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LAGRÅDET  

 

 

 

 

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-02-20 

 

Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt 

justitierådet Annika Brickman. 

 

Övergångsbestämmelser med anledning av inrättandet av  

Inspektionen för vård och omsorg 

 

Enligt en lagrådsremiss den 7 februari 2013 (Socialdepartementet) 

har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till  

 

1. lag om ändring i lagen (2012:940) om ändring i lagen (1993:387) 

om stöd och service till vissa funktionshindrade, 

2. lag om ändring i lagen (2012:944) om ändring i socialtjänstlagen 

(2001:453), 

3. lag om ändring i lagen (2012:946) om ändring i lagen (2001:499) 

om omskärelse av pojkar, 

4. lag om ändring i lagen (2012:947) om ändring i lagen (2002:297) 

om biobanker i hälso- och sjukvården m.m., 

5. lag om ändring i lagen (2012:956) om ändring i offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400), 

6. lag om ändring i lagen (2012:957) om ändring i patientsäkerhets-

lagen (2010:659). 
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Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Eva Willman. 

 

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

Förslaget till lag om ändring i lagen (2012:944) om ändring i social-

tjänstlagen (2001:453)   

 

De straffbelagda gärningar som räknas upp i 16 kap. 6 § socialtjänst-

lagen har numrerats genom en lagändring som träder i kraft först den 

1 juni 2013, dvs. samma datum som föreslås gälla för den nu remitte-

rade ändringen. Den nya övergångsbestämmelsen bör därför anges 

omfatta ”gärningar som avses i 16 kap. 6 § första stycket 3 och 4”.  

 

Förslaget till lag om ändring i lagen (2012:946) om ändring i lagen 

(2001:499) om omskärelse av pojkar 

 

Enligt den nu gällande lydelsen av 9 § döms den som utför en om-

skärelse av en pojke utan att vara legitimerad läkare eller utan att ha 

särskilt tillstånd till böter eller fängelse i högst sex månader. Någon 

hänvisning till bestämmelserna om tillståndsgivning i 6 § finns inte  

i straffbestämmelsen. Enligt Lagrådets bedömning krävs under  

sådana förhållanden inte någon övergångsbestämmelse med anled-

ning av ändringen av beslutsinstans i 6 §. Lagrådet förordar därför att 

bestämmelsen utgår. 

 

Övriga lagförslag 

 

I samtliga förslag till straffrättliga övergångsbestämmelser i remissen 

används formuleringen ”För gärningar enligt X § …”. Lagrådet före-

slår att bestämmelserna istället genomgående inleds med ”För gär-

ningar som avses i X § … ”. 
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Abortlagen (1974:595) 

 

Vid föredragningen har uppmärksammats att den äldre lydelsen av  

5 § abortlagen fortsatt bör gälla för gärningar som avses i 10 § och 

som begås före ikraftträdandet av lagen (2012:936) om ändring i  

abortlagen (1974:595). I övergångsbestämmelserna till ändrings-

lagen bör därför införas en ny punkt med det innehållet. 

 

 


