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Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2018-03-27 

 

Närvarande: F.d. justitieråden Ella Nyström och Olle Stenman samt 

justitierådet Per Classon  

 

Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav 

av finansiella instrument 

 

Enligt en lagrådsremiss den 15 mars 2018 har regeringen  

(Finansdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande  

över förslag till  

 

1. lag om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla  

    innehav av finansiella instrument,  

2. lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella  

    instrument,  

3. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,  

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

 

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunnige  

Gabriel Lind af Hageby, biträdd av kanslirådet Linnéa Klefbäck. 

 

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 
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Förslaget till lag om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att 

anmäla innehav av finansiella instrument  

 

4 § 

 

I paragrafens första stycke föreskrivs att om det behövs med hänsyn 

till förekomsten av insiderinformation inom en myndighet, ska de som 

ingår i myndighetens ledning vara skyldiga att anmäla sina innehav 

av finansiella instrument.  

 

Vilka personer som anses ingå i myndighetens ledning – och därför 

omfattas av anmälningsskyldigheten – framgår dock inte av denna 

eller någon annan bestämmelse i lagen.  

 

I författningskommentaren till paragrafen uttalas att den personkrets 

som ska anses utgöra myndighetens ledning vid paragrafens tillämp-

ning är styrelseledamöter i styrelsemyndigheter, nämndledamöter i 

nämndmyndigheter och myndighetschefen i enrådighetsmyndigheter.  

Att det är denna personkrets som avses kan möjligen sägas  

framgå indirekt av bestämmelsen om hur en myndighet leds i 2 § 

myndighetsförordningen (2007:515). Enligt Lagrådets mening är det  

emellertid angeläget att den avsedda personkretsen klart framgår 

direkt av lagbestämmelsen ifråga.  

 

Lagrådet föreslår att första stycket i paragrafen formuleras enligt  

följande.  

 

Om det behövs med hänsyn till förekomsten av insiderinformation inom en 
myndighet, ska den som är myndighetschef i en enrådighetsmyndighet, 
styrelseledamot i en styrelsemyndighet eller nämndledamot i en nämnd-
myndighet vara skyldig att anmäla sitt innehav av finansiella instrument.  
 

 

 



 

 

3 

Övriga lagförslag 

 

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran. 

 

 

 

 

 

 

 

 


