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LAGRÅDET               

 

 

 

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-06-14 

 

Närvarande:  F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif 

Lindstam och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. 

 

Utredningar avseende vissa dödsfall  

 

Enligt en lagrådsremiss den 31 maj 2011 (Socialdepartementet) har 

regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till  

1.  lag om ändring i lagen (2007:606) om utredningar avseende 

barn som har avlidit i anledning av brott m.m., 

2. lag om ändring i lagen (2001:454) om behandling av person-

uppgifter inom socialtjänsten, 

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

 

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunnige Patrik 

Lidin, biträdd av kanslirådet Jessica Lundahl. 

 

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

I lagrådsremissen föreslås bestämmelser om utredningar avseende 

kvinnor och män som har avlidit med anledning av brott av när-

stående eller tidigare närstående personer. Sådana utredningar ska 

klarlägga om den avlidna kvinnan eller mannen har varit i behov av 

skydd eller stöd och hjälp för att förändra sin situation samt vilka 

åtgärder som i så fall har vidtagits eller hade kunnat vidtas för att 
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skydda eller stödja och hjälpa henne eller honom. Syftet med 

utredningsverksamheten är att ge underlag för förslag till åtgärder 

som förebygger att kvinnor och män utsätts för våld eller andra 

övergrepp av närstående eller tidigare närstående personer. 

 

Förslaget till lag om ändring i lagen om utredningar avseende barn 

som har avlidit i anledning av brott m.m. 

 

1 § 

 

Enligt andra stycket får en ”utredning enligt första stycket” genom-

föras även när ett barn har avlidit utomlands. Första stycket inleds 

med orden ”En utredning enligt denna lag ska genomföras”. Det är 

enligt Lagrådets mening lämpligare att inleda andra stycket med en 

hänvisning till fall som avses i första stycket och Lagrådet föreslår att 

stycket ges följande lydelse: 

 

I fall som avses i första stycket får en utredning genomföras även när 
ett barn har avlidit utomlands, om barnet vid dödsfallet var svensk 
medborgare eller hade hemvist i Sverige. 

 

1 a § 

 

Lagrådet föreslår att ordet ”även” i första stycket placeras omedelbart 

efter ”genomföras”. 

 

Enligt andra stycket får en ”utredning enligt första stycket” genom-

föras även när en kvinna eller en man har avlidit utomlands. Första 

stycket inleds med orden ”En utredning enligt denna lag ska även 

genomföras”. Det är enligt Lagrådets mening lämpligare att inleda 

andra stycket med en hänvisning till fall som avses i första stycket 

och Lagrådet föreslår att stycket ges följande lydelse: 
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I fall som avses i första stycket får en utredning genomföras även när 
en kvinna eller en man har avlidit utomlands, om hon eller han vid 
dödsfallet var svensk medborgare eller hade hemvist i Sverige. 

 

2 § 

 

I paragrafen anges att syftet med utredningsverksamheten enligt 

denna lag ska vara att ge underlag för förslag till åtgärder som före-

bygger att barn far illa, eller kvinnor och män utsätts för våld eller 

andra övergrepp av närstående eller tidigare närstående personer. 

 

Lagrådet ifrågasätter om inte en paragraf som på detta sätt anger 

lagens syfte bör komma först i lagen. Vidare bör orden ”ska vara” 

bytas mot ”är”. 

 

4 § 

 

Lagrådet föreslår att första och andra styckena förs samman i ett 

stycke som ges följande lydelse: 

 

Om misstanke har uppkommit om brott som avses i 1 § första  
stycket 1 eller 1 a § första stycket 1 ska polismyndighet eller åklagare 
underrätta utredningsmyndigheten om beslut som innebär att en 
förundersökning eller en utredning enligt 31 § lagen (1964:167) med 
särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare inte ska inledas 
eller ska läggas ned eller ska avslutas utan att åtal eller bevistalan 
enligt 38 § nämnda lag väcks. 

 

5 a § 

 

I författningskommentaren bör klargöras i vad mån uppdragstagare, 

t.ex. ”hyrdoktorer” från bemanningsföretag, som är verksamma på en 

statlig institution omfattas av den föreslagna uppgiftsskyldigheten.  
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Lagrådet föreslår vidare att punkt 3 förtydligas enligt följande: 
 

3. de som är verksamma på socialtjänstens område eller i 
yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet inom hälso- och sjuk-
vården, och 

 

Övriga lagförslag 

 

Lagrådet lämnar övriga lagförslag utan erinran. 

 

 

 

 


