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Regeringen föreskriver att rubriken till kungörelsen (1969:84) om användande av skjutvapen i polistjänsten samt 3–6, 8 och 11 §§ ska ha följande lydelse.

Kungörelse om polisens användning av skjutvapen
3 §1 Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen får även i andra fall än som
avses i 24 kap. 2 § brottsbalken eller 10 § polislagen (1984:387) eller i 2 §
denna förordning medge en polisman att använda skjutvapen för att genomföra en viss tjänsteåtgärd, om det är absolut nödvändigt med hänsyn till åtgärdens vikt.
4 §2 Annat skjutvapen än pistol får användas endast efter medgivande av
Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen. Jaktvapen får dock användas för att
avliva djur.
5 § Myndighetschefen får delegera beslut enligt 3 eller 4 § till någon annan
anställd vid myndigheten som har den särskilda kompetens, utbildning och erfarenhet som behövs.
6 § En polisman som uppträder i en grupp eller avdelning under direkt ledning av en förman får använda skjutvapen endast på order av honom eller
henne. Det gäller dock inte om gruppen, avdelningen eller någon annan utsätts för ett så allvarligt angrepp eller hot om angrepp att vapen måste användas omedelbart.
8 §3 En polisman som har avlossat skott ska skyndsamt underrätta en förman vid berörd ledningscentral vid Polismyndigheten, eller motsvarande
funktion vid Säkerhetspolisen, och lämna en rapport om händelsen till berörd
regionpolischef eller avdelningschef respektive säkerhetspolischefen eller biträdande säkerhetspolischefen. Någon rapport behöver dock inte lämnas om
vapnet har använts för att avliva ett djur.
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11 § Polismyndigheten får i samråd med Säkerhetspolisen meddela närmare
föreskrifter om tillämpningen av denna kungörelse.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.
På regeringens vägnar
BEATRICE ASK
Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)
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