kategori som det skjutvapen på vilket de är, eller är tänkta att 
vara, monterade. 

3) ammunition: alla patroner eller deras komponenter, inklusive patronhylsor, tändhattar, drivladdningar, kulor eller 
projektiler som används i skjutvapen, förutsatt att dessa komponenter själva omfattas av krav på tillstånd i den 
berörda medlemsstaten. 

4) larm- och signalvapen: anordningar med patroner som är konstruerade endast för att avfyra lösa skott, retande ämnen, 
andra verksamma ämnen eller pyroteknisk signalammunition och som inte kan omvandlas till att avfyra ett skott, en 
kula eller en projektil med hjälp av ett antändbart drivämne. 

5) salutvapen och akustiska vapen: skjutvapen som har omvandlats särskilt så att de endast kan avfyra lösa skott för 
användning vid t.ex. teaterföreställningar, fotografering, film- och tv-inspelningar, återskapande av historiska 
händelser, parader, idrottsevenemang och utbildning. 

6) deaktiverade skjutvapen: skjutvapen som har gjorts permanent obrukbara genom åtgärder som medför att det berörda 
skjutvapnets samtliga väsentliga delar gjorts definitivt oanvändbara och omöjliga att avlägsna, ersätta eller ändra på 
ett sätt som skulle möjliggöra någon form av reaktivering av skjutvapnet. 

7) museum: en permanent institution som verkar i samhällets tjänst och för dess utveckling, är öppen för allmänheten och 
förvärvar, bevarar, bedriver forskning om och ställer ut skjutvapen, väsentliga delar eller ammunition för historiska, 
kulturella, vetenskapliga, tekniska eller utbildnings-, kulturarvs- eller fritidsrelaterade ändamål, och som erkänts som 
sådan av den berörda medlemsstaten. 

8) samlare: varje fysisk eller juridisk person som samlar in och bevarar skjutvapen, väsentliga delar eller ammunition för 
historiska, kulturella, vetenskapliga, tekniska eller utbildnings- eller kulturarvsrelaterade ändamål, och som erkänts 
som sådan av den berörda medlemsstaten. 

9) vapenhandlare: varje fysisk eller juridisk person vars näringsverksamhet helt eller delvis består av något av följande: 

a) tillverka, bedriva handel eller byteshandel med, hyra ut, reparera, ändra eller omvandla skjutvapen eller väsentliga 
delar, 

b) tillverka, bedriva handel eller byteshandel med, ändra eller omvandla ammunition. 

10) vapenmäklare: varje fysisk eller juridisk person, med undantag av vapenhandlare, vars näringsverksamhet helt eller 
delvis består av något av följande: 

a) förhandla om eller arrangera transaktioner för inköp, försäljning eller leverans av skjutvapen, väsentliga delar eller 
ammunition, 
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b) arrangera överföringen av skjutvapen, väsentliga delar eller ammunition inom en medlemsstat, från en 
medlemsstat till en annan medlemsstat, från en medlemsstat till ett tredjeland eller från ett tredjeland till en 
medlemsstat. 

11) olaglig tillverkning: olaglig tillverkning eller sammansättning av skjutvapen, väsentliga delar till dessa och ammunition 

a) med hjälp av väsentliga delar till skjutvapen som varit föremål för olaglig handel, 

b) utan tillstånd som utfärdats i enlighet med artikel 4 av en behörig myndighet i den medlemsstat där tillverkningen 
eller sammansättningen har skett, eller 

c) utan märkning av vapnen då de tillverkas i enlighet med artikel 4. 

12) olaglig handel: förvärv, försäljning, leverans, transport och överföring av skjutvapen, väsentliga delar till dessa eller 
ammunition från en medlemsstat eller genom denna medlemsstat till en annan medlemsstat, om någon av de berörda 
medlemsstaterna inte tillåter det i enlighet med detta direktiv eller om skjutvapnen, de väsentliga delarna eller 
ammunitionen inte har märkts i enlighet med artikel 4. 

13) spårning: en systematisk utredning av hur skjutvapen och i förekommande fall väsentliga delar till dessa och 
ammunition går från tillverkare till köpare, i syfte att hjälpa medlemsstaternas behöriga myndigheter att upptäcka, 
utreda och analysera olaglig tillverkning och olaglig handel. 

2. Vid tillämpning av detta direktiv ska en person betraktas som bosatt i det land som anges i adressen i en officiell 
handling som utvisar personens hemvist, såsom pass eller nationellt identitetskort som visas upp för de behöriga 
myndigheterna i en medlemsstat eller för en vapenhandlare eller en vapenmäklare vid kontroll vid förvärv eller av innehav. 
Om en persons adress inte framgår av hans eller hennes pass eller nationella identitetskort ska bosättningslandet avgöras på 
grundval av andra officiella bevis för bosättning som godtas i den berörda medlemsstaten. 

3. Ett Europeiskt skjutvapenpass ska på begäran utfärdas av en medlemsstats behöriga myndigheter till en person som 
legalt förvärvar och använder ett skjutvapen. Passet ska ha en giltighetstid på högst fem år, som kan förlängas, och det ska 
innehålla de upplysningar som anges i bilaga II. Det ska vara en personlig handling där det eller de skjutvapen förs in som 
passets innehavare äger och använder i enlighet med passet. Det ska alltid medföras av den person som använder 
skjutvapnet och eventuella förändringar avseende skjutvapeninnehavet eller skjutvapnets egenskaper ska anges i passet, 
liksom eventuell förlust eller stöld av skjutvapnet. 

Artikel 2 

1. Detta direktiv påverkar inte tillämpningen av nationella bestämmelser om rätten att bära vapen och om jakt eller 
målskytte, om de vapen som används lagligen förvärvats och innehas i enlighet med detta direktiv. 

2. Detta direktiv ska inte tillämpas på förvärv eller innehav av vapen och ammunition i enlighet med nationell rätt av 
försvarsmakten, polisen eller de offentliga myndigheterna. Det ska inte heller tillämpas på överlåtelse som regleras i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG (19). 

Artikel 3 

Medlemsstaterna får i sin lagstiftning anta strängare bestämmelser än vad som föreskrivs i detta direktiv, med förbehåll för 
de rättigheter som ges personer bosatta i medlemsstaterna enligt artikel 17.2. 

(19) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG av den 6 maj 2009 om förenkling av villkoren för överföring av försvarsre
laterade produkter inom gemenskapen (EUT L 146, 10.6.2009, s. 1). 
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KAPITEL 2 

HARMONISERING AV LAGSTIFTNINGEN OM SKJUTVAPEN 

Artikel 4 

1. När det gäller skjutvapen som tillverkats i eller importerats till unionen den 14 september 2018 eller senare ska 
medlemsstaterna säkerställa att alla skjutvapen eller väsentliga delar som släpps ut på marknaden har 

a) försetts med en tydlig, permanent och unik märkning utan dröjsmål efter tillverkning och senast innan de släpps ut på 
marknaden, eller utan dröjsmål efter import till unionen, och 

b) registrerats i enlighet med detta direktiv utan dröjsmål efter tillverkning och senast innan de släpps ut på marknaden, 
eller utan dröjsmål efter import till unionen. 

2. Den unika märkning som avses i punkt 1 a ska inbegripa tillverkarens namn eller varumärkesnamnet, landet eller 
platsen för tillverkningen, serienumret och tillverkningsåret, om detta inte redan framgår av serienumret, samt om möjligt 
modellen. Detta ska inte påverka möjligheten att anbringa tillverkarens varumärke. Om en väsentlig del är för liten för att 
kunna märkas i enlighet med denna artikel ska den märkas med åtminstone ett serienummer eller en alfanumerisk eller 
digital kod. 

Märkningskraven för skjutvapen och väsentliga delar som är av särskilt stort historiskt värde ska fastställas i enlighet med 
nationell rätt. 

Medlemsstaterna ska säkerställa att varje enskild förpackning med komplett ammunition märks på ett sådant sätt att 
tillverkarens namn, varupartiets identifikationsnummer, kalibern och ammunitionstypen anges. 

Vid tillämpning av punkt 1 och den här punkten får medlemsstaterna välja att tillämpa bestämmelserna i konventionen av 
den 1 juli 1969 om ömsesidigt erkännande av kontrollstämplar på handeldvapen (nedan kallad 1969 års konvention). 

När ett skjutvapen eller dess väsentliga delar överförs från en statlig depå till permanent civilt bruk ska medlemsstaterna 
dessutom säkerställa att det eller de förses med den unika märkning som föreskrivs i punkt 1 och som tillåter identifiering 
av den enhet från vilken överföringen har skett. 

3. Kommissionen ska anta genomförandeakter med tekniska specifikationer för märkningen. Dessa genomförandeakter 
ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 20.2. 

4. Medlemsstaterna ska inrätta ett system för reglering av vapenhandlar- och vapenmäklarverksamhet. Sådana system 
ska inbegripa åtminstone 

a) registrering av vapenhandlare och vapenmäklare som är verksamma på den medlemsstatens territorium, 

b) licens eller tillstånd för vapenhandlar- och vapenmäklarverksamhet på den medlemsstatens territorium, och 

c) en prövning av den berörda vapenhandlarens eller vapenmäklarens personliga och yrkesmässiga integritet och relevanta 
förmåga. I fråga om juridiska personer gäller prövningen både den juridiska personen och den eller de fysiska personer 
som leder företaget. 

5. Medlemsstaterna ska föra ett datoriserat register, antingen centraliserat eller decentraliserat, som garanterar behöriga 
myndigheter tillgång till de register där varje skjutvapen som omfattas av detta direktiv registreras. Det registret ska 
omfatta alla de uppgifter med anknytning till skjutvapen som krävs för att spåra och identifiera skjutvapnen i fråga, 
däribland 

a) typ, märke, modell, kaliber och serienummer för varje skjutvapen samt den märkning som anbringats på dess stomme 
eller låda som en unik märkning i enlighet med punkt 1, varigenom varje skjutvapens unika identitet ska fastställas, 
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b) det serienummer eller den unika märkning som anbringats på de väsentliga delarna, om det eller den skiljer sig från 
märkningen på skjutvapnets stomme eller låda, 

c) namn och adress avseende leverantörerna av och förvärvarna av eller ägarna till skjutvapnet, tillsammans med relevant 
eller relevanta datum, och 

d) angivelser om omvandlingar eller ändringar av skjutvapnet som leder till att dess kategori eller underkategori ändras, 
inklusive certifierad deaktivering eller skrotning, med relevant eller relevanta datum. 

Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga myndigheterna behåller uppgifterna för skjutvapen och väsentliga delar i 
registret, inklusive tillhörande personuppgifter, under en period av 30 år efter det att skjutvapnen eller de väsentliga 
delarna i fråga skrotats. 

Registeruppgifterna för skjutvapen och de väsentliga delar som avses i första stycket i denna punkt och tillhörande 
personuppgifter ska vara möjliga att ta del av 

a) för myndigheter med behörighet att bevilja eller återkalla de tillstånd som avses i artikel 9 eller 10 eller för myndigheter 
med behörighet för tullförfaranden för en period om tio år efter det att skjutvapnet eller de väsentliga delarna i fråga 
skrotats, och 

b) för myndigheter med behörighet att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder 
för en period om 30 år efter det att skjutvapnet eller de väsentliga delarna i fråga skrotats. 

Medlemsstaterna ska säkerställa att personuppgifter raderas från registret vid utgången av de perioder som anges i andra 
och tredje styckena. Detta ska inte påverka fall där specifika personuppgifter har överförts till en myndighet med 
behörighet att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder och används i det 
specifika sammanhanget, eller till andra myndigheter som är behöriga för jämförbara ändamål som föreskrivs i nationell 
rätt. I sådana fall ska de behöriga myndigheternas behandling av sådana uppgifter regleras av den berörda medlemsstatens 
nationella rätt, till fullo i överensstämmelse med unionsrätten, i synnerhet dess dataskyddsregler. 

Vapenhandlare och vapenmäklare ska vara skyldiga att, så länge verksamheten bedrivs, föra ett register där varje skjutvapen 
och varje väsentlig del som omfattas av detta direktiv och som de tagit emot eller lämnat ut registreras, tillsammans med 
uppgifter som gör det möjligt att identifiera och spåra det berörda skjutvapnet eller de berörda väsentliga delarna, särskilt 
uppgifter om typ, märke, modell, kaliber och serienummer samt leverantörers och förvärvares namn och adress. 

Efter det att deras verksamhet har upphört ska vapenhandlarna och vapenmäklarna överlämna det registret till de nationella 
myndigheter som är ansvariga för det register som avses i första stycket. 

Medlemsstater ska säkerställa att vapenhandlare och vapenmäklare som är etablerade på dess territorium rapporterar 
transaktioner som inbegriper skjutvapen eller väsentliga delar utan onödigt dröjsmål till de behöriga nationella 
myndigheterna, att vapenhandlare och vapenmäklare kan kommunicera elektroniskt med de myndigheterna för sådana 
rapporteringsändamål och att registret uppdateras omedelbart efter det att de mottagit uppgifter om sådana transaktioner. 

6. Medlemsstaterna ska se till att alla skjutvapen vid varje givet tillfälle kan kopplas till sina respektive ägare. 

Artikel 5 

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 3 ska medlemsstaterna tillåta förvärv och innehav av skjutvapen bara för 
personer som har beviljats en licens eller, när det gäller skjutvapen i kategori C, för personer som har erhållit ett särskilt 
tillstånd för förvärv och innehav av sådana skjutvapen i enlighet med nationell rätt. 
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Artikel 6 

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 3 ska medlemsstaterna tillåta förvärv och innehav av skjutvapen bara 
för personer som har giltiga skäl och som 

a) fyllt 18 år; undantag ska dock göras för dels annat förvärv än köp, dels för innehav av skjutvapen avsedda för jakt och 
målskytte, förutsatt att personer under 18 år i detta fall har föräldrarnas tillstånd eller får vägledning från en förälder 
eller en vuxen med en giltig skjutvapenlicens eller jaktlicens eller befinner sig på ett licensierat eller på annat sätt 
godkänt träningscenter och att föräldern, eller en vuxen med en giltig skjutvapenlicens eller jaktlicens, tar ansvar för 
lämplig förvaring enligt artikel 7, och 

b) inte kan antas utgöra en fara för sig själva eller andra eller för allmän ordning och säkerhet; det faktum att en person har 
befunnits skyldig till ett uppsåtligt våldsbrott ska anses tala för att sådan fara föreligger. 

2. Medlemsstaterna ska ha ett övervakningssystem, där övervakningen kan ske fortlöpande eller på annat sätt, i syfte att 
säkerställa att de villkor för tillstånd som fastställs i nationell rätt är uppfyllda under den tid som tillståndet gäller och att det 
görs bedömningar av bl.a. relevant medicinsk och psykologisk information. De specifika formerna ska fastställas i enlighet 
med nationell rätt. 

Om något av dessa villkor för tillstånd inte längre är uppfyllt ska medlemsstaterna återkalla respektive tillstånd. 

Medlemsstaterna får inte förbjuda personer bosatta inom deras territorier att inneha skjutvapen som förvärvats i en annan 
medlemsstat, om de inte förbjuder förvärv av samma typ av skjutvapen inom sitt eget territorium. 

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att tillstånd att förvärva och tillstånd att inneha ett skjutvapen i kategori B ska 
återkallas om det framkommer att den person som beviljades det tillståndet innehar en laddningsanordning som är möjlig 
att montera på halvautomatiska skjutvapen med centralantändning eller repeterande skjutvapen och som 

a) kan innehålla mer än 20 patroner, eller 

b) i fall av långa skjutvapen kan innehålla mer än 10 patroner, 

såvida inte personen har beviljats tillstånd enligt artikel 9 eller tillstånd som har bekräftats, förnyats eller förlängts enligt 
artikel 10.5. 

Artikel 7 

För att minimera risken att en obehörig person får tag i skjutvapen och ammunition ska medlemsstaterna fastställa regler 
för lämplig övervakning av skjutvapen och ammunition samt regler för hur dessa ska förvaras på ett lämpligt och säkert 
sätt. Skjutvapen och ammunition till skjutvapen får inte förvaras lättillgängligt tillsammans. Lämplig övervakning ska 
innebära att den person som lagligt innehar skjutvapnet eller ammunitionen i fråga har kontroll över det/den under dess 
transport och användning. Kontrollnivån för lämpliga förvaringsarrangemang ska återspegla antal och kategori av de 
berörda skjutvapnen och ammunitionen i fråga. 

Artikel 8 

Medlemsstaterna ska, i fall då skjutvapen, väsentliga delar eller ammunition i kategorierna A, B eller C förvärvas och säljs 
genom distansavtal enligt definitionen i artikel 2.7 i direktiv 2011/83/EU, säkerställa att identitet och, när så krävs, 
tillstånd för förvärvaren av skjutvapnet, de väsentliga delarna eller ammunitionen kontrolleras före eller allra senast vid 
leveransen av dessa till personen i fråga genom 

a) en vapenhandlare eller vapenmäklare som är licensierad eller har tillstånd, eller 

b) en offentlig myndighet eller en företrädare för den myndigheten. 
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Artikel 9 

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 2.2 ska medlemsstaterna vidta alla lämpliga åtgärder för att förbjuda 
förvärv och innehav av skjutvapen, väsentliga delar och ammunition i kategori A. De ska säkerställa att skjutvapen, 
väsentliga delar och ammunition som innehas olagligt i strid med detta förbud beslagtas. 

2. För skydd av säkerheten för kritisk infrastruktur, kommersiell sjöfart, konvojer av högt värde och känsliga fastigheter 
och för ändamål som rör det nationella försvaret, utbildnings-, kultur- och forskningsändamål samt historiska ändamål, får 
de nationella behöriga myndigheterna, utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1, i enskilda och vederbörligen 
motiverade undantagsfall bevilja tillstånd för skjutvapen, väsentliga delar och ammunition i kategori A om detta inte står i 
strid med allmän säkerhet eller allmän ordning. 

3. Medlemsstaterna får i särskilda enskilda och vederbörligen motiverade undantagsfall besluta att bevilja samlare 
tillstånd att förvärva och inneha skjutvapen, väsentliga delar och ammunition i kategori A, under förutsättning att strikta 
säkerhetsvillkor är på plats och att samlarna för de nationella behöriga myndigheterna visar att åtgärder vidtagits för att 
motverka eventuella risker för den allmänna säkerheten eller den allmänna ordningen och att skjutvapnen, de väsentliga 
delarna eller ammunitionen i fråga förvaras på ett säkert sätt motsvarande de risker som är förbundna med obehörig 
tillgång till sådana produkter. 

Medlemsstaterna ska säkerställa att samlare som beviljats tillstånd enligt första stycket i denna punkt är identifierbara i det 
register som avses i artikel 4. Sådana samlare med tillstånd ska vara skyldiga att föra register över samtliga skjutvapen i 
kategori A som de innehar, och det registret ska vara tillgängligt för de nationella behöriga myndigheterna. 
Medlemsstaterna ska inrätta ett lämpligt övervakningssystem för sådana samlare med tillstånd, med beaktande av alla 
relevanta faktorer. 

4. Medlemsstaterna får tillåta vapenhandlare eller vapenmäklare att inom ramen för sin respektive yrkesutövning – och 
under förutsättning att strikta villkor om säkerhet är uppfyllda – förvärva, tillverka, deaktivera, reparera, leverera, överföra 
och inneha skjutvapen, väsentliga delar till skjutvapen och ammunition i kategori A. 

5. Medlemsstaterna får tillåta museer att förvärva och inneha skjutvapen, väsentliga delar och ammunition i kategori A 
under förutsättning att strikta villkor om säkerhet är uppfyllda. 

6. Medlemsstaterna får tillåta målskyttar att förvärva och inneha halvautomatiska skjutvapen i kategori A punkt 6 eller 
7 under förutsättning att följande villkor är uppfyllda: 

a) En tillfredsställande bedömning av de relevanta uppgifterna till följd av tillämpningen av artikel 6.2. 

b) Tillhandahållande av bevis för att den berörda målskytten aktivt tränar inför eller deltar i skyttetävlingar som erkänns av 
en officiellt erkänd skyttesportorganisation i den berörda medlemsstaten eller av ett internationellt etablerat och 
officiellt erkänt skyttesportförbund. 

c) Tillhandahållande av ett intyg från en officiellt erkänd skyttesportorganisation som styrker att 

i) målskytten är medlem i en skytteklubb och regelbundet har bedrivit målskytte vid denna klubb under minst tolv 
månader, och 

ii) skjutvapnet i fråga uppfyller de specifikationer som krävs för utövande av en skyttegren som erkänns av ett 
internationellt etablerat och officiellt erkänt skyttesportförbund. 

När det gäller skjutvapen i kategori A punkt 6 får medlemsstater som tillämpar ett militärt system som grundar sig på 
allmän värnplikt och som under de senaste 50 åren har tillämpat ett system med överföring av militära skjutvapen till 
personer som lämnar armén efter att ha fullgjort sin militärtjänst, bevilja dessa personer tillstånd, i deras egenskap av 
målskyttar, att behålla ett skjutvapen som använts under den obligatoriska militärtjänstgöringen. Den relevanta offentliga 
myndigheten ska omvandla dessa skjutvapen till halvautomatiska skjutvapen, och ska regelbundet kontrollera att de 
personer som använder skjutvapnen inte utgör en risk för den allmänna säkerheten. Bestämmelserna som fastställs i första 
stycket leden a, b och c ska tillämpas. 

12 



  

 

 

 

 

 

 

  

                   

SOU 2022:62 Bilaga 5 

6.4.2021 SV Europeiska unionens officiella tidning L 115/13   

7. Tillstånd som beviljas enligt denna artikel ska regelbundet omprövas, med intervaller som inte överstiger fem år. 

Artikel 10 

1. Ett skjutvapen i kategori B får inte förvärvas inom en medlemsstats territorium utan den medlemsstatens tillstånd. 

Ett sådant tillstånd får inte ges till en person som är bosatt i en annan medlemsstat utan den medlemsstatens föregående 
samtycke. 

2. Ett skjutvapen i kategori B får inte innehas inom en medlemsstats territorium utan den medlemsstatens tillstånd. Om 
innehavaren av vapnet är bosatt i en annan medlemsstat ska den andra medlemsstaten informeras. 

3. Tillstånd att förvärva, och tillstånd att inneha, ett skjutvapen i kategori B får ges i ett gemensamt förvaltningsbeslut. 

4. Medlemsstaterna får överväga att till personer som uppfyller kraven för tillstånd för skjutvapen utfärda en flerårig 
licens för förvärv och innehav av alla skjutvapen som kräver tillstånd, utan att det påverkar 

a) skyldigheten att underrätta de behöriga myndigheterna om överföringarna, 

b) den fortlöpande kontrollen av att dessa personer efterlever villkoren, och 

c) de tak för innehav som fastställs i nationell rätt. 

Tillstånden för innehav av skjutvapen ska regelbundet omprövas, med intervaller som inte överstiger fem år. Ett tillstånd 
kan förnyas eller förlängas om de villkor som låg till grund för att det beviljades fortfarande är uppfyllda. 

5. Medlemsstaterna får besluta att bekräfta, förnya eller förlänga tillstånd för halvautomatiska skjutvapen i kategori A 
punkt 6, 7 eller 8 avseende ett skjutvapen som klassificerats i kategori B, och som lagligen förvärvats och registrerats före 
den 13 juni 2017, i enlighet med de övriga villkor som fastställs i detta direktiv. Dessutom får medlemsstaterna tillåta att 
sådana skjutvapen förvärvas av andra personer som beviljats tillstånd av medlemsstaterna i enlighet med detta direktiv. 

6. Medlemsstaterna ska anta bestämmelser för att se till att de personer som enligt nationell rätt innehar giltiga tillstånd 
för skjutvapen i kategori B den 28 juli 2008 inte behöver ansöka om licens eller tillstånd för skjutvapen som de innehade i 
kategorierna C eller D före denna tidpunkt. Vid varje överföring av vapen i kategorierna C eller D krävs dock att mottagaren 
införskaffar eller innehar licens för eller har särskilt tillstånd att inneha skjutvapnen i enlighet med nationell rätt. 

Artikel 11 

1. Innehav av ett skjutvapen i kategori C är bara tillåtet om innehavaren har lämnat uppgift om detta till myndigheterna 
i den medlemsstat där vapnet innehas. 

Medlemsstaterna får när det gäller skjutvapen som förvärvats före den 14 september 2018 upphäva kravet att lämna 
uppgift om innehav av skjutvapen i kategori C punkt 5, 6 eller 7 till och med den 14 mars 2021. 

2. Varje säljare, vapenhandlare och privatperson ska informera myndigheterna i den medlemsstat där transaktionen äger 
rum om överlåtelse eller utlämnande av ett skjutvapen i kategori C med angivande av de uppgifter som krävs för att vapnet 
och förvärvaren ska kunna identifieras. Om den som förvärvar ett sådant skjutvapen är bosatt i en annan medlemsstat ska 
denna informeras om förvärvet såväl av den medlemsstat i vilken förvärvet ägde rum som av förvärvaren. 

3. Om en medlemsstat förbjuder eller kräver tillstånd för förvärv och innehav av ett skjutvapen i kategori B eller C inom 
sitt territorium, ska den underrätta de andra medlemsstaterna om detta; dessa stater ska enligt artikel 17.2 föra in en 
uttrycklig anmärkning om detta förhållande i varje europeiskt skjutvapenpass som de utfärdar för ett sådant skjutvapen. 
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Artikel 12 

1. Överlämnande av ett skjutvapen i kategori A, B eller C till en person som inte är bosatt i den aktuella medlemsstaten 
ska tillåtas under förutsättning att bestämmelserna i artiklarna 9, 10 och 11 iakttas, om 

a) förvärvaren fått tillstånd enligt artikel 16 att själv utföra överföringen till det land där förvärvaren är bosatt, 

b) förvärvaren lämnar in en skriftlig anmälan där förvärvaren intygar och motiverar sin avsikt att inneha skjutvapnet i den 
medlemsstat där förvärvet skett, förutsatt att denne uppfyller medlemsstatens rättsliga villkor för innehavet. 

2. Medlemsstaterna får tillåta tillfälliga överlämnanden av skjutvapen enligt närmare föreskrifter som de själva 
bestämmer. 

Artikel 13 

1. Bestämmelserna för förvärv och innehav av ammunition ska vara desamma som de som gäller för innehav av de 
skjutvapen som ammunitionen är avsedd för. 

Förvärv av laddningsanordningar för halvautomatiska skjutvapen med centralantändning vilka kan innehålla mer än 20 
patroner eller mer än 10 patroner vad gäller långa skjutvapen ska tillåtas endast för personer som beviljas tillstånd enligt 
artikel 9 eller ett tillstånd som har bekräftats, förnyats eller förlängts enligt artikel 10.5. 

2. Vapenhandlare och vapenmäklare får vägra att genomföra varje transaktion för förvärv av komplett ammunition eller 
delar av ammunition som de med fog anser vara misstänkt på grund av dess karaktär eller omfattning, och ska rapportera 
varje försök till sådan transaktion till de behöriga myndigheterna. 

Artikel 14 

1. Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att säkerställa att anordningar med patroner som är konstruerade endast för 
att avfyra lösa skott, retande ämnen, andra verksamma ämnen eller pyroteknisk signalammunition inte kan omvandlas till 
att avfyra ett skott, en kula eller en projektil med hjälp av ett antändbart drivämne. 

2. Medlemsstaterna ska som skjutvapen klassificera anordningar med patroner som är konstruerade endast för att avfyra 
lösa skott, retande ämnen, andra verksamma ämnen eller pyroteknisk signalammunition och som kan omvandlas till att 
avfyra ett skott, en kula eller en projektil med hjälp av ett antändbart drivämne. 

3. Kommissionen ska anta genomförandeakter om fastställande av tekniska specifikationer för larm- och signalvapen 
som tillverkats i eller importerats till unionen den 14 september 2018 eller senare, för att säkerställa att de inte går att 
omvandla till att avfyra ett skott, en kula eller en projektil med hjälp av ett antändbart drivämne. Dessa genomförandeakter 
ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 20.2. 

Artikel 15 

1. Medlemsstaterna ska låta en behörig myndighet kontrollera åtgärderna för deaktivering av skjutvapen för att 
säkerställa att ändringarna av ett skjutvapen gör alla dess väsentliga delar definitivt oanvändbara och omöjliga att avlägsna, 
ersätta eller ändra på ett sätt som skulle möjliggöra någon form av reaktivering av skjutvapnet. Medlemsstaterna ska 
föreskriva att det i samband med denna kontroll utfärdas ett intyg och en annan handling av vilka det framgår att 
skjutvapnet deaktiverats, och att vapnet förses med en väl synlig märkning i detta syfte. 

2. Kommissionen ska anta genomförandeakter om fastställande av standarder och teknik för deaktivering som 
säkerställer att alla väsentliga delar av ett skjutvapen görs definitivt oanvändbara och omöjliga att avlägsna, ersätta eller 
ändra på ett sätt som skulle möjliggöra någon form av reaktivering av skjutvapnet. Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 20.2. 
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3. De genomförandeakter som avses i punkt 2 ska inte vara tillämpliga på skjutvapen som deaktiverats före den dag då 
de genomförandeakterna börjar tillämpas, såvida inte dessa skjutvapen överförs till en annan medlemsstat eller släpps ut 
på marknaden efter den dagen. 

4. Medlemsstaterna får inom två månader efter den 13 juni 2017 underrätta kommissionen om sina nationella 
deaktiveringsstandarder och -tekniker som tillämpades före den 8 april 2016 och motivera på vilka sätt säkerhetsnivån 
som säkerställs av dessa nationella deaktiveringsstandarder och -tekniker är likvärdig med den som säkerställs av de 
tekniska specifikationer för deaktivering av skjutvapen som fastställs i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning 
(EU) 2015/2403 (20), som började tillämpas den 8 april 2016. 

5. När medlemsstaterna underrättar kommissionen i enlighet med punkt 4 ska kommissionen, senast tolv månader efter 
underrättelsen, anta genomförandeakter som fastställer huruvida de nationella deaktiveringsstandarder och -tekniker som 
det underrättats om säkerställde att skjutvapen deaktiverades med en säkerhetsnivå likvärdig med den som säkerställs av de 
tekniska specifikationer för deaktivering av skjutvapen som fastställs i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 
2015/2403, som började tillämpas den 8 april 2016. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det gransknings
förfarande som avses i artikel 20.2. 

6. Innan de genomförandeakter som avses i punkt 5 börjar tillämpas ska varje skjutvapen som deaktiverats i enlighet 
med nationella deaktiveringsstandarder och tekniker tillämpade före den 8 april 2016 när det överförs till en annan 
medlemsstat eller släpps ut på marknaden stämma överens med de tekniska specifikationer för deaktivering av skjutvapen 
som fastställs i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2015/2403. 

7. Skjutvapen som deaktiverats före den 8 april 2016 i enlighet med nationella deaktiveringsstandarder och -tekniker 
och som bedömts säkerställa en säkerhetsnivå likvärdig med de tekniska specifikationer för deaktivering av skjutvapen 
som fastställs i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2015/2403, som började tillämpas den 8 april 2016, ska anses 
vara deaktiverade skjutvapen, inbegripet när de överförs till en annan medlemsstat eller släpps ut på marknaden efter den 
dag då de genomförandeakter som avses i punkt 5 började tillämpas. 

KAPITEL 3 

FORMALITETER FÖR FÖRFLYTTNING AV VAPEN INOM UNIONEN 

Artikel 16 

1. Skjutvapen får, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 17, överföras från en medlemsstat till en annan endast i 
enlighet med det förfarande som fastställs i den här artikeln. Det förfarandet ska också tillämpas på överföring av 
skjutvapen efter försäljning genom distansavtal enligt definitionen i artikel 2.7 i direktiv 2011/83/EU. 

2. Om ett skjutvapen ska föras över till en annan medlemsstat, ska den berörda personen först lämna följande uppgifter 
till den medlemsstat där skjutvapnet finns: 

a) Namn och adress på den som säljer eller överlåter skjutvapnet och på den som köper eller förvärvar det eller i 
förekommande fall ägaren. 

b) Den adress som skjutvapnet ska transporteras till. 

c) Antalet skjutvapen som ska transporteras. 

d) Uppgifter som möjliggör identifiering av skjutvapnet samt en angivelse om att vapnet har kontrollerats i enlighet med 
1969 års konvention 

e) Överföringssättet. 

f) Dag för avsändandet och beräknad ankomstdag. 

(20) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2403 av den 15 december 2015 om fastställande av gemensamma riktlinjer om 
standarder och metoder för deaktivering i syfte att se till att deaktiverade skjutvapen görs irreversibelt funktionsodugliga (EUT L 333, 
19.12.2015, s. 62). 
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Upplysningarna i punkterna e och f behöver inte lämnas om överföringen sker mellan två vapenhandlare. 

Medlemsstaten ska undersöka under vilka omständigheter överföringen av skjutvapen ska ske, särskilt med tanke på 
säkerheten. 

Om medlemsstaten tillåter en sådan överföring ska den utfärda ett tillstånd med alla de uppgifter som nämns i första 
stycket. Ett sådant tillstånd ska följa skjutvapnet till dess destinationsort; det ska visas upp på begäran av medlemsstaternas 
myndigheter. 

3. Utom i fråga om krigsvapen, som enligt artikel 2.2 är undantagna från tillämpningsområdet för detta direktiv, får 
varje medlemsstat ge vapenhandlare rätt att utan föregående tillstånd enligt punkt 2 i den här artikeln föra över skjutvapen 
från sitt territorium till en vapenhandlare som är bosatt i en annan medlemsstat. För detta ändamål ska den utfärda ett 
tillstånd som gäller högst tre år och som när som helst kan dras in tillfälligt eller upphävas genom ett motiverat beslut. En 
handling som hänvisar till detta tillstånd ska följa skjutvapnet till destinationsorten. Det dokumentet ska visas upp på 
begäran av medlemsstaternas myndigheter. 

Före datumet för överföringen ska vapenhandlaren lämna alla de uppgifter som anges i punkt 2 första stycket till 
myndigheterna i den medlemsstat från vilken överföringen ska äga rum. Dessa myndigheter ska genomföra inspektioner, i 
tillämpliga fall på plats, för att kontrollera överensstämmelsen mellan de uppgifter som lämnats av vapenhandlaren och de 
faktiska kännetecknen för överföringen. Uppgifterna ska lämnas av vapenhandlaren inom en period som ger tillräckligt 
med tid. 

4. Varje medlemsstat ska tillhandahålla de övriga medlemsstaterna en förteckning över vilka skjutvapen som utan 
medlemsstatens föregående samtycke får överföras till dess territorium. 

Förteckningarna ska förmedlas till vapenhandlare som enligt förfarandet i punkt 3 medgivits rätt att föra över skjutvapen 
utan föregående tillstånd. 

Artikel 17 

1. Tillämpas inte förfarandet i artikel 16, ska innehav av skjutvapen under en resa genom två eller fler medlemsstater 
vara tillåtet endast om den berörda personen har fått tillstånd av var och en av dessa medlemsstater. 

Medlemsstaterna får ge sådana tillstånd för en eller flera resor och för en maximitid om ett år, med möjlighet till 
förlängning. Sådana tillstånd ska föras in i det europeiska skjutvapenpass som den resande ska visa upp på begäran av 
medlemsstaternas myndigheter. 

2. Utan hinder av punkt 1 får jägare och återskapare av historiska händelser i fråga om skjutvapen i kategori C, samt 
målskyttar i fråga om skjutvapen i kategori B eller C och skjutvapen i kategori A för vilka tillstånd beviljats enligt 
artikel 9.6 eller för vilka tillståndet bekräftats, förnyats eller förlängts enligt artikel 10.5, utan det föregående tillstånd som 
avses i artikel 16.2 inneha ett eller flera skjutvapen under en resa genom två eller flera medlemsstater i syfte att utöva sin 
verksamhet, förutsatt att 

a) de har ett europeiskt skjutvapenpass, där skjutvapnet eller skjutvapnen är införda, och 

b) de kan styrka skälen för resan, särskilt genom uppvisande av en inbjudan till, eller något annat bevis på, sin 
jaktverksamhet, målskytteverksamhet eller verksamhet rörande återskapande av historiska händelser i den medlemsstat 
som är destinationsland. 

Medlemsstaterna får inte kräva att en avgift betalas för att Europeiska skjutvapenpasset ska kunna godtas. 

Det undantag som avses i första stycket i denna punkt ska dock inte tillämpas på resor till en medlemsstat som enligt 
artikel 11.3 antingen förbjuder förvärv och innehav av skjutvapnet i fråga eller som kräver ett tillstånd för vapnet. I detta 
fall ska detta uttryckligen anmärkas i Europeiska skjutvapenpasset. Medlemsstaterna får även vägra att tillämpa detta 
undantag i fall av skjutvapen i kategori A för vilka ett tillstånd beviljats enligt artikel 9.6 eller för vilka tillståndet bekräftats, 
förnyats eller förlängts enligt artikel 10.5. 
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I samband med den rapport som avses i artikel 24 ska kommissionen i samråd med medlemsstaterna även överväga 
effekterna av tillämpningen av tredje stycket, särskilt beträffande dess inverkan på allmän ordning och säkerhet. 

3. Genom avtal om ömsesidigt erkännande av nationella dokument får två eller flera medlemsstater införa ett smidigare 
system för resor med skjutvapen inom sina territorier än som föreskrivs i denna artikel. 

Artikel 18 

1. Varje medlemsstat ska lämna alla relevanta upplysningar den har tillgång till angående slutgiltiga överföringar av 
skjutvapen till den medlemsstat till vars territorium överföringen har skett. 

2. De upplysningar som medlemsstaterna får genom förfarandena enligt artikel 16 om överföring av skjutvapen och 
enligt artikel 10.2 och artikel 11.2 om utlandsbosattas förvärv och innehav av skjutvapen, ska senast vid tidpunkten för 
den aktuella överföringen meddelas den medlemsstat som är destinationsland och, i förekommande fall, de medlemsstater 
som är transiteringsländer. 

3. I syfte att effektivt tillämpa detta direktiv ska medlemsstaterna regelbundet utbyta upplysningar inom den 
kontaktgrupp som inrättats enligt artikel 13.3 i direktiv 91/477/EEG. Medlemsstaterna ska underrätta varandra och 
kommissionen om vilka nationella myndigheter som är ansvariga för att överföra och ta emot information och för att 
uppfylla skyldigheterna enligt artikel 16.4 i det här direktivet. 

4. Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska på elektronisk väg utbyta information om tillstånd som beviljats för 
överföring av skjutvapen till en annan medlemsstat samt information om avslag på ansökningar om tillstånd som 
föreskrivs i artiklarna 9 och 10 av säkerhetsskäl eller med avseende på den berörda personens pålitlighet. 

5. Kommissionen ska ombesörja ett system för utbyte av den information som anges i denna artikel. 

Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 19 för att komplettera detta direktiv genom att fastställa 
närmare bestämmelser för det systematiska utbytet av information på elektronisk väg. 

Artikel 19 

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel. 

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 18.5 ska ges till kommissionen tills vidare från och med 
den 13 juni 2017. 

3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 18.5 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. 
Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 
verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. 
Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft. 

4. Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i 
enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning. 

5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna. 

6. En delegerad akt som antas enligt artikel 18.5 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europapar
lamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets 
eller rådets initiativ. 
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Artikel 20 

1. Kommissionen ska biträdas av en kommitté. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i 
förordning (EU) nr 182/2011. 

2. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas. 

Artikel 21 

Medlemsstaterna ska anta alla bestämmelser som behövs för att förbjuda införsel till deras territorier av 

a) skjutvapen, utom i de fall som avses i artiklarna 16 och 17 och förutsatt att de villkor som föreskrivs i de artiklarna är 
uppfyllda, 

b) andra vapen än skjutvapen, förutsatt att den ifrågavarande medlemsstatens nationella föreskrifter tillåter det. 

KAPITEL 4 

SLUTBESTÄMMELSER 

Artikel 22 

1. Medlemsstaterna ska skärpa kontrollen av vapeninnehav vid unionens yttre gränser. De ska särskilt övervaka att 
resande från tredje land som avser att resa vidare till en annan medlemsstat iakttar bestämmelserna i artikel 17. 

2. Detta direktiv ska inte utesluta kontroller som utförs av medlemsstaterna eller transportföretaget i samband med 
ombordstigning i ett transportmedel. 

3. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om hur de kontroller som avses i punkterna 1 och 2 utförs. 
Kommissionen ska sammanställa de upplysningarna och göra dem tillgängliga för alla medlemsstater. 

4. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om sina nationella bestämmelser, däribland om ändringar som berör 
förvärv och innehav av vapen, om nationell rätt är strängare än de minimikrav de är skyldiga att anta. Kommissionen ska 
vidarebefordra sådana upplysningar till de andra medlemsstaterna. 

Artikel 23 

Medlemsstaterna ska fastställa regler om sanktioner för överträdelse av nationella bestämmelser som antagits enligt detta 
direktiv och vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de tillämpas. Sanktionerna ska vara effektiva, 
proportionella och avskräckande. 

Artikel 24 

Senast den 14 september 2020 och vart femte år därefter ska kommissionen lämna en rapport till Europaparlamentet och 
rådet om tillämpningen av detta direktiv, inklusive en kontroll av dess bestämmelsers ändamålsenlighet, vid behov åtföljd 
av lagstiftningsförslag, särskilt i fråga om kategorierna av skjutvapen i bilaga I och de frågor som rör genomförandet av 
systemet för Europeiska skjutvapenpasset, märkningen och ny teknik, t.ex. konsekvenserna av friformsframställning med 
3D-skrivare, användning av QR-kod och användning av radiofrekvensidentifiering (RFID). 

Artikel 25 

Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om texten till de centrala bestämmelser i nationell rätt som de antar inom 
det område som omfattas av detta direktiv. 
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Artikel 26 

Direktiv 91/477/EEG, i dess lydelse enligt de direktiv som anges i del A i bilaga III till det här direktivet, upphör att gälla, 
utan att det påverkar medlemsstaternas skyldigheter vad gäller de tidsfrister för införlivande med nationell rätt av 
direktiven som anges i del B i bilaga III till det här direktivet. 

Hänvisningar till det upphävda direktivet ska anses som hänvisningar till det här direktivet och läsas i enlighet med 
jämförelsetabellen i bilaga IV till det här direktivet. 

Artikel 27 

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. 

Artikel 28 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

Utfärdat i Bryssel den 24 mars 2021. 

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar 
D.M. SASSOLI A.P. ZACARIAS 

Ordförande Ordförande     
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BILAGA I 

I. I detta direktiv avses med vapen 

— alla skjutvapen som definieras i artikel 1, 

— andra vapen än skjutvapen såsom dessa definieras i den nationella lagstiftningen. 

II. Vid tillämpning av detta direktiv klassificeras skjutvapen i följande kategorier: 

Kategori A – Förbjudna skjutvapen 

1. Explosiva militära missiler och startlavetter. 

2. Automatiska skjutvapen. 

3. Skjutvapen maskerade som andra föremål. 

4. Ammunition med kroppsskyddspenetrerande projektiler, explosions- eller brandprojektiler och projektiler för 
sådan ammunition. 

5. Pistol- och revolverammunition med utvidgande projektiler och projektiler för sådan ammunition, med undantag 
för de fall då de ska användas till sådana vapen avsedda för jakt eller målskytte som innehas av personer med rätt 
att bruka dem. 

6. Automatiska skjutvapen som omvandlats till halvautomatiska skjutvapen, utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 10.5. 

7. Följande halvautomatiska skjutvapen med centralantändning: 

a) Korta skjutvapen med vilka mer än 21 patroner kan avfyras utan omladdning, om 

i) en laddningsanordning med kapacitet för mer än 20 patroner utgör en del av det skjutvapnet, eller 

ii) en löstagbar laddningsanordning med kapacitet för mer än 20 patroner sätts in i det. 

b) Långa skjutvapen med vilka mer än 11 patroner kan avfyras utan omladdning, om 

i) en laddningsanordning med kapacitet för mer än 10 patroner utgör en del av det skjutvapnet, eller 

ii) en löstagbar laddningsanordning med kapacitet för mer än 10 patroner sätts in i det. 

8. Halvautomatiska långa skjutvapen, dvs. skjutvapen som ursprungligen är avsedda att avfyras från axeln, vars längd 
kan minskas till mindre än 60 cm utan att funktionaliteten går förlorad genom en vikbar kolv eller en kolv av 
teleskopisk typ eller genom en kolv som kan avlägsnas utan användning av verktyg. 

9. Varje skjutvapen i denna kategori som har omvandlats till att avfyra lösa skott, retande ämnen, andra verksamma 
ämnen eller pyroteknisk ammunition, eller till ett salutvapen eller ett akustiskt vapen. 

Kategori B – Skjutvapen för vilka det krävs tillstånd 

1. Repeterande korta skjutvapen. 

2. Korta skjutvapen med enkelskott med centralantändning. 

3. Korta vapen med enkelskott med kantantändning, vars totala längd är mindre än 28 cm. 

4. Halvautomatiska långa skjutvapen vars laddningsanordning och patronläge tillsammans kan innehålla mer än tre 
patroner då det rör sig om skjutvapen med kantantändning och mer än tre men mindre än tolv patroner då det rör 
sig om skjutvapen med centralantändning. 

5. Andra halvautomatiska korta skjutvapen än de som står upptagna i kategori A punkt 7 a. 

6. Halvautomatiska långa skjutvapen som står upptagna i kategori A punkt 7 b vars laddningsanordning och 
patronläge tillsammans inte kan innehålla mer än tre patroner och där laddningsanordningen kan tas bort eller det 
inte är uteslutet att vapnet med hjälp av vanliga verktyg kan omändras på sådant sätt att laddningsanordning och 
patronläge tillsammans kan innehålla mer än tre patroner. 

7. Repeterande och halvautomatiska långa skjutvapen med slätborrade lopp som inte överstiger 60 cm i längd. 
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8. Varje skjutvapen i denna kategori som har omvandlats till att avfyra lösa skott, retande ämnen, andra verksamma 
ämnen eller pyroteknisk ammunition, eller till ett salutvapen eller ett akustiskt vapen. 

9. Halvautomatiska skjutvapen för civilt bruk som liknar vapen med automatisk mekanism andra än de som står 
upptagna i kategori A punkt 6, 7 eller 8. 

Kategori C – Skjutvapen och vapen som ska anmälas 

1. Repeterande långa skjutvapen andra än de som står upptagna i kategori B punkt 7. 

2. Långa skjutvapen med räfflade lopp för enkelskott. 

3. Halvautomatiska långa skjutvapen andra än de som står upptagna i kategori A eller B. 

4. Korta vapen för enkelskott med kantantändning vars totala längd inte är mindre än 28 cm. 

5. Varje skjutvapen i denna kategori som har omvandlats till att avfyra lösa skott, retande ämnen, andra verksamma 
ämnen eller pyroteknisk ammunition, eller till ett salutvapen eller ett akustiskt vapen. 

6. Skjutvapen i kategori A eller B eller den här kategorin som har deaktiverats i enlighet med genomförandeförordning 
(EU) 2015/2403. 

7. Enkelskotts långa skjutvapen med slätborrade lopp som släpps ut på marknaden den 14 september 2018 eller 
senare. 

III. Definitionen av skjutvapen ska i denna bilaga inte omfatta föremål som stämmer med definitionen men som 

a) är gjorda för larm, signalering, livräddning, djurslakt eller harpunfiske eller för industriellt eller tekniskt bruk, 
förutsatt att de bara kan användas i ett sådant syfte, 

b) betraktas som antika vapen, om sådana vapen inte har inkluderats i kategorier som fastställs i del II och är föremål 
för nationell rätt. 

I avvaktan på samordning inom unionen får medlemsstaterna tillämpa sin nationella rätt på skjutvapnen i denna del. 

IV. I denna bilaga avses med 

a) korta vapen: ett skjutvapen med en pipa som inte överstiger 30 cm eller vars totala längd inte överstiger 60 cm, 

b) långa vapen: alla skjutvapen som inte är korta vapen, 

c) automatvapen: ett skjutvapen som laddar om automatiskt varje gång ett skott avfyras och som kan avfyra mer än ett 
skott med ett tryck på avtryckaren, 

d) halvautomatiskt skjutvapen: ett skjutvapen som laddar om automatiskt varje gång ett skott avfyras och som bara kan 
avfyra ett skott med ett tryck på avtryckaren, 

e) repeterande skjutvapen: ett skjutvapen som efter att ett skott har avfyrats är avsett att laddas om från ett magasin eller 
cylinder med hjälp av ett manuellt tillvägagångssätt, 

f) skjutvapen för enkelskott: ett skjutvapen utan magasin som laddas för varje skott genom att man manuellt sätter in ett 
skott i patronläget eller i ett laddningsutrymme där pipan bryts, 

g) ammunition med kroppsskyddspenetrerande kulor: ammunition för militärt bruk där kulan är försedd med mantel och 
har en massiv hård kärna, 

h) ammunition med explosiva projektiler: ammunition för militärt bruk där projektilen innehåller en laddning som 
exploderar när den stöter emot något, 

i) ammunition med brandprojektiler: ammunition för militärt bruk där projektilen innehåller en kemisk blandning som 
börjar brinna vid kontakt med luften eller vid anslaget.   
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BILAGA II 

EUROPEISKA SKJUTVAPENPASSET 

Passet ska innehålla följande avsnitt: 

a) Innehavarens identitet. 

b) Identifikation av vapnet eller skjutvapnet med angivande av kategori enligt detta direktiv. 

c) Passets giltighetstid. 

d) Ett avsnitt att användas av den medlemsstat som utfärdar passet (tillståndens art, referenser etc.). 

e) Ett avsnitt för ifyllnad av andra medlemsstater (tillstånd till inresa i landet etc.). 

f) Anmärkningarna: 

”Rätten att resa till en annan medlemsstat med ett eller flera i passet uppräknade skjutvapen i kategori A, B eller C 
förutsätter ett eller flera föregående tillstånd från den besökta medlemsstaten. Sådana tillstånd får noteras i passet. 

Ett sådant föregående tillstånd som avses ovan är i princip inte nödvändigt för att resa med ett skjutvapen i kategori C i 
syfte att delta i jakt eller återskapa historiska händelser eller med ett skjutvapen i kategori A, B eller C för att delta i 
målskytte, förutsatt att resenären har ett skjutvapenpass och kan styrka skälet för resan.” 

Om en medlemsstat har informerat de andra medlemsstaterna i enlighet med artikel 11.3 om att innehav av vissa 
skjutvapen i kategori B eller C är förbjudet eller kräver tillstånd ska en av följande anmärkningar läggas till: 

”Inresa i … (berörda stater) med skjutvapen … (identifikation) är förbjuden.” 

”Inresa i … (berörda stater) med skjutvapen … (identifikation) kräver tillstånd.”   
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BILAGA III 

DEL A 

Upphävda direktiv och en förteckning över ändringar av detta 

(som det hänvisas till i artikel 26)                                                                

Rådets direktiv 91/477/EEG (EGT L 256, 13.9.1991, s. 51) 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/51/EG (EUT L 179, 8.7.2008, s. 5) 

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/853 (EUT L 137, 24.5.2017, s. 22)   

DEL B 

Tidsfrister för införlivande med nationell rätt 

(som det hänvisas till i artikel 26)                                                                

Direktiv Tidsfrist för införlivande 

91/477/EEG 31 december 1992 

2008/51/EG 28 juli 2010 

(EU) 2017/853 14 september 2018 (1) 

(1) Enligt artikel 2.2 i direktiv (EU) 2017/853 gäller dock följande: ”Med avvikelse från punkt 1 i den här artikeln, ska medlemsstaterna 
sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa artikel 4.3 och 4.4 i direktiv 91/477/EEG i 
dess ändrade lydelse senast den 14 december 2019.” 
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BILAGA IV 

JÄMFÖRELSETABELL 

Direktiv 91/477/EEG Detta direktiv 

Artikel 1 Artikel 1 

Artikel 2 Artikel 2 

Artikel 3 Artikel 3 

Artikel 4.1 och 4.2 Artikel 4.1 och 4.2 

Artikel 4.2a Artikel 4.3 

Artikel 4.3 Artikel 4.4 

Artikel 4.4 Artikel 4.5 

Artikel 4.5 Artikel 4.6 

Artikel 4a Artikel 5 

Artikel 5 Artikel 6 

Artikel 5a Artikel 7 

Artikel 5b Artikel 8 

Artikel 6 Artikel 9 

Artikel 7.1–7.4 Artikel 10.1–10.4 

Artikel 7.4a Artikel 10.5 

Artikel 7.5 Artikel 10.6 

Artikel 8.1 första stycket Artikel 11.1 första stycket 

Artikel 8.1 andra stycket — 

— Artikel 11.1 andra stycket 

Artikel 8.2 och 8.3 Artikel 11.2 och 11.3 

Artikel 9.1 inledningen Artikel 12.1 inledningen 

Artikel 9.1 första strecksatsen Artikel 12.1 a 

Artikel 9.1 andra strecksatsen Artikel 12.1 b 

Artikel 9.2 Artikel 12.2 

Artikel 10 Artikel 13 

Artikel 10a Artikel 14 

Artikel 10b Artikel 15 

Artikel 11.1 Artikel 16.1 

Artikel 11.2 första stycket inledningen Artikel 16.2 första stycket inledningen 

Artikel 11.2 första stycket första strecksatsen Artikel 16.2 första stycket a 

Artikel 11.2 första stycket andra strecksatsen Artikel 16.2 första stycket b 

Artikel 11.2 första stycket tredje strecksatsen Artikel 16.2 första stycket c 

Artikel 11.2 första stycket fjärde strecksatsen Artikel 16.2 första stycket d 

Artikel 11.2 första stycket femte strecksatsen Artikel 16.2 första stycket e 

Artikel 11.2 första stycket sjätte strecksatsen Artikel 16.2 första stycket f 
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Direktiv 91/477/EEG 

Artikel 11.2 andra, tredje och fjärde styckena 

Artikel 11.3 och 11.4 

Artikel 12 

Artikel 13a 

Artikel 13b 

Artikel 14 inledningen 

Artikel 14 första strecksatsen 

Artikel 14 andra strecksatsen 

— 

— 

— 

Artikel 13 

Artikel 15 

Artikel 16 

Artikel 17 

Artikel 18 

Artikel 19 

Bilaga I 

Bilaga II 

Detta direktiv 

Artikel 16.2 andra, tredje och fjärde styckena 

Artikel 16.3 och 16.4 

Artikel 17 

— 

Artikel 18 

Artikel 19 

Artikel 20 

Artikel 21 inledningen 

Artikel 21 a 

Artikel 21 b 

Artikel 22 

Artikel 23 

Artikel 24 

Artiklarna 25, 26 och 27 

Artikel 28 

Bilaga I 

Bilaga II 

Bilaga III 

Bilaga IV 
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Bilaga A för 2023 till Uddevalla kommuns finanspolicy 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ska årligen fastställa ramar och limiter inom vilka Uddevalla 
kommuns internbank ska agera på externa finansiella marknader samt inom vilka ramar 
och riskbegränsningar kommunens internbank har att förhålla sig till. Här ingår också 
att fastställa ramar för utlåning till varje enskilt koncernföretag.  
Med utgångspunkt från bl a EU:s statsstödsregler och lagen om allmännyttiga 
kommunala bostadsaktiebolag ska kommunen fastställa den nivå på avgift för utlåning 
respektive lämnad borgen, som likställer koncernföretagens lånekostnader med 
lånekostnaden för andra företag på samma marknad.  
 
Förslaget till ramar, inklusive checkkredit och låne- och borgensavgifter, i bilaga A har 
förankrats och godkänts av samtliga koncernföretag via Internbanken finansråd under 
hösten 2022. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-29  
Bilaga A för 2023 till finanspolicy för Uddevalla kommunkoncern 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa Bilaga A för 2022 till Uddevalla kommuns finanspolicy  
 
att vid utlåning och borgensåtagande för kommunens koncernföretag för 2023 tillämpa 
låne- och borgensavgifter enligt tabeller för låne- respektive borgensavgift i Bilaga A 

Ärendebeskrivning 

Finanspolicy för Uddevalla kommunkoncern (finanspolicyn) anger ramarna för 
finansverksamheten i kommunkoncernen. Med kommunkoncernen avses här Uddevalla 
kommun (kommunen) och de bolag och stiftelser som ingår i kommunens 
koncernredovisning. De kommunägda bolagen och stiftelserna benämns i det följande 
’företagen’. Aktuella finanspolicyn är fastställd av kommunfullmäktige 2020-05-13 
§124.  
 
Till finanspolicyn hör även ’Bilaga A till finanspolicyn för Uddevalla kommun’. Denna 
fastställs årligen av kommunstyrelsen. Bilaga A anger ramar för hur kommuns 
internbank ska agera på externa finansiella marknader samt inom vilka ramar och 
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riskbegränsningar Internbanken ska förhålla sig. En del i Bilaga A är ramar för utlåning 
i form av checkkredit i koncernkontosystemet för kommunens företag.  
 
Kommunstyrelsen har också att årligen fastställa låne- och borgensavgifter för 
företagen.  
 
Från och med 2017 ingår låne- och borgensavgifterna i finanspolicyns Bilaga A. I 
Bilaga A från och med 2019 har förtydligande gjorts avseende möjligheterna att placera 
eventuell uppkommen överlikviditet. Ett avsnitt har infogats avseende riktlinjer för 
överskottslikviditet av bestående karaktär. 
 
 
 
 
Malin Krantz  Bengt Adolfsson 
Kommundirektör Ekonomichef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
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Bilaga A till Finanspolicy för Uddevalla kommunkoncern 

1 Utgångspunkter 
20 års ramar för Uddevalla kommuns internbank gällande upplåning och intern utlåning samt 
finansiella risklimiter. I samband med fullmäktiges fastställande av kommunens flerårsplan tas även 
beslut om kommunkoncernens externa upplåning. Beslut om bilaga A till kommunens finanspolicy 
gäller för 2020 eller till nytt beslut har fattats.  

1.1 Ram för extern upplåning 2023 

Kommunfullmäktige bemyndigade enligt § 261 2022-11-09 kommunstyrelsen att för 2023 verkställa 
upplåning för kommunen och kommunens företag upp till 4 970 mkr. I kommunens och 
bolagen/stiftelsernas prognoser för 2023 beräknas utrymmet för utlåning till bolag/stiftelser uppgå till 
3 252 mkr, en nivå som kan justeras när den sammanställda budgeten för 2023 föreläggs fullmäktige.   

1.2 Ramar 2023 för utlåning till kommunens företag 

I enlighet med Finanspolicy för Uddevalla kommunkoncern ska kommunstyrelsen årligen fastställa 
finanspolicyns Bilaga A. Här ingår bl a att fastställa ramar för utlåning till varje enskilt koncernföretag.   
Ramen för utlåning till koncernföretagen via koncernkontot inklusive rörelsekredit fastställs till 3 231 
mkr (nu gällande ramar uppgår till 3 359 mkr). Maximal utlåning till respektive företag framgår av 
nedanstående sammanställning.  

 
 

Utlåning (Mkr) Behov check- Behov check- Beviljad check-Beviljad check- Beviljad check-

kredit 2023 kredit 2022 kredit 2021 kredit 2020 kredit 2019

Uddevalla Utvecklings AB 25 25 25 30 25

Uddevalla Energi AB 52 52 52 52 52

Uddevalla Kraft AB 431 431 431 431 451

Uddevalla Energi Värme AB 85 85 85 85 105

Uddevalla Energi Elnät AB 172 172 172 172 182

Uddevalla Omnibus AB 80 120 140 140 80

Lysekils Buss AB - 0 -

Uddevalla Hamnterminal AB 120 140 100 100 100

Sw anFalk Shipping AB - - - - -

Uddevalla Turism AB 10 10 10 10 10

Bostadsstiftelsen Uddevallahem 1 360 1 340 1 360 1 450 1 500

Uddevallahem Holding AB - - 0 - 0

Uddevallahem Sundberg AB 170 187 200 220 210

Uddevallahem Bastionen AB 110 110 65 - 0

HSB:s Stiftelse Jakobsberg 226 200 185 180 179

Lostif Fastighets AB 65 67 70 70 71

Stiftelsen Ljungskilehem 50 55 60 65 70

Gustafsbergsstiftelsen 6 6 6 6 6

Uddevalla Vatten AB 1 055 796 731 620 600

Västvatten AB 3 3 3 3

4 020 3 799 3 695 3 634 3 641

KF flerårsplan Jun-22, Låneram 4 970 4 517 4 124 4 801 4 170

KF flerårsplan Juni-21, Utl till bolagen 3 231 3 359 3 252 3 753 3 450
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Noteras att kommunens borgensåtagande gentemot de kommunägda företagen per 2022-12-31 
kommer att beräknas uppgå till 300mkr. Åtagandet beräknas minska med 25 mkr under 2023. 

1.3 Sammanfattning riskbegränsningar 

I kommunens finanspolicy har ett antal finansiella risker identifierats och kommunstyrelsen ska 
årligen fastställa de limiter som gäller för respektive risk.  

 

2 Upplåning 
Internbanken ska förvalta kommunkoncernens låneportfölj på ett så kostnadseffektivt sätt som 
möjligt med hänsyn tagen till risker och andra faktorer. Internbankens upplåning ska uppfylla kraven 
på en låg finansieringsrisk, hög kvalitet på lånedokumentation och enkel administration. 
Internbanken ska arbeta med god framförhållning vid upplåning. 
 
Följande upplåningsformer är tillåtna. 
 

• Banklån från svensk eller utländsk bank 

• Utgivande av obligation eller annat löpande skuldebrev 

• Tecknande av skuldebrev med annan finansiell institution eller placerare 

Kommunstyrelsen ska besluta separat om finansiell leasing samt publika låneprogram som 
certifikatsprogram och obligationsprogram. 
 

3 Utlåning och borgen till koncernföretagen 
Utlåning och borgen får endast ske enligt Kommunstyrelsens utlånings- och borgensramar. 
Internbanken ska erbjuda marknadsmässiga finansieringslösningar till företagen. 
 
Följande regler gäller för utlåning och borgen: 
 

• Internbanken ska i första hand tillgodose lånebehov genom utlåning och i andra hand 

genom att gå i borgen för upplåningen. 

• All utlåning ska ske så att kommunens finansiella risker begränsas. 

Limiter 2023 (Kf 2022-11-

09) 

Rikt- 

värde

Lån av kreditinstitut (Mkr) Max: 4 970mkr

Snittränta, vägd per rapportdatum (%) Budget: 1,25 %

Räntebindningstid (år) Intervall  2 - 6 år 3,0

Ränteförfall inom 1 år (%) M ax 50 % inom 1 år 40

Kapitalbindningstid (år) M in 2 år 3

Kapitalförfall inom 1 år (%) M ax 30 % inom 1 år 20

Tillåtna motparter Motparter >1

Derivat som andel av skuld, netto (%) M ax 100 %

Andel strukturerade derivat av skuld (%) Max 10 %

Koncernintern utlåning  (Mkr) Max: 3 231  mkr 

Koncernintern borgen (Mkr) M ax 375 mkr

Bekräftade kreditlöften (Mkr)  -

Likviditetsberedskap (Mkr) M in 300 mkr

Valutarisk 100% elimineras
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• Vid utlåning ska aktuell låne- och borgensavgift tillämpas. 

• All borgen ska vara belopps- och tidsbegränsad. 

• Borgen får inte vara generell. 

• Underliggande kreditavtal ska i dess helhet granskas och godkännas av finanschefen innan 

borgen tecknas. 

• All borgen ska registerföras och alla borgenshandlingar tillsammans med underliggande 

kreditavtal ska arkiveras. 

• Vid borgen ska aktuell borgensavgift belasta borgenstagaren. 

3.1 Internbankens prissättning 

Internbankens prissättning ska vara transparent och eftersträva marknadsmässiga villkor i syfte att 
möta lagkrav på konkurrensneutralitet för de verksamheter som verkar i konkurrens med privata 
aktörer. Internbankens villkor ska därmed inte vara sämre eller bättre än de villkor företaget skulle 
kunna få på egna meriter. Med marknadsmässiga villkor avses det pris som är resultatet av 
nedanstående delar. För verksamhet som ej är konkurrensutsatt utgörs prissättningen av 
internbankens självkostnads (kostnad för upplåning och en administrativ avgift). 
 
1. Internbankens kostnad för extern upplåning. 
 
2. En bedömd marknadsmässig marginal. Marginalen ska avspegla den kostnad respektive bolag 
bedöms ha för att finansiera sig på egna meriter för respektive kredit i kommunkoncernens samlade 
låneportfölj. Varje enskild kredit i kommunkoncernens portfölj bedöms vid upplåningstillfället och 
marginalen beräknas därefter som ett vägt genomsnitt på respektive bolags låneportfölj. 
Internbanken ska vid bedömningen ta hjälp av extern part. 
 
3. En administrativ avgift. Avgiften ska täcka kommunens kostnader för finansverksamheten som 
personal, datasystem, rådgivning mm. Avgiften ska löpande revideras utifrån verkliga kostnader. 
 
Internbanken ska följa och löpande dokumentera utvecklingen av prissättningen, dels för att styrka 
konkurrenskraftig finansiering gentemot bolagen och dels för att otillbörlig konkurrens inte ska 
uppstå. Internbankens prissättning ska löpande redovisas till finansrådet och till kommunstyrelsen. 

3.2 Koncernkontosystem 

För effektiv administration kommer koncernkontosystemet att utnyttjas som plattform för 
internbankens utlåning. Koncernkontosystemet loggar aktuellt saldo för respektive bolag och ränta 
beräknas dagligen. Tertialsvis debiteras respektive bolag genom att tertialets räntekostnader dras 
från kontot. Beräkning av aktuell räntesats sker av internbanken enligt ovan. 
 
Likviditetshantering 
Med likviditetshantering avses matchningen av in- och utbetalningar samt hantering av kortfristiga 
låne- och placeringsbehov. Internbanken svarar för samordning, planering och förvaltning av 
kommunkoncernens hela likviditet. Likviditetshanteringen ska bedrivas med målet att samordna 
kapitalströmmarna i kommunkoncernen och att sänka räntekostnaderna genom effektiva 
betalningsrutiner och god likviditetsplanering. 
 
Internbanken ska löpande begära rapportering för likviditetsplanering och planering av 
kommunkoncernens kapitalförsörjning. En kapitalförsörjningsplan ska sammanställas en gång per år 
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med budget för kommande år och plan för nästkommande två år som underlag. 
Kapitalförsörjningsplanen ska revideras halvårsvis. 

3.3 Låne- och borgensavgifter 2023 

Kommunens internbank ska prissätta utlåningen till de kommunala bolagen på ett marknadsmässigt 

sätt. Målsättningen är att dokumentation och arbetssätt ska minimera risken att kommunens 

borgensavgifter bryter mot EU-lagstiftning, lagen om allmännyttiga bostadsbolag eller 

kommunallagen.  

From 2019 tillämpar kommunen en beräkningsmodell som byggts av utifrån marknadsdata, 

finansiella nyckeltal och jämförelser mot data från SCB över kommunägda bolag. Utöver modellens 

beräkning av avgift tillkommer internbankens administrativa påslag. För företag som inte verkar på 

en konkurrensutsatt marknad utgår endast det administrativa påslaget. 

LÅNEAVGIFTER (avser företagens utnyttjade checkkredit i koncernkontosystemet) 

 
 
BORGENSAVGIFTER (avser borgensåtagande för företagens egna krediter) 

Företag Borgensavgift 
räntepunkter/år 

Borgensavgift 
räntepunkter/år 

Borgensavgift 
räntepunkter/år 

 

UDDEVALLA UTVECKLINGS AB 3 3 3  

UDDEVALLA KRAFT AB 35 40 38  

 

UDDEVALLA UTVECKLINGS AB 3 3 3

UDDEVALLA ENERGI AB 35 40 38
UDDEVALLA ENERGI ELNÄT AB 3 3 3

UDDEVALLA ENERGI VÄRME AB 35 40 38

UDDEVALLA KRAFT AB 35 40 38

UDDEVALLA VATTEN AB 3 3 3

BOSTADSSTIFTELSEN UDDEVALLAHEM mv 56 48 48

LJUNGSKILEHEM STIFTELSEN mv 53 43 50

HSB STIFTELSE JAKOBSBERG mv 71 52 54

LOSTIF FASTIGHETS AB mv 71 52 54

UDDEVALLA HAMNTERMINAL AB 28 36 26

UDDEVALLA OMNIBUS AB 54 76 68
UDDEVALLA TURISM AB 73 65 61

GUSTAFSBERGSSTIFTELSEN 50 37 73

VÄSTVATTEN AB 3 3 3

Företag

Låneavgift    2023, 

räntepunkter/år 

inkl adm

Låneavgift    2022, 

räntepunkter/år 

inkl adm

Låneavgi ft    

2021, 

räntepunkter/år 

inkl  adm
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4 Finansieringsrisk 
Kommunkoncernens externa skuldportfölj ska ha en förfallostruktur där maximalt 30 % av kapitalet 
förfaller inom 1 år. Vägd, genomsnittlig kapitalbindningstid får inte understiga 2 år. 
 
Kommunkoncernen ska ha en likviditetsreserv motsvarande en månad av kommunkoncernens 
kostnader avrundat uppåt till närmaste femtio miljoner kronor i form av tillgängliga likvida medel 
(kassa och bank), finansiella tillgångar som kan omsättas inom 3 dagar samt bekräftade, ej utnyttjade 
kreditlöften. För 2021 uppgår detta belopp till 300 mkr. 
 
För att tillförsäkra omsättningsbarheten ska samtliga tillgångar vara placerade i likvida instrument 
som vid var tidpunkt kan säljas. Placeringarnas sammanlagda genomsnittliga löptid får vara högst 1,5 
år. Tillåtna motparter och placeringsformer framgår under avsnitt Motpartsrisk nedan.  
 

5 Valutarisk 
Följande gäller för hantering av valutarisker. 
 

• Huvudregeln är att all valutarisk ska elimineras.  

• Valutarisker i finansverksamheten ska omedelbart säkras med derivatinstrument. Detta 

medför bl a att eventuell upplåning i utländsk valuta omedelbart ska kurssäkras mot 

svenska kronor. 

• Placeringar får endast göras i svenska kronor. 

• Det åligger företagen att identifiera och omedelbart till internbanken rapportera 

valutarisker i verksamheten om motvärdet på exponeringen bedöms motsvara 1 miljon 

kronor eller mer. Beslut om säkringsåtgärder ska ske efter samråd med internbanken. 

Följande derivatinstrument är tillåtna vid hantering av valutarisker: 
 

• Valutaswap. Används för att ta bort valutarisken i lån i utländsk valuta. 

• Valutatermin. Används för att köpa/sälja valuta till ett bestämt pris för senare betalning. 

 

6 Ränterisk 
Tillåtet intervall för den genomsnittliga räntebindningen är 2 – 6 år. 
 
Kommunkoncernens externa skuldportfölj ska ha en ränteförfallostruktur där maximalt 50 % 
räntejusteras inom 1 år. 
 
Derivat- och försäkringsinstrument får endast användas för att hantera underliggande lån med syfte 
att förändra räntebindningen, snitträntan och/eller säkerställa en maximal räntenivå eller t.ex. ett 
räntespann. Volymen utestående räntederivat (netto) får inte överstiga den totala låneskulden. 
 
Följande derivatinstrument är tillåtna vid hantering av ränterisk i skuldportföljen: 
 

• Ränteswap och räntetermin, FRA (Future Rate Agreement). Används för att ändra 

räntebindningen i existerande lån. 
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• Cap (”räntetak"). Används för att sätta ett "tak" på räntenivån i kommande 

räntebetalningar. 

• Floor ("räntegolv"). Används för att sätta ett "golv" på räntenivån i kommande 

räntebetalningar. Cap och Floor utgör tillsammans en "räntekorridor". 

• Strukturerade derivat (kombination av ovanstående instrument) under förutsättning att 

instrumentets syfte och karakteristika samt redovisningsaspekter finns dokumenterade. 

Maximal andel av skuldportföljen som får bestå av strukturerade derivat: 10 %. 
 

7 Motpartsrisk 

7.1 Tillåtna motparter 

Tillåtna motparter vid tecknande av kreditlöften, derivatinstrument och placeringar är nordiska 
motparter med rating om antingen minst A- (S&P) eller minst A3 (Moody´s) eller annan motpart med 
rating om antingen minst A (S&P) eller minst A2 (Moody´s). Om en motparts långfristiga rating sänks 
med ett steg under Uddevallas ratingkrav ska ekonomichefen informeras så snart som möjligt. Om en 
motparts långfristiga rating sänks med mer än ett steg under Uddevallas ratingkrav ska 
beslutsunderlag avseende följande upprättas och föredras kommunstyrelsen: 
 

• Avyttring av placeringar hos denna motpart. 

• Utnyttjande av kreditlöften hos denna motpart samt upphandling av nya kreditlöften hos 

annan motpart. 

• Överföring av derivat med positiva marknadsvärden hos denna motpart till annan motpart. 

Kommunstyrelsen beslutar om vilka skyndsamma åtgärder som ska vidtas baserat på 
beslutsunderlaget med hänsyn tagen till vad som är möjligt och rimligt. 
 

7.2 Övriga begränsningar derivatinstrument 

Affärer som innebär att angiven beloppsgräns i nedanstående tabell överskrids får inte genomföras. 
Med beloppsgränsen för marknadsvärde avses det positiva marknadsvärde som utestående derivat 
betingar. Marknadsvärdet beräknas som nuvärdet av de framtida betalningsflödena som ett 
derivatavtal medför. Om detta värde överskrids ska inga nya derivat, som potentiellt kan öka det 
positiva marknadsvärdet, göras med denna motpart. Utestående derivat behöver dock inte åtgärdas. 
 

Motpartskategori Max löptid Beloppsgräns 
marknadsvärde (fordran) 

mot en motpart 

Nominell beloppsgräns  
per motpart 

Nordisk motpart 10 år 100 mkr 2 500 mkr 

Utomnordisk motpart 10 år 20 mkr 500 mkr 

  

7.3 Övriga begränsningar placeringar 

Utöver ovanstående tillåtna motparter får placeringar även göras hos följande motparter där rating 
ej finns: 
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• Svenska kommuner och landsting samt av dessa helägda bolag under förutsättning av 

kommunal borgen från ägaren. 

• Bolag ingående i kommunkoncernen. 

Tillåtna placeringsformer för tillfällig överskottslikviditet är kontoinlåning/deposit i bank och svenska 
penningmarknadsinstrument med en maximal löptid på 1 år. Huvudregeln är att maximalt 40 
miljoner kronor får placeras hos en enskild motpart. Undantag medges för placering i skuldebrev 
utgivna av svenska staten (ingen beloppsbegränsning) samt för inlåning på likvidkonto i bank där 
maximal inlåning kortfristigt får uppgå till 100 miljoner kronor. 
 

8 Riktlinjer för överskottslikviditet  

8.1 Allmänt  

Överskottslikviditet ska, enligt finanspolicyn, i första hand användas för att reducera lånebehovet i 
kommunkoncernen.  Internbankens utlåning till koncernföretagen ska i allt väsentligt motsvaras av 
extern upplåning för att inte begränsa företagens möjligheter till avdrag för räntekostnaden. Det 
innebär att det inte alltid är lämpligt att reducera kommunkoncernens lånebehov. Det innebär att 
det kan uppstå tillfällig överskottslikviditet.  Vid bestående överskottslikviditet gäller följande 
riktlinjer: 
 

• Placeringarnas löptider och risktagande ska anpassas till vilken placeringshorisont som 

gäller i förhållande till framtida betalningar (matchningsprincipen). 

• Huvudregeln är att placeringarna ska spridas på olika motparter. Undantag medges för 

placering i skuldebrev utgivna av svenska staten (ingen beloppsbegränsning). 

• Placeringarnas sammanlagda genomsnittliga löptid får ej överstiga 1,5 år. 

• Förvärv och avyttring av värdepapper i svenska kronor ska ske genom bank eller 

värdepappersinstitut som står under Finansinspektionens tillsyn eller motsvarande tillsyn 

i annat land.  

• Placering i noterade skuldförbindelser får endast ske i värdepapper med hög likviditet 

där officiell köpkurs fortlöpande ställs. 

8.2 Tillåtna instrument 

Överskottslikviditet får placeras i följande instrument med maximal löptid om 3 år.  

• Direkt i svenska räntebärande värdepapper som är offentligt utbjudna och som löpande 

prissätts. 

• Värdepappersfonder. 

• Räntebärande konto i bank med god kreditvärdighet (lägst rating A-/A3).  

8.3 Direkt i räntebärande värdepapper 

Vid placering direkt i räntebärande värdepapper såsom obligationer och certifikat gäller 

nedanstående limiter. Procenttalen i tabellen nedan avser andelar av överlikviditetens 

marknadsvärde samt maxandel per emittentkategori. Mängden kreditrisk som får tas beror på hur 

lång löptid underliggande instrument har samt hur stor del instrumentet utgör av överlikviditeten. 
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Värden inom parentes avser en kortfristig ratingskala som används på räntebärande värdepapper 

med en löptid under ett år. 

Emittent 0–1 år 1–3 år Max andel per 
emittent 

A. Stater, kommuner, landsting 
med rating AAA/Aaa (A-1+/P-
1) 

100 % 100 % 100 % 

B. Övriga värdepapper med rating 
AAA/Aaa (A-1+/P-1) 

100 % 85 % 15 % (25 %) 

C. Värdepapper med rating lägst 
AA-/Aa3 (A-1/P-1) 

70 % 50 % 10 % (20 %) 

D. Värdepapper med lägst rating A-
/A3 (A-2/P-2) 

40 % 30 % 5 % (15 %) 

E. Värdepapper med lägst rating 
BBB-/Baa3 (A-3/P-3) 

30 % 15 % 5 % (10 %) 

F. Värdepapper med rating under 
BBB-/Baa3 (A-3/P-3) eller utan 
rating 

10 % 5 % 3 % (5 %) 

 

I första hand ska värdepapprets rating användas och om det inte finns, används emittentens rating. 

Om löptiden på ett instrument är kortare än 1 år får kortfristig rating användas. Kortfristig rating 

översätts till lägsta motsvarande långa rating i tabellen ovan.  Räntebärande värdepapper utan 

rating, men med statliga garantier, faller under kategori C. Kommuner och landsting utan rating 

hamnar också i denna kategori. Ovanstående gäller rating enligt Standard & Poor’s eller Moody’s. 

Om låntagaren har rating från både Standard & Poor’s och Moody’s, krävs att minst en av dem ligger 

på angiven nivå.  

8.4 Värdepappersfonder 

Vid placering i värdepappersfonder ska värdepappersfonderna vara registrerade hos 

Finansinspektionen eller motsvarande organ inom EU bestående av räntebärande värdepapper med 

god kreditvärdighet och riskspridning. Fondens värde ska kunna gå att följa kontinuerligt samt 

realiseras med kort varsel samtidigt som den genomsnittliga kreditvärdigheten ska vara 

tillfredsställande. 

8.5 Ansvarsfulla placeringar 

Utöver avvägningen mellan avkastning och risk ska också ansvarsfulla aspekter beaktas i 

placeringsverksamheten. Utöver ekonomiska bedömningar ska även hänsyn tas till samhälle och 

miljö. Placeringar i företag som har sin huvudsakliga verksamhet, produktion eller försäljning inom 

krigsmateriel eller tobaks- och alkoholvaror, eller bryter mot mänskliga rättigheter, ska undvikas. I 

övrigt hänvisas, i tillämpliga delar, till de riktlinjer som anges i kommunens upphandlingsriktlinjer. 

Som grundregel ska hänsyn tas till principerna i FN:s Global Compact. 

Direkta innehav i bolag som i huvudsak ägnar sig åt fossil gas- eller oljeproduktion är ej tillåtna. På 

motsvarande sätt ska kommunen inte investera i företag inom kolbranschen. Vid indirekta 
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placeringar i fonder ska eftersträvas att fonden har en placeringsinriktning som så långt som möjligt 

uppfyller de krav som anges ovan. Eftersom fonder kan ha något annorlunda utformade riktlinjer är 

det möjligt att placera i fonder som inte fullt ut uppfyller de krav som anges ovan. Vid placeringar i 

fonder ska vidare innehavets vikt bedömas utifrån ett väsentlighetskriterium där endast mindre 

avvikelser kan accepteras. 

8.6 Uppföljning och rapportering 

Det övergripande syftet är att informera kommunstyrelsen om förvaltningens resultat och 

exponering i relation till fastställda limiter. Rapporten ska vara kommunen tillhanda senast den 10:e i 

respektive månad och innehålla nedanstående uppgifter presenterade sedan uppdragets början, 

sedan årets början och för föregående månad: 

• Totalt marknadsvärde och per instrument. 

• Utveckling av förvaltningen senaste månaden och under senaste året samt utveckling 

mot relevanta jämförelseindex. 

• Avstämning mot riskbegränsningen. 

Eventuella avvikelser från placeringsreglerna i dessa riktlinjer, avvikelsernas orsak samt vidtagna 

åtgärder eller förslag till åtgärder. 

Internbanken ska fortlöpande identifiera, värdera och hantera operativa risker inom 
finansverksamheten.  
 

9 Intern kontroll, styrning och rapportering 

9.1 Allmänt 

Internbanken ska fortlöpande identifiera, värdera och hantera operativa risker inom 
finansverksamheten.  
 
Internbanken ska ha rutiner som säkerställer god kontroll, rapportering, uppföljning och utvärdering. 
Därför ska det finnas en ändamålsenlig organisation, klara rutiner och ett fungerande kontrollsystem 
i form av en utvecklad ränteriskhantering och rapporteringskrav. Internbankens centrala och 
viktigaste processer ska vara dokumenterade på ett sätt som gör verksamheten öppen och 
transparent alternativt att rutiner och processer framgår på andra sätt (exempelvis i den månatliga 
finansrapporteringen). 
 
Handlingar avseende extern upplåning, utlåning, derivat, placeringar och övriga för internbanken 
erforderliga transaktioner ska undertecknas av två personer i förening enligt vid var tid gällande 
delegationsordning.  
 
Vem/vilka personer som har rätt att besluta om och ingå avtal om extern upplåning, derivat, 
placeringar och övriga för internbanken erforderliga transaktioner framgår av vid var tid gällande 
delegationsordning.  
 
Samtliga finansiella transaktioner ska dokumenteras i ett beslutsunderlag. Beslutsunderlaget ska 
innehålla motiv till transaktionen och ska efter genomförande kompletteras med väsentliga villkor 
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samt dokumentation om beslutad transaktion vid upphandling, ex vald kreditgivare och/eller vald 
upplåningsform. Beslutsunderlaget ska undertecknas av den person som har fattat beslutet. 
 
Kontroll, avstämning och redovisning av gjorda transaktioner får inte handhas av samma person som 
verkställt transaktionen. 
 
Minst två personer ska ha insyn i och kunskap om kommunens koncernkontosystem och övriga 
finansadministrativa system. 
 
All rapportering från internbanken till kommunstyrelsen ska samtidigt tillställas kommunens 
ekonomichef. 
 
Vid överträdelser av eller avvikelser mot det regelverk internbanken verkar under ska kommunens 
ekonomichef underrättas. 
 

9.2 Rapportering 

9.2.1 Rapportering till internbanken 

Företagen ska till internbanken i samband med varje tertialsbokslut lämna prognos för 
upplåningsbehov för dels innevarande år, dels påföljande år. 
 
Företagen ska fortlöpande samråda med internbanken i finansiella frågor och i god tid informera om 
alla finansiella behov såsom upplånings- och placeringsbehov. 

9.2.2 Rapportering från internbanken 

Sammansättningen av internbankens upplåning och utlåning liksom den finansiella riskexponeringen 
ska månadsvis rapporteras till kommunstyrelsen i en finansrapport. Avvikelser från beslutade ramar 
och limiter ska dokumenteras i en s k risklogg och medfölja finansrapporten. Dessutom ska en 
uppföljning av operativa risker ske och händelser rapporteras i en särskild logg. 
 
Avvikelser från fastlagd policy ska snarast rapporteras till kommunstyrelsen. 
 
Internbanken ska rapportera till kommunstyrelsen: 
 

Periodicitet Typ av rapportering 

Varje 
kommunstyrelsemöte 

• Finansiell ställning innefattande upplånings- och placeringsvolymer allt 
specificerat med kapital- och räntebindningstider.  

Varje delårsbokslut • Allmän information om ränteläget 

• Beräknat återstående upplåningsbehov på kort och lång sikt för respektive 
företag/kommunen samt för kommunkoncernen 

• Aktuell betalningsberedskap som t ex outnyttjad checkkredit, lånelöften 
samt aktuell likviditet 

• Upplupet samt prognostiserat finansnetto  

• Aktuellt borgensengagemang samt borgensutfall med iakttagande av de 
regler som anges om borgen i denna policy 
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9.3 Organisation internbank  

Kommunens ekonomiavdelning har för kommunkoncernens räkning huvudansvaret för den 
gemensamma finansfunktionen, Internbanken. Internbanken svarar för kapitalanskaffning, 
skuldhantering, bankrelationer och därmed sammanhängande tjänster. 
 
Internbanken tillhör organisatoriskt kommunledningskontorets ekonomiavdelning. Kommunens 
ekonomichef är tillika finanschef och ansvarig för verksamheten inom Internbanken och rapporterar 
till kommundirektören. Internbanken bemannas med resurser från enheten för redovisning och 
service.  
 

 
 
Inom finansfunktionen sker internkontroll av väsentliga externa finansiella transaktioner och kontroll 
att samtliga genomförda transaktioner är i linje med aktuell finanspolicy och övriga styrdokument 
som reglerar verksamheten. 

9.4 Finansrapport 

Uddevalla kommuns finansrapport produceras varje månad och ger en genomlysning och uppföljning 

av de ramar och limiter som följer av kommunens finanspolicy och i denna bilaga A som fastställs av 

kommunstyrelsen varje år. I rapporten redovisas också utvecklingen av skuldportföljen och 

utlåningen till de kommunala företagen. 

Finansrapporten publiceras månatligen på uddevalla.se 
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2022-12-12 Dnr KS 2022/00002 

  

 

Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 
Telefon 0522-69 62 90 
sebastian.johansson@uddevalla.se 

 

Redovisning av delegationsbeslut 2022 

Sammanfattning 

I förteckningar daterad 2022-12-12 redovisas de delegationsbeslut som har fattats å 
kommunstyrelsens vägnar under perioden 2022-11-22—2022-12-12. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-12-12. 
Förteckningar över delegationsbeslut, 2022-12-12 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisningen.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Delegationsbeslut 
Kommunledningskontoret 
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2022-12-12 
 

  

Förteckning över delegationsbeslut 2022-12-12 

Nummer Dokid Datum Beskrivning  

KS 
 

323178 
 

2022-12-07 Tilldelningsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation 
nr U1.4, chef Upphandlingsenheten gällande 
upphandling av juridiska databastjänster. 

KS 
2022/00568 

323167 
 

2022-12-07 Delegationsbeslut enligt delegation nr 13, 
kommunstyrelsens ordförandes beslut om yttrande 
gällande remiss från Länsstyrelsen i Västra Götaland 
angående analys av behov av miljöanpassningar och 
konsekvenser av miljöanpassningar i prövningsgrupp 
Bäveån 109:1. 

KS 
2022/00002 

323010 
 

2022-11-30 Delegationsbeslut enligt Kommunstyrelsens beslut E16, 
ekonomichefens beslut att ersätta de befintliga 
krediterna om totalt 350 mkr, genom att uppta två nya 
krediter om 250 mkr respektive 250 mkr, med löptid och 
villkor enligt offert från kreditgivaren Kommuninvest i 
Sverige AB. 

KS 
2022/00641 

322837 
 

2022-11-23 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation 
nr. 13, kmmunstyrelsens ordförandes beslut om svar på 
remiss från Länsstyrelsen om att förlänga ett tillstånd för 
vilthägn på fastighet Lanehed 1:2 och 1:3 i Uddevalla. 

 
 



Förteckning över delegationsbeslut, miljöärenden,
2022-12-12
Datumperiod: 2022-11-22 - 2022-12-12

Fastighet Beslutsdatum
Ärende
Ärendebeskrivning
Dokumentbeskrivning

Befattning, handläggare

KILLINGEN 1 2022-11-22

KS.2022.177
Registrering av livsmedelsanläggning

Beslut Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelsinspektör, KS § 97: DB

Livsmedelsinspektör

Antal ärenden 1

2022-12-13 Sida 1 av 1



Förteckning över delegationsbeslut, byggärenden
2022-12-12
Datumperiod: 2022-11-22 - 2022-12-12

Fastighet Beslutsdatum
Ärende
Ärendebeskrivning
Dokumentbeskrivning

Befattning, handläggare

TJÖSTELSRÖD 1:14 2022-12-05

KS.2022.147
Ansökan om rivningslov för rivning av vårdcentral

Startbesked bygglov beviljat Byggnadsingenjör, KS § 101: SB

Byggnadsingenjör

KILLINGEN 1 2022-12-05

KS.2019.4356
Ansökan om rivningslov för befintliga byggnader, bygglov för nybyggnad av förskola, komplementbyggnader, murar och
parkeringar och marklov för ändring av marknivåer

Slutbesked interimistiskt Byggnadsingenjör, KS § 102: InterSLUTB

Byggnadsingenjör

HÖGÅS-SUND 1:91 2022-12-06

KS.2019.3083
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, ärendet återkallat av sökande

Ärendet avslutas Bygglovsarkitekt, KS § 103: AVSKR

Bygglovsarkitekt

BUDDEBERG 2:13 2022-12-09

KS.2022.176
Ansökan om bygglov för nybyggnad av byggnad för vattenrening

Delegationsbeslut KS lov m startbesked utanför DP Bygglovshandläggare, KS § 104: BSB

Bygglovshandläggare

Antal ärenden 4

2022-12-13 Sida 1 av 1
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2022-12-12 Dnr KS 2022/00003 

  

 

Handläggare 

Administratör Kajsa Jansson 
Telefon 0522-69 51 44 
kajsa.jansson@uddevalla.se 

 

Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2022 

 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga anmälningsärendena i förteckningen daterad 2022-12-12 till handlingarna. 
 
Dok. 322872  
Beslut från Länsstyrelsen om tillstånd till ingrepp i fornlämning L1969:3954 
(stensättning) inom fastighet Tjöstelsröd 1:36 
 
Hälsopolitiska rådets protokoll 2022-11-22 
 
2022/8  
Samordningsförbundet Väst styrelseprotokoll nr 4 2022-11-22 
Verksamhetsplan med budget 2023 från Samordningsförbundet Väst, preliminär 
verksamhetsinriktning t.o.m. 2025 
 
Dok.323120 
Protokoll nr. 5 från Västvatten AB 2022-12-01 styrelsemöte 
 
Dok. 323169 
Protokollsutdrag från Västra Götalandsregionen norra patientnämndens sammanträde 
den 22 november 2022 - Äldre röster om vården. 
 
Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokoll, 2022-11-29 
 
2022/10 
Finansrapport november 2022 
 
2020/569 
Samhällsbyggnadsnämndens antagna riktlinjer för Uddevalla kommuns naturpris.  
 
2022/566 
Protokoll från Uddevalla Utvecklings AB:s extra bolagsstämma per capsulam 2022-12-
05 
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FINANSRAPPORT  

2022-12-07 

 

Kommunstyrelsen, koncernföretagen, 

kommunens ekonomichef 

   

 

Ekonomi-/Finanschef Bengt Adolfsson 
 
 

FINANSRAPPORT avseende november 2022  
 

Sammanfattning 

Förändringar under perioden har varit små. Ränteökningarna vid omsättning av krediter är stora, vilket 

påverkar snitträntan, som har fortsatt att öka under månaden. Snitt räntan för de senaste tolv måna derna 

uppgår till 1,09% och bedömningen är att snitträntan för helåret kommer att vara under budgeterad nivå. 

Ränte- och kapitalbindningen ligger på undre gränsen av beslutade limiter. Utlåningen till företagen har 

fortsatt att ökat under perioden och endast smärre förändringar mellan bolagen. Kommunens egen lånes-

kuld har varit stabil under månaden..  

 

Situationen i omvärlden medför en fortsatt stor osäkerhet på finansmarknaden och inflationen fortsätter 

att stiga. Det leder till räntehöjningar och Riksbankens styrränta uppgår 1,75 procent och förväntas uppgå 

till 2,5% vid årets slut. Ökningen av räntor för nya krediter har dock stannat av, men är fortsatt hög, som 

en effekt av Riksbankens försök att mota inflationen. 

 

 

 

22-11-30 22-10-31 22-01-01
Limiter 2022 (KS 2021-

12-15) 

Rikt- 

värde

Inom 

limit

Lån av kreditinstitut (Mkr) 3 800 3 800 3 700 Max: 5 043mkr Ja

Snittränta, vägd per rapportdatum (%) 1,31 1,27 1,06 Budget: 1,25 % Nej

Räntebindningstid (år) 2,1 2,1 2,1 Intervall  2 - 6 år 3,0 Ja

Ränteförfall inom 1 år (%) 29 20 22 M ax 50 % inom 1 år 40 Ja

Kapitalbindningstid (år) 2,0 2,1 2,1 M in 2 år 3 Ja

Kapitalförfall inom 1 år (%) 30 21 22 M ax 30 % inom 1 år 20 Ja

Tillåtna motparter Ja Ja Ja Motparter >1 Ja

Derivat som andel av skuld, netto (%) 21 21 31 M ax 100 % Ja

Andel strukturerade derivat av skuld (%) 0 0 0 Max 10 % Ja

Koncernintern utlåning  (Mkr) 3 156 3 123 3 121 Max: 3 510  mkr Ja

Koncernintern borgen (Mkr) 307 302 319 M ax 375 mkr Ja

Bekräftade kreditlöften (Mkr) 300 300 300  - Ja

Likviditetsberedskap (Mkr) 187 197 349 M in 300 mkr Nej

Valutarisk 0 0 0 100% elimineras Ja
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Finansiell ställning 

 

Internbankens upplåningsränta 

Nedan anges internbankens genomsnittliga upplåningsränta på internbankens samlade 

skuldportfölj. Koncernföretagens räntekostnad är densamma som internbankens upp-

låningskostnad jämte en marknadsmässig marginal och administrativ avgift (för 2022 

mellan 0,36 % - 0,76 % per år). Prognosen är framtagen med hjälp av systemstödet 

KI Finans, som utifrån vissa antaganden om refinansiering samt marknadens prissätt-

ning av framtida räntor räknar fram en prognosränta. Ambitionen är att prognoshori-

sonten successivt ska förlängas och att metodiken fortlöpande ska förfinas.  

 

 
 

Snitträntan på upplåning fortsätter att öka som en konsekvens av kreditomsättningar och 

rörliga räntor på krediter, i allt snabbare takt, hittills i år från 1,06% till 1,31% under 

året. Ny prognos för årsutfallet kommer att tas fram efter sommaren. Nuvarande pro-

gnos för utfallet på årsbasis beräknas för 2022 till 1,10%. För 2021 uppgick till räntan 

på årsbasis till 1,14 %.  

 
 

 

 

Bengt Adolfsson 

Ekonomi-/Finanschef

Belopp i Mkr Not Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr fr

22-11-30 22-10-31 1 mån 22-01-01 22-01-01

Tillgångar: Koncernkonto (netto) -113 -103 -10 49 -162

Kortfr placeringar 0 0 0 0 0

Långfr koncernkontoutlåning 3 3 156 3 123 33 3 121 35

Reversfordr koncernföretag 0 0 0 0 0

Övr långfr fordringar 0 0 0 0 0

Summa finansiella tillgångar: 3 043 3 020 23 3 170 -127

Skulder: Inlåning via koncernkonto 3 0 0 0 0 0

Kortfr låneskulder 0 0 0 0 0

Långfr lån från kreditinsitut 1 -3 800 -3 800 0 -3 700 -100

Summa finansiella skulder: -3 800 -3 800 0 -3 700 -100

-757 -780 23 -530 -227

Budget Plan Plan Plan

Belopp i mkr

Tertial 1

2021

Tertial 2

2021

Tertial 3

2021

Tertial 1

2022

Tertial 2

2022

Tertial 3

2022

2022 

Helår

2022

helår

2023

helår

2024

helår

2025

helår

Utgående balans långfr lån(Budget) 3 700 3 700 3 800 3 750 3 800 3 900 3 900 4 517 5 200 6 100 6 600

Medellåneskuld (prognos) 3 630 3 700 3 750 3 720 3 737 3 800 3 800 4 000 4 500 5 500 6 200

Kostnad långfristig upplåning* 14,0 14,3 14,1 12,8 13,2 14,5 40,5 60 62 72 78

Ränta långfristig upplåning (A/360) 1,16 1,13 1,11 1,03 1,03 1,13 1,05 1,25 1,25 1,25 1,25

* Förlängningspolicy: Förlängd oändligt med index STIBOR3M + 0,3000% alt nuvarande villkor * Flerårsplan 2022-2024

Utfall 2021
Utfall Prognos
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NOTER FINANSRAPPORT 

1. Extern låneskuld  

Internbanken verkställer all extern upplåning och svarar för riskhanteringen inom kommunkoncernen. 

Den externa låneskulden får 2022 uppgå till högst 4 517 Mkr. 
  
Internbanken ska förvalta kommunkoncernens låneportfölj på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt 

med hänsyn tagen till risker och andra faktorer. Internbankens upplåning ska uppfylla kraven på en låg 

finansieringsrisk, hög kvalitet på lånedokumentation och enkel administration. Följande upplåningsfor-

mer är tillåtna. 
 

• Banklån från svensk eller utländsk bank 

• Utgivande av obligation eller annat löpande skuldebrev 

• Tecknande av skuldebrev med annan finansiell institution eller placerare  

 

 
 

Kommunkoncernens externa skuldportfölj ska vara sammansatt så att kapital- och ränteförfall sprids över 

tiden. Max 30 % av kapitalet får förfalla inom 1 år och max 50 % av ränteförfallen får äga rum 

inom 1 år. Nedanstående diagram visar skuldportföljens sammansättning, innevarande period med mörk-

blå stapel, föregående månad med ljusblå stapel. 

 

Genomsnittlig kapitalbindningstid är 2,0 år och 23% av kapitalet förfaller inom ett år. 

 

 

 
Genomsnittlig räntebindningstid uppgår till 2,0 år och 20% av räntorna förfaller inom ett år. 

Motpart lån Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr  fr

(Mkr) 22-11-30 22-10-31 1 mån 22-01-01 22-01-01

Kommuninvest 3 800 3 800 0 3 700 100

3 800 3 800 0 3 700 100
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2. Derivat  

 
Räntederivat används för att förändra eller säkra räntan på ett lån utan att behöva förändra villko-

ren för det underliggande lånet. Internbanken använder räntederivat i syfte att förändra ränte-

bindningen, snitträntan och/eller säkerställa en maximal räntenivå.  

 

Valutaderivat används för att hantera valutarisken, för närvarande finns inga sådana. 

 

Följande derivat används för närvarande: Nominellt belopp netto, mnkr  Tillåtet enl 

finanspolicy 

 

• Ränteswap  800 JA 

• Strukturerade derivat  0 JA 

 

 

Nedan redovisas internbankens aktuella portfölj av ränteswappar. Ränteswappar innebär att två 

parter avtalar att erlägga betalningar till varandra beräknade på fast respektive rörlig ränta. Er-

hålla-swap innebär att internbanken erhåller fast ränta och betalar rörlig ränta till motparten. Be-

tala-swap innebär att internbanken erhåller en rörlig ränta och betalar en fast ränta till den aktu-

ella motparten. Nedan visas marknadsvärden på derivatavtalen, ett negativt värde är en kreditrisk 

på motparten. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr fr

22-11-30 22-10-31 1 mån 22-01-01 22-01-01

SEB 200 200 0 400 -200

0 0 0 0 0

Nordea* 600 600 0 730 -130

0 0 0 0 0

800 800 0 1 130 -330

800 800 0 1 130 -330

Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr fr

22-11-30 22-10-31 1 mån 22-01-01 22-01-01

3 800 3 800 0 3 700 100

21% 21% 0% 31% -9%

0% 0% 0% 0% 0%

9 9 0 -33 42

Motpart räntederivat

(Mnkr)

varav erhålla-swappar

varav erhålla-swappar

Netto: 

Brutto: 

Derivat, marknadsvärde (mkr)

Periodens låneskuld (mkr)

Derivat som andel av skuld

Andel strukturerade derivat av skuld
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3. Koncernintern in- och utlåning 

Koncernföretagens långfristiga upplåning från Internbanken sker genom utnyttjande av checkkrediter 

via koncernkontosystemet. Nedan redovisas respektive koncernföretags koncernkontosaldo för peri-

oden. Ett negativt saldo (utnyttjad checkkredit) redovisas i tabellen för utlåning och ett positivt saldo re-

dovisas i tabellen för inlåning. 

 

Uddevalla Energi AB med dotterbolagen Uddevalla Kraft AB, Uddevalla Energi Elnät AB och Udde-

valla Energi Värme AB redovisas som en koncern. Samma gäller Uddevalla Hamnterminal AB med 

dotterbolaget Swanfalk Shipping AB och Bostadsstiftelsen Uddevallahem med bolagen Uddevallahem 

Holding AB, Uddevallahem Sundberg AB och Uddevallahem Bastionen AB redovisas som en koncern. 

From 2021 redovisas även Uddevalla Omnibus AB och Lysekils Buss AB som en koncern.  

 

Moderbolagets eventuella tillgodohavanden nettoredovisas mot dotterbolagens skulder och omvänt.  

 

 
 

 
 

 

Utlåning (Mnkr)
Utnyttjad 

checkkredit

Utnyttjad 

checkkredit Förändring

Ingående

balans

Förändring

från

Beviljad 

check-

Kvar att 

utnyttja 

22-11-30 22-10-31 1 mån 22-01-01 22-01-01 kredit

Uddevalla Utvecklings AB 24,3 23,8 0,5 24,8 -0,5 25 1

Uddevalla Energi AB (koncern) 317,2 310,7 6,5 394,7 -77,5 740 423

Uddevalla Omnibus AB (koncern) 51,7 55,7 -3,9 77,5 -25,7 120 68

Uddevalla Hamnterminal AB (koncern) 56,0 62,9 -6,9 69,0 -13,0 140 84

Uddevalla Turism AB -0,5 -0,6 0,1 1,9 -2,4 10 11

Bostadsstiftelsen Uddevallahem (koncern) 1 596,8 1 587,6 9,2 1 542,9 53,9 1 637 40

HSB:s Stiftelse Jakobsberg (koncern) 236,3 236,0 0,4 236,5 -0,1 267 31

Stiftelsen Ljungskilehem 47,1 47,5 -0,4 50,8 -3,8 55 8

Gustafsbergsstiftelsen 1,4 1,2 0,1 3,2 -1,8 6 5

Uddevalla Vatten AB 825,3 798,0 27,2 719,5 105,8 796 -29

Västvatten AB ( "- = ej utnyttjad") -1,7 -1,7 0,0 -1,8 0,1 3 5

exkl VVAB 3 155,6 3 122,8 32,8 3 120,8 34,8 3 799 640

Spec underkoncerner Saldo Saldo Förändring

Ingående

balans

Förändring

från

Beviljad 

check-

Kvar att 

utnyttja 

22-11-30 22-10-31 1 mån 22-01-01 22-01-01 kredit

Uddevalla Energi AB 31,0 39,1 -8,1 -15,4 46,4 52 83

Uddevalla Kraft AB -251,8 -253,1 1,4 -277,3 25,5 431 179

Uddevalla Energi Värme AB -15,6 -13,3 -2,3 -10,1 -5,5 85 69

Uddevalla Energi Elnät AB -80,8 -83,4 2,5 -92,0 11,2 172 91

Summa koncern Energi -317,2 -310,7 -6,5 -394,7 77,5 740 423

Uddevalla Hamnterminal AB -59,0 -64,3 5,2 -72,4 13,4 140 81

Sw anFalk Shipping AB 3,0 1,3 1,7 3,4 -0,4 - -

Summa koncern Hamn -56,0 -62,9 6,9 -69,0 13,0 140 81

Bostadsstiftelsen Uddevallahem -1 326,5 -1 323,3 -3,2 -1 313,0 -13,5 1 340 14

Uddevallahem Holding AB 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,0 0 0

Uddevallahem Sundberg AB -172,2 -172,3 0,0 -185,4 13,2 187 15

Uddevallahem Bastionen AB -98,1 -92,0 -6,1 -44,6 -53,5 110 12

Summa koncern UaHem -1 596,8 -1 587,6 -9,2 -1 542,9 -53,9 1 637 40

HSB:s Stiftelse Jakobsberg -171,2 -170,9 -0,3 -170,5 -0,7 200 29

Lostif Fastighets AB -65,2 -65,1 -0,1 -66,0 0,8 67 2

Summa koncern HSB -236,3 -236,0 -0,4 -236,5 0,1 267 31

Uddevalla Omnibus AB -51,7 -55,7 3,9 -77,5 25,7 120 68

Lysekils Buss AB 0,0 0,0 0,0 0 0

Summa koncern Omnibus -51,7 -55,7 3,9 -77,5 25,7 120 68
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4. Borgensförbindelser 

Kommunfullmäktige beslutar om borgen och garantier till förmån för koncernföretagen, 

föreningar och andra externa parter. 

 

 
 

5. Likviditetsberedskap och bekräftade kreditlöften 

Kommunkoncernen ska ha en betalningsberedskap motsvarande en månad av kommunkon-

cernens kostnader i form av tillgängliga likvida medel inklusive ej utnyttjade kreditlöften. 

 

 

4.1 Koncernintern borgen 

Gäldenär
Utnyttjad 

borgen

Utnyttjad 

borgen

Beviljad 

borgen 

Förändring 

jämfört med 

(Mkr) 22-11-30 22-10-31 20221 beviljad  borgen

Uddevalla Utvecklings AB 83,8 83,8 83,8 0,0

Uddevalla Kraft AB 218,0 218,0 257,1 39,2

301,8 301,8 341,0 39,2
1  I enlighet med beslut av kommunfullmäktige

4.2 Övriga borgensförbindelser

Gäldenär
Utnyttjad 

borgen

Utnyttjad 

borgen

Ingående 

balans

Förändring 

jämfört med

(Mkr) 22-11-30 22-10-31 22-01-01 22-01-01

Egnahemsförbindelser1 0,1 0,1 0,1 -0,0 

Föreningen Folkets hus1 4,1 4,1 4,3 -0,2 

IK Oddevold1 0,8 0,8 1,0 -0,2 

Fyrstads Flygplats AB2 0,2 0,0 0,0 0,2

5,2 5,0 5,9 -0,6 

Likviditetsberedskap Förändring Limit

Belopp (Mnkr) 22-11-30 22-10-31 1 mån

Likvida medel (kassa bank) 0,0 0,0 -0,0 

Fin. tillgångar (oms.bara inom 3 dgr) 0,0 0,0 0,0

Bekräftade kreditlöften 300,0 300,0 0,0

Utnyttjade kreditlöften -112,9 -103,0 -9,9 

187,1 197,0 -9,9 Min 300 Mkr

Bekräftade kreditlöften Utnyttjat Utnyttjat Förändring Bekräftat Kvar att 

(Belopp Mnkr) 22-11-30 22-10-31 1 mån belopp utnyttja

Nordea -112,9 -103,0 -9,9 300,0 187,1

SEB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sw edbank 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

-112,9 -103,0 -9,9 300,0 187,1
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6. Finansiell risklogg 

 
Finansrapport 

2022 

Avvikelse från beslutade ramar 

och limiter 

Åtgärd Datum 

åtgärdat 
December 

(2021) 

2021 avslutades med samtliga ramar och 

limiter inom godkänd nivå.  

  

Januari -   

Februari Tillfälligt utnyttjande av checkkredit 

medför att limiten för likviditetsbered-

skap ej uppnås. Kapitalbindning är lägre 

än limit. 

Åtgärdas i samband med nyupplåning under 

våren 2022. 

2022-03 

Mars Tillfälligt utnyttjande av checkkredit 

medför att limiten för likviditetsbered-

skap ej uppnås. 

Åtgärdas i samband med nyupplåning under 

våren 2022. 

2022-05 

April Samtliga ramar och limiter inom god-

känd nivå. 

  

Maj Ränte-och kapital-bindning är 1/10 lägre 

än miniminivå 

Pga. av att vi har några lån som förfaller i 

dagarna 

2022-06 

Juni -   

Juli -   

Augusti Samtliga ramar och limiter inom god-

känd nivå. 

  

September Kapitalbindning ligger på gränsvärdet, 

avrundas till 2 utan decimal  

Pga. av att vi har lån som förfaller i dagarna 2022-10 

Oktober Aktuell snittränta avser perioden, vilken 

är högre än budget för året 

 

Tillfälligt utnyttjande av checkkredit 

medför att limiten för likviditetsbered-

skap ej uppnås. 

Budgeterad ränta är snittränta för helåret. 

Snitträntan för året bedöms inte överstiga 

budget. Ingen åtgärd behövs. 

 

Åtgärdas i samband med nyupplåning under 

slutet av året 

 

 

 

 

2022-12 

November Aktuell snittränta avser vid periodens 

utgång, vilken är högre än budget för 

årets snittränta. 

 

Tillfälligt utnyttjande av checkkredit 

medför att limiten för likviditetsbered-

skap ej uppnås. 

Budgeterad ränta är snittränta för helåret. 

Snitträntan för året bedöms inte överstiga 

budget. Ingen åtgärd behövs. 

 

Åtgärdas i samband med nyupplåning under 

slutet av året 

 

 

 

 

2022-12 

December    

    

7. Operativ risklogg 

 
Operativ risk Datum Åtgärd Datum 

åtgär-

dat 

    

    

    

8. Uppföljning interna kontroller 

 
Intern kontroll Notering Åt-

gärds-

behov 

Limiter inom ramar  Nej 

Ändamålsenlig organisation.  Nej 

Rutinbeskrivningar väsentliga processer.  Nej 
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