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LAGRÅDET  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-09-14 

 

Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden 

Anita Saldén Enérus och Svante O. Johansson. 

 

Registrering av gåvor till riksdagsledamöter och registrering av 

vissa skulder m.m. 

 

Riksdagens konstitutionsutskott har den 16 juni 2016 beslutat in-

hämta Lagrådets yttrande över lagförslagen i riksdagsstyrelsens 

framställning 2015/16:RS6 Registrering av gåvor till riksdagsledamö-

ter och registrering av vissa skulder m.m., dvs. förslag till lag om  

registrering och hantering av gåvor mottagna av riksdagsledamöter, 

lag om ändring i lagen (1996:810) om registrering av riksdagsleda-

möters åtaganden och ekonomiska intressen och lag om ändring i 

riksdagsordningen. 

 

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av verksjuristen Kirsten 

Glansberg, biträdd av chefsjuristen Lars Seger. Närvarande från 

konstitutionsutskottet har också varit utskottsrådet Cecilia Back. 

 

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 
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Förslaget till lag om registrering och hantering av gåvor mottagna av 

riksdagsledamöter 

 

1 § 
 
Den föreslagna lagen behandlar registrering och hantering av gåvor 

som har tagits emot av riksdagsledamöter. En gåva är en av gåvogi-

varen ensidigt vidtagen rättshandling riktad mot gåvotagaren. Vem 

som är gåvans mottagare avgörs således av gåvogivaren. Huruvida 

gåvan får verkan mot andra avgörs av om den fullbordats eller på 

annat sätt kommit till allmänhetens kännedom. Regler om gåvor finns 

i lagen (1936:83) om vissa utfästelser om gåva. 

 

I förslaget till lag har i några paragrafer använts formuleringar som 

kan ge intryck av att reglera vem gåvan tillfaller (jfr 1–3 §§ förslaget 

där formuleringen ”riksdagsledamöters mottagna gåvor” används). 

Lagen behandlar emellertid inte den frågan utan enbart hur mottagna 

gåvor ska registreras och hanteras. Lagtexten bör formuleras så att 

detta syfte klart framgår. Lagrådet föreslår med hänsyn till det an-

förda att 1 § får följande lydelse. 

 

Syftet med denna lag är att göra det möjligt för Riksdagsförvaltningen att 
behandla personuppgifter för att på ett ändamålsenligt sätt föra ett register 
med information om gåvor mottagna av riksdagsledamöter och att skydda 
den enskildes personliga integritet vid sådan behandling. 

 

2 § 

 
I paragrafen anges att Riksdagsförvaltningen får med hjälp av auto-

matiserad behandling föra ett register med uppgifter om mottagna 

gåvor (gåvoregistret). Det uppgavs vid föredragningen att avsikten är 

att Riksdagsförvaltningen ska upprätta ett gåvoregister. Lagrådet 

föreslår därför att paragrafen ges följande lydelse, se även vad 

Lagrådet anför i anslutning till 1 §. 
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Riksdagsförvaltningen ska föra ett register med uppgifter om gåvor mot-
tagna av riksdagledamöter (gåvoregistret). Registret får föras med hjälp av 
automatiserad behandling. 

 

Rubriken före paragrafen bör ändras till Gåvoregistret. 

 

3 §  

 
I 2 § benämns det aktuella registret för gåvoregistret. Benämningen 

bör användas konsekvent i de efterföljande paragraferna. Första 

stycket i 3 § bör därför ges följande utformning.  

 

Denna lag gäller vid Riksdagsförvaltningens behandling av personuppgifter 
för att föra gåvoregistret. 

 

4 § 

 
Enligt paragrafen ska bestämmelserna i lagen även gälla för talman-

nen och ersättare. Lagrådet föreslår att paragrafen förtydligas och 

ges följande lydelse. 

 

Vad som sägs i lagen om riksdagsledamöter gäller på motsvarande sätt för 
talmannen i hans eller hennes uppdrag och samtliga ersättare som utövar 
uppdrag som ledamot. 

 

7 § 

 
I paragrafen anges för vilket ändamål personuppgiftsbehandling får 

ske. Första stycket har fått en otydlig formulering. Lagrådet föreslår 

att första stycket utformas enligt följande.  

 
Riksdagsförvaltningen får behandla personuppgifter i gåvoregistret om det 
är nödvändigt för att ge samlad information om de gåvor som riksdagsle-
damöter tar emot huvudsakligen på grund av utövandet av sitt ledamots-
uppdrag.   
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8 § 

 
I första stycket bör ordet gåvoregister anges i bestämd form. 

 

9 § 

 
I paragrafen bör ordet ”registret” ersättas med ”gåvoregistret”, se  

vad Lagrådet anför i anslutning till 3 §. 

 

11 § 

 
Av paragrafen framgår vilka uppgifter som ska registreras och lagras 

i gåvoregistret. Lagrådet föreslår att paragrafen inleds med orden 

Gåvoregistret ska innehålla uppgift om … 

 

Rubriken före paragrafen bör ändras till Gåvoregistrets innehåll.  

 

13 § 

 

I paragrafen anges att gåvor som en ledamot tagit emot och som 

registrerats enligt 8 § ska hanteras på visst sätt. Emellertid anges 

inte någon registreringsskyldighet i den angivna paragrafen utan 

endast att gåvan ska anmälas för registrering. Lagtexten bör anpas-

sas till detta. Lagrådet föreslår därför att 13 § får följande lydelse. 

 

Gåvor som en ledamot anmält för registrering enligt 8 § ska förvaras eller 
placeras på sådant sätt att de bäst kan användas i riksdagens verksamhet. 
 

14 §  

 
I första stycket bör ordet ”registret” ersättas med ”gåvoregistret”, se  

vad Lagrådet anför i anslutning till 3 §. 
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Ikraftträdandebestämmelsen 

 

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2017. Några över-

gångsbestämmelser har inte ansetts nödvändiga.  

 

Enligt föreslagna 8 § ska en ledamot senast två veckor efter det att 

en gåva tagits emot anmäla detta till Riksdagsförvaltningen. Avsikten 

torde vara att den bestämmelsen, och lagen i övrigt, bara ska tilläm-

pas på gåvor som tas emot den 1 januari 2017 eller senare. Ikraftträ-

dandebestämmelsen kan lämpligen uttryckligen ange detta, och ex-

empelvis utformas enligt följande.   

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017 och tillämpas för gåvor som tas 
emot efter ikraftträdandet. 

 

Förslaget till lag om ändring i lagen om registrering av riksdagsleda-

möters åtaganden och ekonomiska intressen 

 

Ändringarna i lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2017. 

 

Enligt remissen (s. 73) är avsikten att den föreslagna regleringen av-

seende anmälningsskyldighet för vissa skulder m.m. ska omfatta 

skulder, borgensåtaganden och andra åtaganden som ledamoten har 

vid ikraftträdandet, samt de som tillkommer därefter. Mot den bak-

grunden synes det erfordras en övergångsreglering av innebörd att 

de nya reglerna i 8 § ska tillämpas även för skulder m.m. som har 

uppkommit före ikraftträdandet. Det bör då också anges när sådana 

äldre skulder m.m. ska anmälas för registrering.   
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Övrigt lagförslag 

 

Lagrådet lämnar förslaget utan erinran. 

 

 

 

 

 


