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LAGRÅDET               

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-10-23 

 

Närvarande:  Regeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Marianne 

Lundius och regeringsrådet Karin Almgren. 

 

Elektronisk ingivning för vissa finansiella företag, m.m.  

 

Enligt en lagrådsremiss den 4 oktober 2007 (Finansdepartementet) 

har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över fö rslag till  

1.  lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713),  

2. lag om ändring i sparbankslagen (1987:619),  

3. lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i 

kreditinstitut och värdepappersbolag,  

4. lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäk-

ringsföretag, 

5. lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker,  

6. lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansierings-

rörelse,  

7. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551).  

 

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Gabriella 

Johansson.  

 

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 
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Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i 

kreditinstitut och värdepappersbolag 

 

7 kap. 5 § 

 

I andra stycket görs en hänvisning till 8 kap. 5-5 b §§. Bestämmel-

serna i 5  b § beskriver vissa brott och anger den tillämpliga straff-

skalan för dessa. Med hänsyn till vad som föreskrivs i andra stycket 

skall hänvisningen inte omfatta 5  b §. Den bör därför ändras till 5 och 

5 a §§. Motsvarande ändring bör göras i 8 kap. 6 §.  

 

8 kap. 5 § 

 

Andra meningen i första stycket framstår som onödig, eftersom 5  a § 

omedelbart följer, och kan därför utgå.  

 

8 kap. 5 a § 

 

Bestämmelsen i tredje stycket har formulerats på samma sätt som ett 

bemyndigande bortsett från att orden ”får meddela föreskrifter” bytts 

ut mot orden ”meddelar föreskrifter”. Härigenom kommer bestämmel-

sen inte att innehålla något egentligt bemyndigande. Frågan är då 

om ett bemyndigande skulle vara nödvändigt, vilket i sin tur beror på 

vad de planerade föreskrifterna kan komma att innehålla.  

 

Lagens innehåll är sådant att det kan anses höra under 8 kap. 3 § 

regeringsformen. Vidare bör i lagen kunna delegeras normgivnings-

makt till regeringen med stöd av 8 kap. 7 § första stycket 3 regerings-

formen ("näringsverksamhet"). I bestämmelsen anges inte vad för 

slags föreskrifter det är fråga om. Om föreskrifterna skall bli mera 

långtgående än verkställighetsföreskrifter, förutsätts ett bemyndi-

gande enligt 8 kap. 7 § regeringsformen. Är föreskrifterna avsedda 
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att vara av verkställighetsnatur, bör detta markeras genom använd-

ningen av uttrycket ”närmare föreskrifter”. Regeringens rätt att 

meddela dylika föreskrifter finns fastlagd redan i 8 kap. 13 § första 

stycket 1 regeringsformen, liksom rätten till delegation i samma 

paragrafs tredje stycke. Regeringens behörighet i dessa hänseenden 

behöver därför inte uttryckligen anges i den föreslagna lagtexten. 

 

Vid remissens föredragning har framkommit att avsikten varit att 

informera om förekomsten av verkställighetsföreskrifter i de ämnen 

som anges i lagtexten. Om informationsbehovet skall vara tillgodo-

sett fullt ut borde det också finnas uppgift om var föreskrifterna finns 

någonstans. Den använda formuleringens främsta syfte tycks vara 

att ange vem som meddelar föreskrifterna ifråga. Allra helst borde 

det således explicit anges i lagtexten var föreskriften återfinns. Skulle 

detta av någon anledning inte anses vara praktiskt lämpligt, kan 

följande utväg användas:  

 

Närmare föreskrifter om 
 
1. elektronisk överföring till registreringsmyndigheten av sådana 

handlingar som avses i 5  §, 
2. bestyrkande av att en elektronisk kopia överensstämmer med 

originalet, och 
3. den elektroniska signaturen enligt andra stycket  
 
finns i förordning eller i myndighets föreskrifter.  
 
 
Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i 

försäkringsföretag 

 

7 kap. 3 § 

 

På motsvarande sätt som sagts ovan beträffande 7 kap. 5 § förslaget 

till lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kredit-
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institut och värdepappersbolag bör hänvisningen i punkten 2 inte 

omfatta 5 b §. 

 

8 kap. 5 § 

 

Andra meningen i första stycket framstår som onödig, eftersom 5  a § 

omedelbart följer, och kan därför utgå. 

 

8 kap. 5 a § 

 

Hänvisningen i andra stycket skall vara 5  § andra stycket. 

 

Vad ovan sagts om bemyndigandet i 8  kap. 5  a § förslaget till lag om 

ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och 

värdepappersbolag gäller också bemyndigandet i tredje stycket. 

 

8 kap. 6 § 

 

Hänvisningen i första stycket bör omfatta inte endast 5  § utan också 

5 a §. 

 

Lagrådet lämnar förslagen i övrigt utan erinran. 

 

 


