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LAGRÅDET  

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-09-24 

 

Närvarande: F.d. justitieråden Lennart Hamberg och Olle Stenman 

samt justitierådet Agneta Bäcklund. 

 

Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikations-

direktivet 

 

Enligt en lagrådsremiss den 20 augusti 2015 (Utbildningsdeparte-

mentet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över  

förslag till  

1. lag om erkännande av yrkeskvalifikationer, 

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

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

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

    hälso- och sjukvård, 

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

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

7. lag om ändring i skollagen (2010:800), 

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

9. lag om ändring i lagen (2013:513) om ersättning för kostnader till 

    följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska 

    samarbetsområdet. 
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Förslagen har inför Lagrådet föredragits av departementssekreterar-

na Anita Stawarz och Johanna Wockatz. 

 

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

De i lagrådsremissen lämnade förslagen, bl.a. till en ny lag om er-

kännande av yrkeskvalifikationer (erkännandelagen), syftar till att 

genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG  

om yrkeskvalifikationer samt, bl.a., rådets direktiv 2013/55/EU om  

ändring av det förstnämnda direktivet. Vissa av direktivens bestäm-

melser ska genomföras i svensk rätt genom erkännandelagen. Det 

gäller de grundläggande förutsättningarna för tillfällig yrkesutövning, 

erkännandet av kvalifikationer enligt de olika ordningarna enligt direk-

tiven och vissa andra grundläggande bestämmelser. Ytterligare före-

skrifter som behövs för genomförande av direktiven ska meddelas 

med stöd av bemyndiganden i erkännandelagen. De delar av direkti-

ven som endast berör vissa reglerade yrken avses däremot genom-

föras i respektive sektorsförfattning, se lagrådsremissen s. 33-36. 

Lagrådsremissen innehåller förslag till ändringar i vissa av sektorsför-

fattningarna. 

 

Det kan konstateras att dessa principer för genomförande av direkti-

ven inte följts konsekvent. Således innehåller erkännandelagen be-

stämmelser om automatiskt erkännande av yrkeskvalifikationer som 

visserligen är av generell natur men som enbart tillämpas för vissa i 

lagen särskilt utpekade yrkesgrupper inom hälso- och sjukvårdsom-

rådet eller för veterinärer (13 och 14 §§). Å andra sidan finns vissa 

generella ordningar enligt direktiven som inte avspeglas i lagen, se 

vidare kommentaren nedan till 6 och 19 §§ erkännandelagen. Erkän-

nandelagen innehåller också regler om erkännandeordningar som 

inte används för närvarande (12, 15 och 16 §§).   
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När det gäller sektorsförfattningarna innebär den valda tekniken att 

dessa författningar primärt innehåller regler om legitimation, behörig-

het, yrkestitel m.m. avseende de yrkesutövare som inte ska omfattas 

av de erkännandeordningar m.m. som framgår av direktiven och er-

kännandelagen. I sektorsförfattningarna tas in upplysningar om att 

det därutöver i erkännandelagen finns bestämmelser om tillfällig  

yrkesutövning och om erkännande av yrkeskvalifikationer. Nationella 

bestämmelser i sektorsförfattningarna har dock betydelse även för de 

yrkesutövare vars erkännande av yrkeskvalifikationer regleras enbart 

i erkännandelagen.  

 

Lagrådet återkommer i det följande med vissa synpunkter på hur den 

valda lagstiftningstekniken genomförts. Det kan konstateras att tekni-

ken med parallella regelverk gör regleringen svåröverskådlig och i 

vissa fall motsägelsefull. Det har inte varit möjligt för Lagrådet att 

inom ramen för granskningen lämna förslag på en annan lagstift-

ningsteknik, men det kan konstateras att den nuvarande ordningen 

med enbart en sektorsvis reglering är tydligare än den föreslagna 

strukturen.  

 

Om lagstiftning sker i enlighet med principerna i lagrådsremissen bör 

detta följas upp med en generell översyn för att åstadkomma en kon-

sekvent och enhetlig reglering när det gäller sambandet mellan er-

kännandelagen och sektorsförfattningarna.  

    

Förslaget till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer 

 

6 § 

 

Paragrafen anger de grundläggande förutsättningarna för tillfällig  

yrkesutövning i Sverige. Bestämmelserna avses genomföra artikel 

5.1 och 5.2 i yrkeskvalifikationsdirektivet. 



 4 

Denna rätt att tillfälligt utöva ett reglerat yrke kan emellertid enligt 

artikel 7 i direktivet villkoras av krav på förhandsunderrättelse till be-

hörig myndighet och, när det gäller yrken som har konsekvenser för 

folkhälsa eller säkerhet, förhandskontroll av myndigheten. Av lag-

rådsremissen (s. 50 och 54-55) framgår att avsikten är att Sverige 

när det gäller vissa yrken ska utnyttja möjligheten att ställa krav på 

förhandsunderrättelse och förhandskontroll. Detta kommer att regle-

ras i respektive sektorsförfattning, som redan idag innehåller regle-

ringar av detta slag. 

 

Vid föredragningen har det upplysts att det ansetts lämpligt att i lagen 

åtminstone reglera de grundläggande förfaranden för erkännanden 

som finns i yrkeskvalifikationsdirektivet. Detta synes gälla även om 

ett sådant förfarande endast kommer att tillämpas inom vissa regle-

rade yrken. Mot denna bakgrund kan det ifrågasättas om det inte av 

6 § borde framgå att en ordning för förhandsunderrättelse eller för-

handskontroll tillämpas vid tillfällig yrkesutövning i de fall detta sär-

skilt föreskrivs.   

 

17 § 

 

I paragrafen regleras krav på kunskaper i svenska språket. Av andra 

stycket framgår att om kunskaper i svenska språket inte utgör en del 

av yrkeskvalifikationerna, får kunskaperna kontrolleras om det i det 

enskilda fallet finns allvarliga och konkreta tvivel om att en yrkesutö-

vare har de språkkunskaper som är nödvändiga för yrket.  

 

Regleringen ger intryck av att vara uttömmande, men av författnings-

kommentaren framgår att det i fråga om vissa yrken får utövas 

språkkontroller även om det i ett enskilt fall inte finns allvarliga och 

konkreta tvivel om språkkunskaperna. Detta följer av artikel 53 i  

direktivet. Det anges vidare att direktivet i den delen ska genom- 
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föras inom sektorsregleringen och med stöd av det i 21 § föreslagna 

bemyndigandet.  

 

Här är alltså meningen att det i författning på lägre nivå med stöd av 

ett bemyndigande om rätt att meddela ytterligare föreskrifter ska infö-

ras bestämmelser som synes stå i motsatsförhållande till den före-

slagna generella lagregeln. Detta är ett exempel på att den före-

slagna författningsstrukturen inte bara är svåröverskådlig utan också 

blir missvisande och motsägelsefull. 

 

19 §  

 

I den föreslagna paragrafen första stycke anges att den som är lagli-

gen etablerad i Sverige och vill utöva ett reglerat yrke i någon annan 

stat inom EES eller i Schweiz har rätt att ansöka om ett europeiskt 

yrkeskort. 

 

Av artikel 4.1 i direktivet framgår emellertid att rätten för den som är 

lagligen etablerad i Sverige och som avser att utöva yrket i ett annat 

land att ansöka om yrkeskort i Sverige motsvaras av en skyldighet 

för landet där yrket ska utövas att under vissa förutsättningar på sö-

kandens begäran utfärda yrkeskortet. En motsvarande skyldighet 

finns enligt direktivet för svensk myndighet att på begäran utfärda 

yrkeskort för den som ansökt om sådant i sitt etableringsland.  

 

Enligt Lagrådet framstår rätten att på begäran få ett yrkeskort utfär-

dat som minst lika central som möjligheten att ansöka om sådant före 

avresan. Om det är lämpligt att i lagen reglera den möjligheten, vilket 

Lagrådet inte ifrågasätter, bör också rätten att på begäran få ett så-

dant utfärdat tas in i lagen. Bestämmelsens utformning bör således 

ses över i det fortsatta lagstiftningsarbetet.  
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21 § 

 

I paragrafen finns ett bemyndigande för regeringen eller den myndig-

het som regeringen bestämmer att meddela de ytterligare föreskrifter 

som behövs för att genomföra yrkeskvalifikationsdirektivet och de 

genomförandeakter och delegerade akter som antas med stöd av 

direktivet. Syftet är att de grundläggande förutsättningarna för tillfällig 

yrkesutövning och erkännandet av yrkeskvalifikationer enligt de olika 

ordningar som finns i direktivet samt vissa andra grundläggande be-

stämmelser ska ges i lagen, medan mer detaljerade bestämmelser 

ska kunna meddelas i förordning med stöd av bemyndigandet. 

 

I lagrådsremissen konstateras att det, i de författningar som reglerar 

respektive yrke, finns ett antal bemyndiganden för regeringen att 

meddela föreskrifter som innefattar bestämmelser om erkännande av 

yrkeskvalifikationer och att bestämmelser som rör enskilda troligen 

skulle kunna beslutas av regeringen med stöd av befintliga bemyndi-

ganden. I remissen anförs vidare att det inte är möjligt att göra en 

uttömmande uppräkning av de frågor som ryms i bemyndigandet. De 

föreskrifter som meddelas med stöd av bemyndigandet kan placeras 

antingen i en generell förordning om yrkeskvalifikationer eller i sek-

torsregleringen, beroende på om det är fråga om bestämmelser som 

gäller för samtliga reglerade yrken eller enbart vissa reglerade yrken 

(se remissen s. 35 och 118 f.). 

 

Den valda lagstiftningstekniken innebär alltså att föreskrifter ska 

kunna meddelas med stöd av bemyndigandet i erkännandelagen och 

placeras dels i en generell förordning som gäller alla reglerade yrken, 

dels i den sektorsförfattning som berörs av regleringen.  

 

En utgångspunkt för ett normgivningsbemyndigande i lag torde nor-

malt vara att det ger ett annat organ rätt att meddela föreskrifter av-
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seende de frågor som regleras i lagen där bemyndigandet ges. Som 

tidigare nämnts genomförs direktivet endast i vissa delar genom er-

kännandelagen, medan andra delar regleras i sektorslagstiftningen. 

Frågor som avser genomförande av direktivet på sektorsnivå kom-

mer, enligt den tänkta ordningen, att fyllas ut med stöd av det vida 

bemyndigandet i 21 §, och inte med stöd av bemyndiganden i sek-

torslagstiftningen. Det kan sättas i fråga om en sådan ordning är 

lämplig, särskilt mot bakgrund av att det inte alltid framstår som  

tydligt vilka delar av sektorsregleringen som kan anses genomföra  

direktiven och vilka delar som är rent nationella.   

 

En annan utgångspunkt vid delegation av föreskriftsrätt är att grun-

den för normgivningen ska vara klar och otvetydig, så att det står 

klart vilket bemyndigande som utnyttjats när en förordning eller före-

skrift har meddelats (jfr bet. 2012/13:KU10 s. 78). När regeringen 

eller en myndighet meddelar föreskrifter som förutsätter ett bemyndi-

gande ska det inte råda någon tvekan om vilken grund föreskriftsrätt-

en vilar på.  

 

Den nu föreslagna lagstiftningstekniken har lett till oklarheter i detta 

hänseende eftersom såväl det bemyndigande som ges i erkännande-

lagen som bemyndiganden som finns i sektorslagstiftningen ger rätt 

att meddela föreskrifter som gäller regleringen med anledning av  

yrkeskvalifikationsdirektivet. I remissen anges att det inte har gjorts 

någon fullständig inventering av befintliga bemyndiganden för varje 

reglerat yrke (se remissen s. 35). Det saknas därför överblick över de 

bemyndiganden som berörs. Med hänsyn till de oklarheter som kan 

bli följden av den föreslagna regleringen av föreskriftsrätten bör för-

slagen inte utan ytterligare överväganden läggas till grund för lag-

stiftning. Lagrådet återkommer i det följande till frågor om bemyndi-

ganden i sektorslagsstiftningen. 
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Utformningen av paragrafen bör således övervägas ytterligare. En 

inventering av befintliga bemyndiganden i sektorsregleringen bör 

också göras för att klargöra vilken rätt att meddela föreskrifter som 

redan finns. Ambitionen bör vara att begränsa bemyndigandet i den 

nu aktuella paragrafen till föreskrifter som avser de frågor som regle-

ras i lagen för att undvika sådana oklarheter som redovisats ovan.  

 

23 och 24 §§ 

 

Enligt 23 § ska beslut enligt lagen gälla omedelbart. Enligt 24 § får 

besluten överklagas till allmän förvaltningsdomstol, varvid prövnings-

tillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. I lagrådsremissen 

anges att 24 § införs av tydlighetsskäl, jfr 22 a § förvaltningslagen 

(1986:223).  

 

Av erkännandelagen framgår att erkännande ska ske genom beslut 

(8 § andra stycket), men lagen innehåller inga bestämmelser om be-

slutsförfarandet. Denna reglering synes helt komma att inflyta i före-

skrifter på lägre nivå, vilket framgår av en upplysningsbestämmelse i 

22 §. Det kan då ifrågasättas om det är lämpligt att placera bestäm-

melser motsvarande 23 och 24 §§ i erkännandelagen. 

 

Förslaget till lag om ändring i lagen om bevakningsföretag 

 

3 b §  

 

I paragrafen finns bestämmelser om att en enskild person som tillfäl-

ligt bedriver bevakningsverksamhet eller utbildning i Sverige i vissa 

fall har auktorisation för verksamheten. I första stycket 2 anges som 

ett krav att den enskilde uppfyller de villkor för tillfällig yrkesutövning 

som gäller enligt erkännandelagen och de föreskrifter som meddelas 

i anslutning till den lagen. Första stycket innehåller också ett krav på 
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underrättelse till den enskilde. I tredje stycket finns bemyndiganden 

för regeringen att meddela vissa föreskrifter om undantag från kravet 

på underrättelse. Som regleringen nu har byggts upp kommer före-

skrifter om villkor för auktorisation enligt paragrafen alltså att grundas 

på, i vart fall, två olika bemyndiganden; 21 § erkännandelagen och  

3 b § (se även 16 § i lagen). Detta är inte någon lämplig ordning. Se 

också vad Lagrådet har anfört i anslutning till 21 § erkännandelagen.  

 

4 a §  

 

Se vad Lagrådet har anfört i anslutning till 3 b §. 

 

Förslaget till lag om ändring i socialtjänstlagen 

 

3 kap. 3 a – 3 c §§ 

 

I 3 a § andra stycket finns bestämmelser om att socialnämnden ska 

använda handläggare som har avlagt svensk socionomexamen eller 

annan relevant examen på minst grundnivå i högskolan eller som har 

sådana utländska yrkeskvalifikationer som avses i 3 b eller 3 c § för 

utförande av vissa uppgifter inom socialtjänsten rörande barn och 

ungdom.  I 3 c § föreskrivs att socialnämnden, för utförande av de 

uppgifter som anges i 3 a § andra stycket, även får använda hand-

läggare som har annan utländsk utbildning än sådan som avses i 

3 b §, om utbildningen ensam eller tillsammans med yrkeslivserfa-

renhet motsvarar svensk socionomexamen eller annan relevant  

examen på minst grundnivå i högskolan.  3 b § innehåller informa-

tion om att bestämmelser om tillfällig yrkesutövning och erkännande 

av yrkeskvalifikationer som har förvärvats eller erkänts i en annan 

stat än Sverige inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet  

eller i Schweiz finns i erkännandelagen och i de föreskrifter som 

meddelas i anslutning till den lagen. 
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Paragraferna 3 a § och 3 c § innebär en dubbelregelring i förhållande 

till andra utländska utbildningar än sådana som avses i 3 b §. Det är 

inte heller helt klart vad som avses med formuleringen ”sådana ut-

ländska yrkeskvalifikationer som avses i 3 b § ” som finns i 3 a §.  

 

Lagrådet förordar därför att bestämmelserna formuleras om. En  

möjlig lösning skulle vara 3 a § ändras på så sätt att orden ” eller 

som har sådana utländska yrkeskvalifikationer som avses i 3 b eller  

3 c §” utgår. Frågan bör övervägas i det fortsatta lagstiftningsarbetet.    

 

Förslaget till lag om ändring i lagen om verksamhet inom djurens 

hälso- och sjukvård 

 

1 kap. 4 § och 3 kap. 1, 1 a och 3 §§ 

 

I 1 kap. 4 § anges vilka personer som enligt lagens mening ska an-

ses utgöra djurhälsopersonal. Personer med legitimation enligt 3 kap. 

1 § eller som har godkännande enligt 3 kap. 5 eller 6 § omfattas, lik-

som de personer som tillfälligt utövar yrke enligt den föreslagna er-

kännandelagen och föreskrifter i anslutning till den lagen. I 3 kap. 3 § 

anges vidare att de som har legitimation eller som tillfälligt utövar 

yrket enligt erkännandelagen ska vara behöriga att utöva yrke som 

veterinär, och i 4 § regleras på motsvarande sätt vem som får an-

vända skyddad yrkestitel.  

 

Även personer som med stöd av erkännandelagen kan utöva yrket 

vid etablering i Sverige bör, enligt vad som framgått vid föredrag-

ningen, anses utgöra djurhälsopersonal, vara behöriga att utöva  

veterinäryrket och få använda yrkestiteln. Detta avses följa av att 

dessa personer också ska ha legitimation, vilket emellertid endast 

kommer att framgå av föreskrifter på lägre nivå. 
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Detta är ett exempel på hur svåröverskådlig en sektorsförfattning kan 

bli, när regleringen framgår först vid en sammanställning av reglerna 

i sektorsförfattningen, erkännandelagen och de författningar på lägre 

nivå som utfärdats i anslutning till var och en av dessa. 

 

Regleringen är också ett exempel på inkonsekvenser i genomföran-

det av direktiven. När det gäller tillfällig yrkesutövning med stöd av 

erkännandelagen finns således en uttrycklig bestämmelse om att 

dessa yrkesutövare ska anses vara djurhälsopersonal. När det gäller 

utländska yrkesutövare som etablerar sig här innebär tekniken däre-

mot, som ovan nämnts, att det endast finns en allmän upplysning om 

att bestämmelser finns i erkännandelagen eller i författningar på 

lägre nivå.    

 

Eftersom begreppen djurhälsopersonal och legitimation är centrala i 

lagstiftningen, skulle det ur läsbarhetssynpunkt vara lämpligt om det 

direkt av 3 kap. 1 § framgår att även personal som erkänts enligt  

erkännandelagen tillhör den krets som enligt 3 kap. 1 kan erhålla  

legitimation, och som därmed också enligt 1 kap. 4 § räknas in i  

kategorin djurhälsopersonal och som enligt 3 kap. 3 § har behörig-

het att utöva veterinäryrket och enligt 3 kap. 4 § har rätt att använda 

yrkestiteln veterinär eller djurssjukskötare.   

 

I 3 kap. 1 § och 1 a § finns bestämmelser om föreskriftsrätt. Enligt  

3 kap. 1 § andra stycket får regeringen eller den myndighet som re-

geringen bestämmer meddela föreskrifter om legitimation för den 

som har avlagt examen i djuromvårdnad och för den som har ge-

nomgått utbildning utomlands i andra fall än de som omfattas av de 

föreskrifter som avses i 1 a §.  

 

I 1 a § första stycket anges att bestämmelser om tillfällig yrkesutöv-

ning och erkännande av yrkeskvalifikationer som har förvärvats eller 
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erkänts i en annan stat än Sverige inom Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz och som omfattar yrkena 

veterinär och djursjukskötare finns i erkännandelagen och i de före-

skrifter som meddelas i anslutning till den lagen. I andra stycket 

anges att bestämmelser om automatiskt erkännande av yrkeskvalifi-

kationer som avser veterinäryrket finns även i föreskrifter som har 

meddelats i anslutning till lagen om verksamhet inom djurens hälso- 

och sjukvård. 

 

Det är oklart hur de redovisade bestämmelserna förhåller sig till 

varandra. Den föreslagna ändringen i 1 § torde innebära att den in-

skränker bemyndigandet på så sätt att det saknas möjlighet att med-

dela förskrifter om att meddela legitimation i de fall någon har förvär-

vat yrkeskvalifikationer inom EES eller i Schweiz. Avsikten är dock, 

enligt vad som tidigare anförts, att den som förvärvat en sådan  

yrkeskvalifikation ska kunna meddelas legitimation i Sverige.  

 

1 a § utgör enbart information och ger inte stöd för att utfärda före-

skrifter om legitimation. Inte heller innehåller erkännandelagen något 

bemyndigande i detta avseende. Bestämmelserna bör analyseras 

och övervägas ytterligare i det fortsatta lagstiftningsarbetet. Se även 

vad Lagrådet anfört i anslutning till 21 § erkännandelagen. 

 

3 kap. 5 och 5 a § 

 

Bestämmelserna avser godkännande som hovslagare. I 5 a § införs 

en upplysning om erkännandelagens bestämmelser om tillfällig  

yrkesutövning och erkännande. På samma sätt som anförts ovan 

framstår det som otydligt hur hovslagare som omfattas av erkännan-

delagen passar in i lagens reglering av vilka som ska anses utgöra 

djurhälsopersonal (1 kap. 4 §) och vilka som får använda yrkestiteln 
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(3 kap. 5 § tredje stycket). Bemyndigandet i 5 § är också oklart på 

samma sätt som anförts ovan beträffande 3 kap. 1 §.  

 

3 kap. 6 och 6 a § 

 

Bestämmelserna avser den som har legitimation enligt patientsäker-

hetslagen. De väcker samma frågeställningar som de som berörts 

ovan. 

 

Lag om ändring i patientsäkerhetslagen 

 

Den regleringsteknik som valts synes väsentligen överensstämma 

med vad som föreslås angående lagen om verksamhet inom djurens 

hälso- och sjukvård. Vad Lagrådet anfört i det sammanhanget gäller 

därför även här.  

 

Övriga lagförslag 

 

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran. 

 

 

 


