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Yttrande över remiss ang Vissa frågor om vapenlagen
(Ds 2010:6);
Ju 2010/3907/L4
Ärendet
Justitiedepartementet har inbjudit Stockholms läns landsting att lämna
synpunkter på promemorians innehåll.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att lämna förvaltningens förslag till yttrande som yttrande till
Justitiedepartementet.
Förvaltningens förslag till yttrande
Förvaltningen begränsar sitt yttrande till att i första hand avse de två
förslag till ändringar som berör frågan om läkares åtgärder.
Läkares anmälan av personer som inte är patienter
Gällande lagstiftning (6 kap. 6 § vapenlagen, 1996:67) innebär att läkare
som bedömer att en patient av medicinska skäl är olämplig att inneha
skjutvapen, med visst undantag, omedelbart ska anmäla detta till
polismyndigheten. I promemorian föreslås tillägg med ett andra stycke till
denna paragraf som utökar denna anmälningsskyldighet för läkare även
beträffande personer som genomgår rättspsykiatrisk undersökning eller
utredning enligt 7 § lagen (991:2041) om särskild personutredning i
brottmål, m.m. och som inte är en patient.
Förvaltningen har inget att erinra mot detta förslag.

Bilagor
1. Sammanfattning av promemorian
2. Förslagen till kompletteringar i 6 kap. 6 § vapenlagen (1996:67) och i 2 kap. 14 §
vapenförordningen (1996:70)
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Föreläggande om läkarintyg
I promemorian föreslås vidare ett tillägg till vapenförordningens (1996:70)
andra kapitel med en ny 14 §. Enligt tredje stycket i denna föreslagna
paragraf ska polismyndigheten, när det finns skäl till det, få förelägga en
person som söker vapentillstånd eller en person som innehar sådant
tillstånd, att ge in läkarintyg som visar att denne inte av medicinska skäl är
olämplig att inneha skjutvapen. Förvaltningen delar uppfattningen att det
är viktigt att polismyndigheten inför de beslut som är aktuella här, har ett
både aktuellt och bra medicinskt underlag för sin bedömning av lämpligheten hos presumtiv innehavare av vapentillstånd eller hos en person som
har sådant men vars innehav ifrågasätts.
Socialstyrelsen har med stöd av bemyndigande i vapenförordningen
meddelat föreskrifter på området. Senast har detta skett genom SOSFS
2008:21. Utredaren utgår utan närmare utredning eller analys ifrån att
detta innebär att det finns ”inarbetade rutiner för att göra medicinska
lämplighetsbedömningar av angivet slag”. Förvaltningen delar inte denna
uppfattning.
Utredaren har i detta sammanhang även bortsett från att det är två delvis
olikartade uppgifter att å ena sidan med stöd av Socialstyrelsens föreskrifter
göra en anmälan och å andra sidan att på begäran av en tillståndshavare
göra en undersökning och bedömning samt att formulera ett intyg som ger
svar på om en viss person är eller inte av medicinska skäl är olämplig att
inneha skjutvapen. För denna senare uppgift finns inga rutiner.
Slutligen vill förvaltningen framhålla - eftersom utredaren inte berört
frågan - att det såvitt bekant inte finns någon skyldighet för en läkare, vare
sig han eller hon är landstingsanställd eller privat verksam, att tillmötesgå
ett önskemål om att skriva ett intyg av det slag som här är aktuellt.
Miljökonsekvenser av beslutet
Beslutet medför inga konsekvenser för miljön.
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