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LAGRÅDET 

 

 

 

 

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-01-31 

 

Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Severin  

Blomstrand samt justitierådet Kristina Ståhl. 

 

En ny organisation för polisen 

 

Enligt en lagrådsremiss den 19 december 2013 (Justitiedeparte-

mentet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över  

förslag till  

 

1. lag med anledning av en ny organisation för polisen,  

2. lag om elimineringsdatabasen,  

3. lag om ändring i rättegångsbalken,  

4. lag om ändring i brottsbalken,  

5. lag om ändring i miljöbalken,  

6. lag om ändring i lagen (1918:163) med vissa bestämmelser om 

sjöfynd,  

7. lag om ändring i växellagen (1932:130),  

8. lag om ändring i lagen (1933:269) om ägofred,  

9. lag om ändring i lagen (1938:121) om hittegods,  

10. lag om ändring i lagen (1943:881) om polisens ställning under 

krig,  

11. lag om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott,  
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12. lag om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkohol-

haltiga drycker m.m.,  

13. lag om ändring i lagen (1958:642) om blodundersökning m.m. vid 

utredning av faderskap,  

14. lag om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, 

Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.,  

15. lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser 

om unga lagöverträdare,  

16. lag om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln,  

17. lag om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och  

pensionatrörelse,  

18. lag om ändring i lagen (1970:375) om utlämning till  

Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av  

beslut om vård eller behandling,  

19. lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988),  

20. lag om ändring i rennäringslagen (1971:437),  

21. lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift,  

22. lag om ändring i sjömanslagen (1973:282),  

23. lag om ändring i lagen (1974:191) om bevakningsföretag,  

24. lag om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.,  

25. lag om ändring i lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m.,  

26. lag om ändring i lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad 

egendom och hittegods m.m.,  

27. lag om ändring i lagen (1975:74) med bemyndigande att meddela 

vissa föreskrifter för trädgårdsnäringen,  

28. lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410),  

29. lag om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift,  

30. lag om ändring i lagen (1976:511) om omhändertagande av be-

rusade personer m.m.,  

31. lag om ändring i lagen (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv per-

sontrafik,  
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32. lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160),  

33. lag om ändring i förfogandelagen (1978:262),  

34. lag om ändring i ransoneringslagen (1978:268),  

35. lag om ändring i passlagen (1978:302)  

36. lag om ändring i brottsskadelagen (1978:413), 

37. lag om ändring i lagen (1979:357) om yrkesmässig försäljning av 

dyrkverktyg,  

38. lag om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar för 

yrkesmässig sjöfart m.m.,  

39. lag om ändring i lagen (1979:1088) om gränsövervakningen i krig 

m.m.,  

40. lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening 

från fartyg,  

41. lag om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter,  

42. lag om ändring i lagen (1981:324) om medborgarvittnen,  

43. lag om ändring i lagen (1981:1064) om säkerhetskontroll i dom-

stol,  

44. lag om ändring i lagen (1981:1104) om verksamheten hos vissa 

regionala alarmeringscentraler,  

45. lag om ändring i lagen (1982:636) om anordnande av visst auto-

matspel,  

46. lag om ändring i arbetstidslagen (1982:673),  

47. lag om ändring i lagen (1983:1097) med vissa bestämmelser om 

larmanläggningar m.m.,  

48. lag om ändring i polislagen (1984:387),  

49. lag om ändring i lagen (1985:206) om viten,  

50. lag om ändring i förvaltningslagen (1986:223),  

51. lag om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud,  

52. lag om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid 

förverkande m.m.,  
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53. lag om ändring i lagen (1987:24) om kommunal parkeringsöver-

vakning m.m.,  

54. lag om ändring i jaktlagen (1987:259),  

55. lag om ändring i lagen (1988:144) om säkerhetskontroll i riksda-

gens lokaler,  

56. lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534),  

57. lag om ändring i lagen (1988:688) om kontaktförbud,  

58. lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank,  

59. lag om ändring i lagen (1989:14) om erkännande och verkställig-

het av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av 

barn,  

60. lag om ändring i lagen (1990:1079) om tillfälliga bilförbud,  

61. lag om ändring i begravningslagen (1990:1144),  

62. lag om ändring i lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana 

och spårväg,  

63. lag om ändring i lagen (1991:483) om fingerade personuppgifter,  

64. lag om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll,  

65. lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfri-

hetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden,  

66. lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade,  

67. lag om ändring i tobakslagen (1993:581),  

68. lag om ändring i fiskelagen (1993:787),  

69. lag om ändring i ordningslagen (1993:1617),  

70. lag om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning, 

(1994:261) om fullmaktsanställning,  

71. lag om ändring i lagen (1994:261) om fullmaktsanställning, 

72. lag om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med 

elektronisk kontroll,  
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73. lag om ändring i lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med 

de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär 

rätt,  

74. lag om ändring i sjölagen (1994:1009),  

75. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,  

76. lag om ändring i lagen (1995:832) om obduktion m.m.,  

77. lag om ändring i vapenlagen (1996:67),  

78. lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627),  

79. lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter 

vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen,  

80. lag om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga 

fordon,  

81. lag om ändring i körkortslagen (1998:488),  

82. lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av 

transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter,  

83. lag om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadress-

registret,  

84. lag om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten 

ungdomsvård,  

85. lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister,  

86. lag om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister,  

87. lag om ändring i lagen (1999:90) om behandling av  

personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar,  

88. lag om ändring i lagen (1999:271) om handel med begagnade 

varor,  

89. lag om ändring i epizootilagen (1999:657),  

90. lag om ändring i zoonoslagen (1999:658),  

91. lag om ändring i lagen (1999:779) om handel med ädelmetall-

arbeten,  

92. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),  
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93. lag om ändring i lagen (2000:130) om försvarsunderrättelse-

verksamhet,  

94. lag om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt 

samarbete,  

95. lag om ändring i lagen (2000:344) om Schengens informations-

system,  

96. lag om ändring i lagen (2000:1219) om internationellt tullsam-

arbete,  

97. lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453),  

98. lag om ändring i lagen (2002:329) om samarbetet med Interna-

tionella brottmålsdomstolen,  

99. lag om ändring i lagen (2002:445) om medling med anledning av 

brott,  

100. lag om ändring i fordonslagen (2002:574),  

101. lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364),  

102. lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunika-

tion,  

103. lag om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sve-

rige enligt en europeisk arresteringsorder, 

104. lag om ändring i lagen (2003:1174) om vissa former av interna-

tionellt samarbete i brottsutredningar,  

105. lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168),  

106. lag om ändring i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd,  

107. lag om ändring i järnvägslagen (2004:519),  

108. lag om ändring i lagen (2004:1100) om luftfartsskydd,  

109. lag om ändring i lagen (2004:1167) om vägtransportledare,  

110. lag om ändring i lagen (2005:395) om arbetstid vid visst väg-

transportarbete,  

111. lag om ändring i lagen (2005:426) om arbetstid m.m. för flygper-

sonal inom civilflyget,  

112. lag om ändring i utlänningslagen (2005:716),  
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113. lag om ändring i lagen (2005:754) om transitering av tredje-

landsmedborgare,  

114. lag om ändring i lagen (2005:787) om behandling av uppgifter i 

Tullverkets brottsbekämpande verksamhet,  

115. lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227),  

116. lag om ändring i lagen (2006:263) om transport av farligt gods,  

117. lag om ändring i lagen (2006:343) om Försvarsmaktens stöd till 

polisen vid terrorismbekämpning,  

118. lag om ändring i lagen (2006:444) om passagerarregister,  

119. lag om ändring i lagen (2006:496) om blodsäkerhet,  

120. lag om ändring i lagen (2006:615) om samarbete med Special-

domstolen för Sierra Leone,  

121. lag om ändring i livsmedelslagen (2006:804),  

122. lag om ändring i lagen (2006:805) om foder och animaliska bi-

produkter,  

123. lag om ändring i lagen (2006:806) om provtagning på djur, 

m.m.,  

124. lag om ändring i lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.,  

125. lag om ändring i lagen (2006:1209) om hamnskydd,  

126. lag om ändring i lagen (2006:1570) om skydd mot internation-

ella hot mot människors hälsa,  

127. lag om ändring i lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbe-

kämpande verksamhet,  

128. lag om ändring i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och 

katter,  

129. lag om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens,  

130. lag om ändring i lagen (2008:99) om tillämpning av Europa-

parlamentets och rådets förordning (EG) nr 1781/2006 om informa-

tion om betalaren som skall åtfölja överföringar av medel,  

131. lag om ändring i lagen (2008:286) om kvalitets- och  

säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler,  
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132. lag om ändring i lagen (2008:475) om kör- och vilotid vid inter-

nationell vägtrafik,  

133. lag om ändring i lagen (2008:717) om signalspaning i försvars-

underrättelseverksamhet,  

134. lag om ändring i lagen (2008:1049) om förbud mot utsläppande 

på marknaden av päls av katt och hund m.m.,  

135. lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot  

penningtvätt och finansiering av terrorism,  

136. lag om ändring i lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens 

hälso- och sjukvård,  

137. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),  

138. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),  

139. lag om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade 

beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel,  

140. lag om ändring i lagen (2010:294) om säkerhetskontroll vid  

offentliga sammanträden i kommuner och landsting,  

141. lag om ändring i polisdatalagen (2010:361),  

142. lag om ändring i polisdatalagen (2010:361),  

143. lag om ändring i lagen (2010:362) om polisens allmänna spa-

ningsregister,  

144. lag om ändring i lagen (2010:374) om försöksverksamhet med 

trafiknykterhetskontrollanter i hamnar,  

145. lag om ändring i lagen (2010:449) om Försvarsmaktens perso-

nal vid internationella militära insatser,  

146. lag om ändring i luftfartslagen (2010:500),  

147. lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659),  

148. lag om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explo-

siva varor,  

149. lag om ändring i alkohollagen (2010:1622),  

150. lag om ändring i delgivningslagen (2010:1932),  

151. lag om ändring i lagen (2010:1933) om auktorisation av delgiv-

ningsföretag,  
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152. lag om ändring i lagen (2011:111) om förstörande av vissa häl-

sofarliga missbrukssubstanser,  

153. lag om ändring i lagen (2011:579) om leksakers säkerhet,  

154. lag om ändring i lagen (2011:721) om märkning av energirelate-

rade produkter,  

155. lag om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- 

och säkerhetsområdet,  

156. lag om ändring i lagen (2011:1070) om handel med sälproduk-

ter,  

157. lag om ändring i kustbevakningsdatalagen (2012:145),  

158. lag om ändring i yrkestrafiklagen (2012:210),  

159. lag om ändring i taxitrafiklagen (2012:211),  

160. lag om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter 

om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheter-

nas underrättelseverksamhet,  

161. lag om ändring i lagen (2012:595) om införsel av och handel 

med sprutor och kanyler,  

162. lag om ändring i lagen (2012:806) om beredskapslagring av 

olja,  

163. lag om ändring i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk pro-

duktion,  

164. lag om ändring i kameraövervakningslagen (2013:460),  

165. lag om ändring i lagen (2014:000) om elimineringsdatabasen.  

 

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kansliråden Sofie  

Lindblom och Roger Ghiselli. 

 

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 
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Allmänna synpunkter 

 

Riksdagen har beslutat att Rikspolisstyrelsen och de 21 polismyndig-

heterna ska ombildas till en myndighet, Polismyndigheten, den 1 ja-

nuari 2015 (prop. 2012/13:1, utgiftsområde 4, bet. 2012/13:JuU1, 

rskr. 2012/13:139). Vidare har riksdagen beslutat dels att Statens 

kriminaltekniska laboratorium, som nu är en självständig myndighet, 

ska ingå i Polismyndigheten, dels att Säkerhetspolisen, som nu ingår 

i Rikspolisstyrelsen, ska inrättas som en fristående myndighet den 

1 januari 2015 (prop. 2013/14:1, utgiftsområde 4, bet. 2013/14:JuU1, 

rskr. 2013/14:97). 

 

I remissen lämnar regeringen 165 lagförslag som är föranledda av 

den beslutade omorganisationen. Under föredragningen har upplysts 

att det i Regeringskansliet bereds ytterligare ett fyrtiotal lagändringar, 

som är av så begränsad betydelse att de inte kommer att remitteras 

till Lagrådet. Därutöver bereds ett stort antal författningar på lägre 

nivå. 

 

Lagrådet har inte undersökt om det till äventyrs finns ytterligare nå-

gon lag som bör ändras med anledning av den ändrade polisorgani-

sationen. Lagrådets granskning har inriktats på de lagförslag som 

läggs fram i remissen. 

 

Offentlighet och sekretess 

 

Organisationsförändringen, som innebär att 23 fristående myndig-

heter slås samman till en enda myndighet, får konsekvenser för till-

lämpningen av reglerna om offentlighet och sekretess. Som utveck-

las i remissen (s. 456 f.) gäller i den nuvarande organisationen – med 

Rikspolisstyrelsen, de 21 polismyndigheterna och Statens kriminal-

tekniska laboratorium – att en handling som skickas från en av dessa 
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myndigheter till en annan av dem är att anse som upprättad hos den 

avsändande myndigheten och inkommen till den mottagande myn-

digheten. Handlingen blir då en allmän handling och rätten att ta del 

av den begränsas av bestämmelserna i offentlighets- och sekretess-

lagen (2009:400). När Polismyndigheten inrättas försvinner de for-

mella myndighetsgränserna och handlingar som skickas mellan olika 

delar av Polismyndigheten kommer inte att bli allmänna. Därmed be-

gränsas allmänhetens insyn i Polismyndighetens verksamhet. Vidare 

försvagas sekretesskyddet för handlingar som skickas mellan olika 

delar av polisverksamheten. 

 

Försvagningen av sekretesskyddet motverkas i viss mån genom vad 

som föreskrivs i 8 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen. Enligt 

den bestämmelsen kan sekretess gälla mellan olika verksamhets-

grenar inom en myndighet när de är att anse som självständiga i för-

hållande till varandra. För att bestämmelsen ska vara tillämplig krävs 

dels att olika verksamhetsgrenar tillämpar olika ”set av sekretessbe-

stämmelser”, dels att verksamhetsgrenarna har organiserats så att 

de förhåller sig självständigt till varandra. Det är ännu inte avgjort hur 

Polismyndigheten kommer att organisera sin verksamhet. I remissen 

konstateras därför (s. 462) att det inte går att säga i vilken utsträck-

ning det kommer att finnas sekretessgränser inom Polismyndigheten 

men att det är sannolikt att det i de flesta fall inte kommer att finnas 

några sådana gränser. 

 

Enligt Lagrådets mening är det bekymmersamt att sekretessen till 

skydd för den enskilde inskränks på detta sätt inom en myndighet 

som täcker hela landet. Som framhålls i remissen (s. 469 f.) gäller 

dock att en befattningshavare inte har obegränsad frihet att lämna 

uppgifter som omfattas av sekretess till sina arbetskamrater. Det är 

angeläget att denna fråga uppmärksammas under det fortsatta lag-
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stiftningsarbetet (jfr följande avsnitt om behandling av personuppgif-

ter). 

 

Polisens behandling av personuppgifter 

 

Polisen behandlar en mängd personuppgifter i sin verksamhet. Vid 

behandling av personuppgifter i den brottsbekämpande verksamhet-

en tillämpas polisdatalagen (2010:361). Lagen gäller i stället för per-

sonuppgiftslagen (1998:204) men hänvisar till ett antal bestämmelser 

i den sistnämnda lagen, vilka därigenom blir tillämpliga även i den 

brottsbekämpande verksamheten. Polisdatalagen är inte tillämplig för 

den personuppgiftsbehandling som sker i polisens övriga verksamhet 

(t.ex. tillståndsgivning) utan för den gäller personuppgiftslagen. 

 

Organisationsförändringen innebär att möjligheten att få tillgång till 

personuppgifter inom olika delar av polisorganisationen inte längre 

kommer att beskäras av myndighetsgränser. Detta innebär potentiellt 

att kretsen av personer som kan få tillgång till en viss uppgift ökar. 

Enligt 2 kap. 11 § polisdatalagen gäller dock att tillgången till person-

uppgifter ska begränsas till vad varje tjänsteman behöver för att 

kunna fullgöra sina arbetsuppgifter. Vidare anges att regeringen eller 

den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare före-

skrifter om tillgången till personuppgifter. Någon motsvarande be-

stämmelse finns inte i personuppgiftslagen men enligt 31 § i den la-

gen ska den personuppgiftsansvarige vidta tekniska och organisato-

riska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vi-

dare har Datainspektionen utfärdat allmänna råd om att endast de 

som behöver uppgifterna för sitt arbete bör få tillgång till åtkomst-

skyddade personuppgifter (se lagrådsremissen s. 427).  

 

Lagrådet vill framhålla att det i den nya organisationen blir än vikti-

gare att det genom föreskrifter på lägre nivå säkerställs att person-
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uppgifter inte får större spridning än vad som är nödvändigt. Detta 

gäller såväl i den brottsbekämpande verksamheten som i övrig verk-

samhet.  

 

Behörig domstol vid överklaganden 

 

Utgångspunkten för den nya polisorganisationen är att Polismyndig-

heten i största möjliga utsträckning själv ska besluta sin organisation. 

Det överlämnas till Polismyndigheten att avgöra var olika typer av 

ärenden handläggs på det mest effektiva och arbetsbesparande sät-

tet. Enligt remissen (s. 388) talar redan det förhållandet att alla po-

lismyndigheter i effektiviseringssyfte slås samman till en myndighet 

entydigt för att vissa typer av förvaltningsärenden kommer att hand-

läggas på betydligt färre platser än nu. I hur stor utsträckning hand-

läggningen kommer att koncentreras och till vilka platser är i dag 

okänt, eftersom Polismyndigheten själv avgör detta. 

 

I remissen redovisas vidare (s. 385 f.) att de beslut som en polis-

myndighet fattar i stor utsträckning överklagas till allmän förvalt-

ningsdomstol enligt huvudregeln i 22 a § förvaltningslagen 

(1986:223). Enligt forumregeln i 14 § andra stycket lagen (1971:289) 

om allmänna förvaltningsdomstolar, LAFD, ska överklagandet då 

prövas av den förvaltningsrätt inom vars domkrets ärendet först prö-

vats. Enligt remissen anses regeln enligt praxis innebära att det är 

den beslutande ”arbetsenhetens” geografiska placering som avgör 

var beslutet ska anses fattat. Med utgångspunkt häri föreslås inga 

ändrade forumregler i fråga om överklagande till allmän förvaltnings-

domstol, med undantag för en specialbestämmelse i vapenlagen 

(1996:67). 

  

Bedömningen i remissen synes främst grunda sig på avgörandet 

RÅ 1995 ref. 20 angående överklagande av ett beslut rörande förvar 
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av dåvarande Statens invandrarverk. Högsta förvaltningsdomstolen 

fann där att rätt domstol var den länsrätt inom vars domkrets det reg-

ionala organ fanns som i verkets namn fattat det överklagade beslu-

tet.  

 

Det kan diskuteras om den angivna regeln i LAFD är fullt så entydig 

som antas i remissen och i så fall vad ”arbetsenhet” kan komma att 

innebära i den nya polisorganisationen. Här kan exempelvis erinras 

om avgörandet RÅ 1997 ref. 13, där Högsta förvaltningsdomstolen 

fann att en arbetslöshetskassas beslut skulle överklagas till länsrät-

ten i det län där kassans styrelse hade sitt säte och inte till länsrätten 

i det län där lokalkontoret var beläget. Avgörandet ledde till införande 

av en särskild forumregel för arbetslöshetsförsäkringsmålen. 

 

Likartade frågeställningar om behörig länsrätt har uppkommit i mål 

enligt lagen (1985:206) om viten (mål om utdömande av vite ska prö-

vas av den länsrätt där myndigheten är belägen). I RÅ 2006 ref. 40 

fann Högsta förvaltningsdomstolen sålunda att en ansökan om ut-

dömande av vite från en regional enhet inom Arbetsmiljöverket skulle 

prövas av den länsrätt där verket hade sitt huvudkontor. 

 

I sammanhanget kan erinras om att regleringen i 14 § LAFD tidigare i 

de allra flesta fall ledde till att prövning skulle ske vid den läns-

rätt/förvaltningsrätt som var närmast den enskilde. Det alternativ som 

ibland satts i fråga har gällt om prövning ändå skulle ske där myndig-

hetens centrala funktioner var belägna. Att däremot prövning skulle 

kunna ske i en helt annan del av landet för att en landsomfattande 

myndighet beslutat förlägga alla ärenden av visst slag dit framstår 

som främmande för regleringen i LAFD. 

 

Lagrådet vill i det sammanhanget påpeka att det för flera av de 

största målgrupperna hos allmän förvaltningsdomstol införts särskilda 
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forumregler som gäller i stället för regeln i 14 § andra stycket LAFD, 

vilken numera i praktiken är en undantagsregel (se bl.a. 67 kap. 7 

och 8 §§ skatteförfarandelagen /2011:1244/, 113 kap. 14 och 15 §§ 

socialförsäkringsbalken, 8 kap. 3 § körkortslagen /1998:488/, 49 § 

lagen /1997:238/ om arbetslöshetsförsäkring i lydelse enligt SFS 

2013:96, m.fl.). Det har även övervägts att helt avskaffa regeln i 14 § 

andra stycket LAFD och ersätta den med en allmän forumregel som 

skulle anknyta till var den enskilde finns och inte till var myndigheten 

är belägen (se prop. 2012/13:45 avsnitt 6.1). Detta genomfördes 

dock inte, bl.a. med hänsyn till svårigheterna att överblicka de många 

olika undantag som kunde behöva göras.  

 

Lagrådet konstaterar att man under beredningen av lagstiftnings-

ärendet om den nya polisorganisationen gjort en mycket omfattande 

genomgång av de författningar där polisen kan vara beslutande 

myndighet. Det torde därför inte medföra större svårigheter att härvid 

ta ställning till om den gamla forumregeln i 14 § andra stycket LAFD 

verkligen bör upprätthållas i alla dessa fall eller om den kan överges 

till förmån för den mera moderna regeln om forum som anknyter till 

den enskildes bosättningsort (eller för juridiska personer där styrel-

sen har sitt säte). Lagrådet noterar att det i remissen föreslås en änd-

ring i vapenlagen av denna innebörd såvitt gäller överklaganden som 

görs av enskilda personer. Skäl för detta synes främst vara att va-

penärenden är en förhållandevis stor grupp av ärenden hos polisen 

och att överklaganden inte är ovanliga.  Sett från den enskildes syn-

punkt torde dock svårigheterna att ta till vara sin rätt om ens överkla-

gande ska prövas på annat håll i landet vara desamma även om det 

totala antalet ärenden inte är så stort. 

 

Lagrådet vill dessutom starkt ifrågasätta lämpligheten av en reglering 

som innebär att den för den enskilde viktiga frågan om vilken förvalt-

ningsrätt i landet som har att pröva hans eller hennes överklagande 
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bestäms på myndighetsnivå, dvs. av var den myndighet vars beslut 

överklagas väljer att lokalisera den aktuella typen av ärenden. Enligt 

Lagrådets mening bör forumregler vara stabila och förutsebara och 

inte påverkas av myndighetens interna rutiner eller av organisations-

förändringar som motiveras av effektivitetsskäl. Från principiell syn-

punkt bör därför forumregler ges i lag eller förordning och inte över-

lämnas åt myndigheten att avgöra. 

 

Lagrådet anser sammanfattningsvis att det bör övervägas att införa 

en allmän forumregel för överklagande av Polismyndighetens beslut 

vilken anknyter till den ort där den enskilde finns, i likhet med vad 

som gäller för Skatteverket, Försäkringskassan m.fl. stora myndig-

heter med hela landet som verksamhetsområde. Detta utesluter 

självfallet inte att undantag kan behöva göras för ärendetyper där det 

finns särskilda skäl för detta. Enbart det förhållandet att det rör sig 

om ett fåtal ärenden kan dock inte anses utgöra ett sådant skäl (jfr 

prop. 1993/94:133 s. 32). Ett alternativ till en generell forumregel är 

att införa en motsvarande regel i de aktuella författningarna. Förutse-

barhet och överskådlighet talar dock enligt Lagrådets mening starkt 

för en generell lösning.  

  

Det nu sagda berör flera av lagförslagen i remissen och de aktuella 

paragraferna anmärks nedan. Lagrådet vill tillägga att det finns ytter-

ligare bestämmelser om överklagande av Polismyndighetens beslut 

vilka bör ses över på motsvarande sätt.   

 

Beteckningar på organisatoriska enheter 

 

Grundtanken i den föreslagna regleringen av den nya polisorganisa-

tionen – att den rikstäckande polismyndigheten själv ska bestämma 

hur organisationen ska utformas – gäller även en så ingripande re-

form som hur Statens kriminaltekniska laboratorium ska inlemmas i 
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organisationen. Detta ska alltså regleras på myndighetsnivå. Ändå 

förekommer det i några av lagförslagen att avdelningar inom den 

kommande organisationen nämns med specifika beteckningar. 

Sålunda finns bestämmelser om Nationellt forensiskt centrum, som 

enligt remissen ska vara benämningen på den avdelning inom Po-

lismyndigheten som ska motsvara Statens kriminaltekniska laborato-

rium, i förslaget till lag om ändring i lagen om tillsyn över viss brotts-

bekämpande verksamhet (lagförslag 127) och i förslaget till lag om 

ändring i polisdatalagen (lagförslag 142). I förslaget till lag om änd-

ring i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (lag-

förslag 133) nämns Nationella operativa avdelningen inom Polismyn-

digheten, som ska motsvara Rikskriminalpolisen i den nuvarande 

organisationen.  

 

Enligt Lagrådets mening är det inte korrekt att på detta sätt meddela 

bestämmelser i lag som grundar sig på vad som ska föreskrivas på 

myndighetsnivå. Om beteckningarna anses inte kunna undvaras i 

vissa lagar, bör de ges stöd och definieras i polislagen (lagförslag 

48). Skulle det anses olämpligt att införa bestämmelser i lag om av-

delningar inom Polismyndigheten återstår möjligheten att i lagtexten 

beskriva de avsedda verksamheterna inom Polismyndigheten i all-

männa termer.   

 

Ett liknande problem uppkommer i några lagförslag (97, 138 och 

147) där termen ”polisprogrammet” används tämligen oförmedlat. Vid 

föredragningen har upplysts att termen betecknar en del av polisut-

bildningen. Termen tycks inte vara lagreglerad. Under den fortsatta 

beredningen bör övervägas om lagtexten kan utformas så att den blir 

mer upplysande.  
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2.1 Förslaget till lag med vissa bestämmelser med anledning av ny 

organisation för polisen 

 

2 § 

 

Enligt paragrafen ska ett beslut eller en åtgärd av en myndighet som 

upphör anses ha fattats respektive ha vidtagits av den myndighet 

som efter omorganisationen ska handlägga sådana frågor som be-

slutet eller åtgärden avser. 

 

Det framgår inte av lagtexten eller författningskommentaren om av-

sikten är att paragrafen ska reglera inte bara förvaltningsbeslut utan 

även beslut om föreskrifter. Vad som anförs i remissen (s 481 f. och 

488) är inte tillräckligt upplysande och i sak diskutabelt. Oklarheterna 

bör redas ut under den fortsatta beredningen. 

 

2.2 Förslaget till lag om elmineringsdatabasen 

 

Allmänt 

 

I remissen föreslås att en ny lag om elimineringsdatabasen införs. 

Elimineringsdatabasen är ett register över DNA-profiler som ska fö-

ras i syfte att stärka kvaliteten i den forensiska verksamheten med 

DNA-analyser. Uppgifter i registret får endast behandlas för att upp-

täcka och utreda kontamineringar vid DNA-analyser och hanteringen 

av DNA-spår. Det föreslås att lagen ska träda i kraft den 1 juli 2014, 

dvs. sex månader före det att den nya Polismyndigheten ska inleda 

sin verksamhet. Registret ska under de första sex månaderna föras 

av Rikspolisstyrelsen och därefter av Polismyndigheten. 

 

Lagen om elimineringsdatabasen ska gälla utöver personuppgiftsla-

gen (1998:204). Detta bör klargöras i författningstexten. Eftersom 
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registret inte får användas för att utreda brott gäller däremot inte po-

lisdatalagen (2010:361). Detta bör förtydligas i författningskommenta-

ren. 

 

Trots att elimineringsdatabasen inte omfattas av polisdatalagen före-

slås att det i den lagen förs in bestämmelser om utlämnande av upp-

gifter ur registret till Statens kriminaltekniska laboratorium och om 

direktåtkomst för den myndigheten till registret (se förslag till änd-

ringar av 2 kap. 17 § och 4 kap. 10 § polisdatalagen). Dessa be-

stämmelser ska gälla så länge registret förs av Rikspolisstyrelsen. 

När registret tas över av Polismyndigheten blir bestämmelserna obe-

hövliga, eftersom Statens kriminaltekniska laboratorium (då under 

benämningen Nationellt forensiskt centrum) ska ingå i Polismyndig-

heten. 

 

Enligt Lagrådets mening är det ologiskt att bestämmelser som rör 

utlämnande av uppgifter ur, och direktåtkomst till, elimineringsdata-

basen placeras i polisdatalagen. Bestämmelserna bör flyttas till lagen 

om elimineringsdatabasen. 

 

7 § 

 

I paragrafen finns bestämmelser om skyldighet att lämna prov för 

DNA-analys i syfte att DNA-profilen ska registreras i elimineringsda-

tabasen. Bestämmelsen bör förtydligas på så sätt att det efter ordet 

”material” skjuts in ”som används vid DNA-analys”. 

 

8 § 

 

I bestämmelsen anges att polismyndigheterna och Statens kriminal-

tekniska laboratorium får besluta att andra personer än de som 

anges i 7 §, för att ges tillträde till lokaler där DNA-spår från brotts-
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platser hanteras eller förvaras, ska underkasta sig provtagning för 

DNA-analys och registrering i elimineringsdatabasen. Enligt Lagrå-

dets mening bör bestämmelsen utformas på motsvarande sätt som 

7 §, dvs. det bör i bestämmelsen anges närmare kriterier för när 

skyldighet att lämna prov inträder.  

 

10 § 

 

Om Lagrådets förslag när det gäller 8 § följs behöver följdändringar 

göras i 10 §. 

 

11 § 

 

I paragrafen finns en hänvisning till ”föreskrifter som har meddelats 

med stöd av” 12 eller 13 §. Eftersom bestämmelsen i 13 § endast är 

en upplysningsbestämmelse och inte ett bemyndigande att meddela 

föreskrifter bör hänvisningen i 11 § ändras till ”föreskrifter som avses 

i”. 

 

Övergångsbestämmelser 

 

DNA-profiler från anställda vid Rikspolisstyrelsen, polismyndigheter-

na och Statens kriminaltekniska laboratorium som registreras i elimi-

neringsdatabasen ska till och med den 31 december 2014 vid ett till-

fälle få jämföras med DNA-profiler i spårregistret som regleras i 

4 kap. polisdatalagen. Det föreslås att en bestämmelse om detta förs 

in i övergångsbestämmelserna till förslaget till ändring i polisdatala-

gen. En motsvarande bestämmelse bör föras in även i övergångsbe-

stämmelserna till lagen om elimineringsdatabasen. 
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2.3 Förslaget till lag om ändring i rättegångsbalken 

 

25 kap. 1 § 

 

Lagrådet föreslår att det som föreskrivs i det föreslagna fjärde stycket 

i stället utformas som en föreskrift om vad ett beslut om anmälnings-

skyldighet ska innehålla. 

 

48 kap. 14 §  

 

För att inte lagens innebörd ska ändras på ett sätt som inte har varit 

avsett bör tredje styckets första mening ges följande lydelse. 

 

”Riksåklagaren bestämmer ordningsbotens belopp för olika brott och 

anger då även grunder för beräkning av gemensam ordningsbot för 

flera brott.” 

 

2.4 Förslaget till lag om ändring i brottsbalken 

 

2 kap. 3 och 5 §§ 

 

I 3 § 3 och i 5 § andra stycket 3 nämns nu ”Polisens utlandsstyrka”. I 

remissen föreslås att detta uttryck ska ändras till ”Polismyndighetens 

utlandsstyrka”. Enligt remissen är det fråga om en anpassning till den 

nya organisationen. 

 

Det finns bestämmelser om Polisens utlandsstyrka i lagen 

(1999:449) om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten. Denna lag har 

upphävts och ersatts av lagen (2010:499) om Försvarsmaktens per-

sonal vid internationella militära insatser. Enligt en övergångsbe-

stämmelse till den nya lagen gäller den gamla lagen fortfarande i till-

lämpliga delar för den som tjänstgör i Polisens utlandsstyrka. I 1 a § i 

den gamla lagen föreskrivs att vissa bestämmelser i lagen ska tilläm-
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pas även för den som tjänstgör utomlands i Polisens utlandsstyrka. 

Det finns också en förordning (1999:1155) om Polisens utlands-

styrka. I remissen föreslås (lagförslag 145) att övergångsbestämmel-

sen till 2010 års lag ska ändras så att ”Polisens utlandsstyrka” ersätts 

med ”Polismyndighetens utlandsstyrka”.   

 

Det kan betvivlas att den föreslagna ändringen i övergångsbestäm-

melsen får avsedd effekt, när den upphävda lagen fortfarande regle-

rar Polisens utlandsstyrka. Under föredragningen har upplysts att det 

pågår ett utredningsarbete om polisens medverkan i internationella 

insatser. Lagrådet förordar att beteckningen ”Polisens utlandsstyrka” 

behålls till dess att resultatet av den utredningen föreligger. Någon 

ändring behöver då inte göras i de aktuella paragraferna. 

 

15 kap. 7 § 

 

I paragrafens första stycke har uttrycket ”föregiver besvärande om-

ständigheter” ändrats till ”föreger besvärande omständigheter”. Änd-

ringen betecknas i författningskommentaren som en språklig moder-

nisering. Lagrådet förordar att moderniseringen fullföljs genom att ett 

annat verb väljs. 

 

2.5 Förslaget till lag om ändring i miljöbalken 

 

26 kap. 2 § 

 

Omformuleringen i andra stycket har blivit missvisande. Lagrådet 

föreslår att meningen ändras till ”…och det finns förutsättningar enligt 

24 kap. 5 eller 6 §…”. 
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2.6 Förslaget till lag om ändring i lagen med vissa bestämmelser om 

sjöfynd 

 

1 § 

 

I remissen föreslås att ordet ”skeppsvrak” ska utmönstras och ersät-

tas av uttrycket ”fartygslämningar”. Lagrådet har ingen erinran häre-

mot, men vill påpeka att detta bör medföra en följdändring i 11 § la-

gen om hittegods.  

 

6 § 

 

Uttrycket ”skall äga att” bör rätteligen ändras till ”får” i stället för ”ska”.   

 

8 a § 

 

Lagrådet hänvisar till vad som anförts under rubriken Behörig dom-

stol vid överklaganden. 

 

2.9 Förslaget till lag om ändring i lagen om hittegods 

 

9 a § 

 

Lagrådet hänvisar till vad som anförts under rubriken Behörig dom-

stol vid överklaganden. 
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2.10 Förslaget till lag om ändring i lagen om polisens ställning under 

krig. 

 

5 § 

 

Paragrafen innehåller i sin nuvarande lydelse en upplysning om att 

regeringen kan meddela verkställighetsföreskrifter. Enligt författ-

ningskommentaren har paragrafen bara moderniserats språkligt. 

Emellertid ger den föreslagna lydelsen intrycket att det är fråga om 

ett bemyndigande. För att paragrafen ska behålla sin sakliga inne-

börd bör den ges följande lydelse. 

 

”Regeringen meddelar närmare föreskrifter om tillämpningen av 

denna lag.” 

 

 

2.17 Förslaget till lag om ändring i lagen om hotell- och pensionatrö-

relse 

 

8 § 

 

Det saknas skäl att ändra uttrycket ”byggnadsnämnd” (jfr 12 kap. 

plan- och bygglagen /2010:900/). 

 

19 § 

 

Paragrafen är ologiskt uppbyggd och bör omdisponeras. 

 

21 § 

 

Uttrycket ”utöva tillsyn över” är att föredra framför ”se till”.  
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22 § 

 

Lagrådet hänvisar till vad som anförts under rubriken Behörig dom-

stol vid överklaganden. 

 

2.18 Förslaget till lag om ändring i lagen om utlämning till Danmark, 

Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller 

behandling 

 

11 § 

 

Beträffande första stycket hänvisar Lagrådet till vad som anförts un-

der rubriken Behörig domstol vid överklaganden. 

 

Beträffande andra stycket uppkommer frågan om de särskilda reg-

lerna om tid för överklagande gäller endast vid överklagande av Po-

lismyndighetens beslut eller om de också är avsedda att gälla då för-

valtningsrätten fattat det första beslutet i saken (jfr 5 § andra stycket). 

Motsvarande fråga uppkommer beträffande kravet i tredje stycket på 

prövningstillstånd vid överklagande till kammarrätt. Paragrafen bör 

formuleras om så att tillämpningsområdet klart framgår. 

 

2.24 Förslaget till lag om ändring i lagen om beräkning av strafftid 

m.m. 

 

10 § 

 

I paragrafens andra stycke regleras Kriminalvårdens rätt att begära 

handräckning av polisen när någon ska inställa sig för att ett fängel-

sestraff ska verkställas. Eftersom Polismyndighetens lokala anknyt-

ning upphör i den nya organisationen, föreslås ett tillägg av innebörd 
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att Kriminalvårdens begäran om möjligt ska innehålla en uppgift om 

den ort där den dömde vistas.  

 

En sådan bestämmelse behöver inte ha lagform. Lagrådet ifrågasät-

ter om den behövs. 

 

2.28 Förslaget till lag om ändring i trafikskadelagen 

 

37 § 

 

I första stycket är ordet ”begäran” att föredra framför ”uppmaning”. 

I andra stycket bör det nuvarande uttrycket ”ger vid handen” inte er-

sättas med ”visar”, vilket är ett högre beviskrav.  

 

2.33 Förslaget till lag om ändring i förfogandelagen 

 

47 § 

 

I andra stycket bör ordet ”Efterkommer” inte ändras. 

 

48 § 

 

I andra stycket bör orden ”Har någon försummat att fullgöra” ersättas 

med ”Om någon inte har fullgjort”. 

 

56 § 

 

I första stycket bör orden ”Försummar någon att behörigen eller i rätt 

till tillhandahålla egendom” ersättas med ”Om någon inte på rätt sätt 

eller i rätt tid tillhandahåller egendom”. 
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2.34 Förslaget till lag om ändring i ransoneringslagen 

 

15 § 

 

I första stycket bör ordet ”krävs” ersättas med ”begärs”. 

 

När det gäller tredje stycket hänvisar Lagrådet till vad som anförts 

om 56 § förfogandelagen. 

 

35 § 

 

I första stycket bör ordet ”efterkommer” inte ändras. 

 

2.37 Förslaget till lag om ändring i lagen om yrkesmässig försäljning 

av dyrkverktyg 

 

8 § 

 

Lagrådet hänvisar till vad som anförts under rubriken Behörig dom-

stol vid överklaganden.  

 

2.39 Förslaget till lag om ändring i lagen om gränsövervakning i krig 

m.m. 

 

11 § 

 

Ändringen i första stycket andra punkten medför en betydelseföränd-

ring. Bestämmelsen har tidigare tagit sikte på vissa personalkatego-

rier men kommer med den föreslagna lydelsen att avse individer. Om 

detta inte är avsikten bör bestämmelsen ses över. 
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2.40 Förslag till lag om ändring i lagen om åtgärder mot förorening 

från fartyg 

 

7 kap. 11 § 

 

Enligt författningskommentaren innehåller paragrafen ett bemyndi-

gande. Lagtexten – både i den nuvarande och i den föreslagna lydel-

sen – är emellertid utformad som en upplysning om att regeringen 

eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter 

i angivna ämnen.  

 

Under den fortsatta beredningen bör klargöras vilken innebörd para-

grafen ska ha.  

 

2.41 Förslaget till lag om ändring i lagen om ordningsvakter 

 

10 § 

 

Lagrådet hänvisar till vad som anförts under rubriken Behörig dom-

stol vid överklaganden.  

 

2.47 Förslaget till lag om ändring i lagen med vissa bestämmelser 

om larmanläggningar m.m. 

 

12 § 

 

Lagrådet hänvisar till vad som anförts under rubriken Behörig dom-

stol vid överklaganden.  
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2.48 Förslaget till lag om ändring i polislagen 

 

Allmänt 

 

Lagrådet hänvisar till vad som anförts om definition av beteckningar-

na Nationellt forensiskt centrum och Nationella operativa avdelningen 

under rubriken Beteckningar på organisatoriska enheter. 

 

3 §  

 

I paragrafen finns föreskrifter om Säkerhetspolisens uppgifter. Till 

dessa hör enligt första stycket 3 att fullgöra uppgifter i samband med 

personskydd. Vad som avses med personskydd framgår inte. Det bör 

anges närmare, inte minst eftersom det som behandlas i 2 a § också 

kan betecknas som personskydd. Lagrådet föreslår att bestämmel-

sen – efter förebild av 6 kap. 15 § patientsäkerhetslagen (2010:659) 

– preciseras till att gälla personskydd för riksdagens ledamöter, 

statschefen och övriga medlemmar av kungahuset, statsråd, stats-

sekreterare och kabinettssekreterare. 

 

15 § 

 

I paragrafen finns bestämmelser om underrättelseskyldighet när en 

person har omhändertagits. Enligt andra stycket i den föreslagna ly-

delsen ska en förman i vissa situationer skyndsamt underrätta ”myn-

digheten” om omhändertagandet och skälet till detta. Enligt författ-

ningskommentaren gäller bestämmelsen för både Polismyndigheten 

och Säkerhetspolisen.  

 

Av lagtexten framgår inte när ordet ”myndigheten” avser Polismyn-

digheten och när det avser Säkerhetspolisen. Detta bör klargöras 

under den fortsatta beredningen. 
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25 § 

 

I paragrafen föreskrivs i den föreslagna lydelsen att transportföretag i 

vissa fall ska lämna uppgifter på begäran av Polismyndigheten eller 

Säkerhetspolisen. Enligt andra stycket får Polismyndigheten eller 

Säkerhetspolisen begära uppgifter endast om de kan antas ha bety-

delse för den brottsbekämpande verksamheten.  

 

Under föredragningen har upplysts att all Säkerhetspolisens verk-

samhet är brottsbekämpande. I undantaget i andra stycket behöver 

därför inte Säkerhetspolisen nämnas. 

 

2.52 Förslaget till lag om ändring i lagen om förfarandet i vissa fall vid 

förverkande m.m. 

 

3 § 

 

I tredje stycket har ordet ”vidare” tagits bort. Detta medför en bety-

delseförändring. Lagrådet föreslår att ordet ersätts med ”längre”. 

 

2.54 Förslaget till lag om ändring i jaktlagen 

 

47 § 

 

I remissen föreslås uttrycket ”ertappas på bar gärning” ersättas med 

”tas på bar gärning”, vilket kan förstås på annat sätt. Lagrådet föror-

dar att man väljer uttrycket ”påträffas på bar gärning” (jfr t.ex. 24 kap. 

7 § andra stycket rättegångsbalken). 
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2.63 Förslaget till lag om ändring i lagen om fingerade personuppgif-

ter 

 

5 § 

 

Syftningen i den föreslagna andra meningen är oklar. Lagrådet föror-

dar att ordet ”Detta” ersätts med ”Denna skyldighet”. 

 

7 § 

 

Lagrådet förordar att ordet ”bistå” inte ändras. 

 

2.68 Förslaget till lag om ändring i fiskelagen 

 

47 § 

 

Lagrådet hänvisar till vad som anförts om 47 § jaktlagen.  

 

2.70 Förslaget till lag om ändring i lagen om offentlig anställning 

 

19 § 

 

I andra stycket föreskrivs undantag från bestämmelsen i första styck-

et, enligt vilken disciplinpåföljd inte får meddelas efter det att en ar-

betstagares anställning har upphört eller uppsägning har ägt rum. 

Enligt den föreslagna lydelsen ska undantaget gälla bl.a. om arbets-

tagaren övergår från en myndighet till en annan inom polisen. Där-

med avses enligt författningskommentaren övergångar mellan Polis-

myndigheten och Säkerhetspolisen.  

 

För att innebörden ska bli otvetydig föreslår Lagrådet att Polismyn-

digheten och Säkerhetspolisen nämns uttryckligen i lagtexten. 
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2.77 Förslaget till lag om ändring i vapenlagen 

 

1 a kap. 3 § 

 

Lagrådet ifrågasätter om det finns tillräckliga skäl att i andra stycket 

uppställa ett krav på att det ska vara ”absolut nödvändigt” att be-

handla bl.a. uppgifter om hälsa i vapenärenden. Enligt Lagrådets 

mening är ”nödvändigt” en tillräcklig begränsning (jfr andra meningen 

i samma stycke). 

 

1 a kap. 6 § 

 

Bestämmelsen hänvisar till ”föreskrifter som har meddelats med stöd 

av 15 §”. Den paragrafen är dock endast en s.k. upplysningsbe-

stämmelse och innehåller inget bemyndigande att meddela föreskrif-

ter. Hänvisningen i 6 § bör därför ändras till ”föreskrifter som avses i 

15 §”. 

 

1 a kap. 7 och 10 §§ 

 

Lagrådet konstaterar att regleringen inte är helt klar vad gäller inne-

börden av begreppen skjutvapen och vapendelar. I 7 § regleras regi-

strering av skjutvapen medan vapendelar inte nämns. I 10 § finns en 

bestämmelse om bevarande av registeruppgifter om bl.a. vapendelar 

som avses i 2 a kap. Härmed avses vilka delar av ett skjutvapen som 

omfattas av krav på märkning. Vidare finns i 1 kap. 3 § f en bestäm-

melse enligt vilken vad som sägs om skjutvapen också ska gälla ett 

antal där angivna vapendelar. Förhållandet mellan de olika bestäm-

melserna bör klargöras i det fortsatta beredningsarbetet.   

 

’ 
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1 a kap. 12 § 

 

Orden ”och uppgiftsskyldighet” bör utgå ur rubriken.  

 

10 kap. 1 § 

 

Lagrådet hänvisar till vad som anförts under rubriken Behörig dom-

stol vid överklaganden. Lagrådet vill dessutom tillägga att den aktu-

ella bestämmelsen i vart fall synes kunna förenklas genom att andra 

meningen i första stycket och andra stycket förs samman till en ge-

mensam bestämmelse.  

 

2.84 Förslaget till lag om ändring i lagen om verkställighet av sluten 

ungdomsvård 

 

8 § 

 

I tredje stycket har ”denne” ändrats till ”han eller hon”. Härigenom blir 

syftningen oklar. Lagrådet förordar att den nuvarande lydelsen be-

hålls. 

 

9 §  

 

Lagrådet hänvisar till vad som anförts angående 10 § förslaget till lag 

om ändring i lagen om beräkning av strafftid m.m. 

 

2.89 Förslaget till lag om ändring i epizootilagen 

 

14 § 

 

Den språkliga förändringen av första stycket har blivit missvisande. 

 



 34 

2.90 Förslaget till lag om ändring i zoonoslagen 

 

11 § 

 

Lagrådet hänvisar till vad som anförts om epizootilagen.     

 

2.92 Förslaget till lag om ändring i inkomstskattelagen 

 

8 kap. 20 § 

 

Lagrådet hänvisar till vad som anförts angående 2 kap. 3 och 5 §§ 

förslaget till lag om ändring i brottsbalken. 

 

2.94 Förslaget till lag om ändring i lagen om internationellt polisiärt 

samarbete 

 

11 och 15 §§ 

 

Regleringen kring vilka myndigheter som är behöriga och vad det 

innebär att en myndighet är behörig behöver förtydligas. Detta gäller 

särskilt de situationer då Kustbevakningen är behörig myndighet. 

 

2.95 Förslaget till lag om ändring i lagen om Schengens informat-

ionssystem 

 

11 och 15 §§ 

 

Lagrådet föreslår att uttrycket i 11 § ”har registrerats i den svenska 

nationella enheten” ändras till ”Polismyndigheten har fört in i regist-

ret”. Motsvarande ändring bör göras i 15 §. 
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17 §  

 

Lagrådet hänvisar till vad som anförts under rubriken Behörig dom-

stol vid överklaganden.  

 

2.97 Förslaget till lag om ändring i socialtjänstlagen 

 

12 kap. 10 § 

 

I fråga om sista stycket 2 hänvisas till vad som anförts under rubriken 

Beteckningar på organisatoriska enheter. 

 

2.102 Förslaget till lag om ändring i lagen om elektronisk kommuni-

kation 

 

6 kap. 13 § 

 

I andra punkten bör ordet ”organisation” ersättas med ”myndighet 

eller organisation”. 

 

2.104 Förslaget till lag om ändring i lagen om vissa former av inter-

nationellt samarbete i brottsutredningar 

 

I lagen finns bestämmelser om kontrollerade leveranser (10–14 §§) 

och skyddsidentitet (15–17 §§). Bestämmelserna infördes genom 

prop. 2004/05:144. I det lagstiftningsärendet påtalade Lagrådet att 

någon definition av dessa begrepp inte gavs i lagen och att innebör-

den av begreppen inte heller förklarades i författningskommentaren. 

Lagrådet noterade vidare att begreppen inte var särskilt reglerade i 

svensk rätt, men att det i betänkandet SOU 2003:74 hade lagts fram 

förslag om en lagreglering. Beredningen av det lagstiftningsärendet 

var ännu inte avslutad. Enligt Lagrådets mening hade det varit att 
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föredra om beredningen av detta andra lagstiftningsärende hade av-

vaktats innan något lagförslag i det då aktuella ärendet presentera-

des. Lagrådet ville dock inte motsätta sig de föreslagna om än ofull-

ständiga bestämmelserna, vilka med hänsyn till att beredningen av 

förslagen i SOU 2003:74 ännu inte var avslutad fick ses som i viss 

mån provisoriska. 

 

Förslagen i betänkandet SOU 2003:74 har fortfarande inte lett till 

lagstiftning. Lagrådet vill därför erinra om att begreppen inte heller nu 

är reglerade. 

 

2.105 Förslaget till lag om ändring i smittskyddslagen 

 

6 kap. 12 § 

 

Förslaget att i första stycket ersätta ”denne” med ”han eller hon” le-

der till att syftningen blir oklar. Lagrådet föreslår att man i stället skri-

ver ”smittskyddsläkaren”. 

 

2.109 Förslaget till lag om ändring i lagen om vägtransportledare 

 

15 § 

 

Lagrådet hänvisar till vad som anförts under rubriken Behörig dom-

stol vid överklaganden.  

 

2.112 Förslaget till lag om ändring i utlänningslagen 

 

10 kap. 8 § 

 

Lagrådet hänvisar till vad som anförts om 25 kap. 1 § rättegångsbal-

ken. 
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10 kap. 13 § 

 

I första stycket anges att Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen är 

handläggande myndighet. Anledningen till att även Säkerhetspolisen 

nämns i bestämmelsen är att Säkerhetspolisen enligt 12 kap. 14 § 

andra stycket ska verkställa beslut om avvisning eller utvisning i sä-

kerhetsärenden (se remissen s. 373). Lagrådet anser Säkerhetspoli-

sens roll behöver förtydligas. Det är enligt Lagrådets mening oklart 

vad det innebär att Säkerhetspolisen är handläggande myndighet 

och om detta har betydelse även i andra situationer än vid verkstäl-

lighet enligt 12 kap. 14 §.  

 

10 kap. 17 § 

 

I andra stycket anges att det av 11 § polislagen (1984:387) framgår 

att en polisman i vissa fall får omhänderta en utlänning i avvaktan på 

myndighetens beslut. I allmänmotiveringen (s. 373) anges att Säker-

hetspolisen inte bör nämnas i bestämmelsen eftersom det är Polis-

myndigheten som övertar de uppgifter som polismyndigheterna haft. 

I författningskommentaren sägs dock att ordet ”myndighetens” i be-

stämmelsen avser även Säkerhetspolisen. Frågan om Säkerhetspo-

lisen ska omfattas av bestämmelsen måste klargöras. Om avsikten 

är att Säkerhetspolisen inte ska omfattas bör ordet ”myndighetens” 

ersättas med ”Polismyndighetens”. 

 

2.118 Förslaget till lag om ändring i lagen om passagerarregister 

 

9 § 

 

I andra och tredje styckena används ordet ”uppgifter” i två olika bety-

delser. Hänvisningen till ”lagstadgade uppgifter enligt 4 §” bör därför 

omformuleras. 
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2.122 Förslaget till lag om ändring i lagen om foder och animaliska 

produkter 

 

27 § 

 

Lagrådet hänvisar till vad som anförts om epizootilagen.  

 

2.123 Förslaget till lag om ändring i lagen om provtagning på djur, 

m.m. 

 

19 § 

 

Lagrådet hänvisar till vad som anförts om epizootilagen.  

 

2.124 Förslaget till lag om ändring i lagen om kontroll av husdjur, 

m.m. 

 

15 § 

 

Lagrådet hänvisar till vad som anförts om epizootilagen.  

 

2.127 Förslaget till lag om ändring i lagen om tillsyn över viss brotts-

bekämpande verksamhet 

 

1 § 

 

I fråga om andra stycket hänvisas till vad Lagrådet har anfört under 

rubriken Beteckningar på organisatoriska enheter samt till vad som 

anförts om Nationellt forensiskt centrum i anslutning till förslaget till 

lag om ändring i polisdatalagen (lagförslag 142). 
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2.128 Förslaget till lag om ändring i lagen om tillsyn över hundar och 

katter 

 

13 § 

 

Lagrådet förordar att paragrafen inte ändras på annat sätt än vad 

avser myndighetens namn.  

 

2.132 Förslaget till lag om ändring i lagen om kör- och vilotider vid 

internationell vägtrafik 

 

Den lag som föreslås ändrad har rätteligen rubriken lagen om kör- 

och vilotider vid internationell järnvägstrafik. 

 

2.133 Förslaget till lag om ändring i lagen om signalspaning i för-

svarsunderrättelseverksamhet 

 

4 § 

 

I fråga om första stycket hänvisas till vad som anförts under rubriken 

Beteckningar på organisatoriska enheter. 

 

2.135 Förslaget till lag om ändring i lagen om åtgärder mot penning-

tvätt och finansiering av terrorism 

 

4 kap. 6 § 

 

I paragrafen finns bestämmelser om gallring av uppgifter i vissa re-

gister. Enligt första punkten ska en uppgift gallras om Rikspolisstyrel-

sen beslutar att inte inleda eller att lägga ned utredningen om pen-

ningtvätt eller finansiering av terrorism. Remissförslaget innebär att 

”Rikspolisstyrelsen” ersätts med ”behörig myndighet”. Enligt författ-
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ningskommentaren har ändringen sin grund i att det är flera myndig-

heter som kan besluta att inte inleda eller att lägga ned en utredning 

om penningtvätt eller finansiering av terrorism. De myndigheter som 

avses är Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och åklagare. 

 

Ändringsförslaget väcker frågor om hur första punkten förhåller sig till 

paragrafens andra punkt, som reglerar gallring av uppgifter, om en 

förundersökning har avslutats utan att åtal har väckts. Lagrådet vill 

också påpeka att andra och tredje punkterna i paragrafen innehåller 

en begränsning, ”med anledning av de lämnade uppgifterna”, som i 

och för sig inte är alldeles lätt att förstå. Lagrådet förordar att para-

grafens utformning övervägs ytterligare under den fortsatta bered-

ningen. 

 

2.137 Förslaget till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen 

 

35 kap. 23 a § 

 

Före den nya paragrafen behövs en särskild rubrik, förslagsvis ”Eli-

mineringsdatabasen”. 

 

2.138 Förslaget till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen 

 

23 kap. 6 § 

 

Lagrådet hänvisar till vad som anförts under rubriken Beteckningar 

på organisatoriska enheter. 

 

35 kap. 

 

Lagrådet föreslår att rubriken närmast efter 19 § ska lyda ”Annan 

verksamhet vid Polismyndigheten”. 
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35 kap. 23 a § 

 

Rubriken före paragrafen bör lyda ”Polismyndighetens eliminerings-

databas”. 

 

Övergångsbestämmelsen 

 

I en övergångsbestämmelse föreslås att 18 kap. 16 § ska gälla i sin 

äldre lydelse för ärenden där handlingarna omhändertagits för arkive-

ring före ikraftträdandet.  

 

Eftersom sekretessbestämmelserna i fråga inte har ändrats i sak, är 

den föreslagna övergångsbestämmelsen överflödig. 

 

2.141 Förslaget till lag om ändring i polisdatalagen 

 

2 kap. 17 § och 4 kap. 10 § 

 

Lagrådet hänvisar till vad som anförts angående förslaget till lag om 

elimineringsdatabasen. 

 

4 kap. 1 § 

 

Eftersom även elimineringsdatabasen är ett register över DNA-

profiler, men detta inte förs med stöd av polisdatalagen, bör första 

meningen förtydligas så att det framgår att det endast är de DNA-

register som förs i den brottsbekämpande verksamheten som avses.  
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2.142 Förslaget till lag om ändring i polisdatalagen  

 

1 kap. 3 § 

 

I paragrafen anges i vilken utsträckning lagen gäller i verksamhet vid 

Nationellt forensiskt centrum. Lagrådet konstaterar att den föreslagna 

regleringen kring detta är synnerligen komplicerad. Detta gäller sär-

skilt förhållandet mellan polisdatalagen och personuppgiftslagen 

(1998:204). Enligt 1 kap. 3 § gäller vissa uppräknade bestämmelser i 

polisdatalagen i verksamhet vid Nationellt forensiskt centrum. I övrigt 

tillämpas personuppgiftslagen och lagen om Polismyndighetens eli-

mineringsdatabas. Samtidigt sägs i 2 kap. 1 § polisdatalagen att den 

lagen gäller i stället för personuppgiftslagen om inte annat anges i 

2 §. I 2 § räknas sedan de bestämmelser i personuppgiftslagen upp 

som gäller när personuppgifter behandlas enligt polisdatalagen. 

 

Förhållandet mellan bestämmelserna i 1 kap. 3 § och 2 kap. 1–2 §§ 

är oklart. Det kan vidare ifrågasättas om inte även andra bestämmel-

ser i polisdatalagen än de som nämns i 1 kap. 3 §, t.ex. bestämmel-

serna i 2 kap. 4 och 5 §§, med den föreslagna regleringstekniken 

måste vara tillämpliga även med avseende på verksamhet vid Nat-

ionellt forensiskt centrum. Lagrådet anser att regleringen kring be-

handlingen av personuppgifter vid Nationellt forensiskt centrum 

måste förtydligas. Regleringen bör vidare inte vara placerad i polis-

datalagen utan bör brytas ut och förläggas i en egen lag. 

 

I andra stycket anges att 2 kap. 10 och 11 §§ samt 3 kap. 5 § gäller i 

verksamhet vid Nationellt forensiskt centrum oavsett om uppgifterna 

anses ha gjorts gemensamt tillgängliga inom centrumet. Vid före-

dragningen av upplysts att dessa bestämmelser ska gälla oavsett om 

uppgifterna gjorts gemensamt tillgängliga överhuvudtaget. Orden 

”inom centrumet” bör därför strykas. 
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Lagrådet hänvisar även till vad som anförts under rubriken Beteck-

ningar på organisatoriska enheter. 

 

4 kap. 11 § 

 

Ordet ”eller” bör ersättas med ”och”. 

 

2.145 Förslaget till lag om ändring i lagen om Försvarsmaktens per-

sonal vid internationella militära insatser 

 

Lagrådet hänvisar till vad som anförts angående 2 kap. 3 och 5 §§ 

förslaget till lag om ändring i brottsbalken. 

 

2.147 Förslaget till lag om ändring i patientsäkerhetslagen 

 

6 kap. 15 § 

 

Lagrådet hänvisar till vad som anförts under rubriken Beteckningar 

på organisatoriska enheter. 

 

2.165 Förslaget till lag om ändring i lagen om elimineringsdatabasen 

 

7 och 8 §§ 

 

Lagrådet hänvisar till vad som anförts om dessa paragrafer i anslut-

ning till förslaget till lag om elimineringsdatabasen. 
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Övriga lagförslag 

 

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


