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Socialstyrelsen yttrande över SOU 2019:49, en ny
terroristbrottslag
Socialstyrelsen är positiv till förslagen i utredningen, men har följande synpunkter.
Socialstyrelsen gör en slagning mot belastningsregistret inför varje beviljande av
legitimation eller särskilt förordande för hälso- och sjukvårdspersonal. Myndigheten gör detta för att utreda lämpligheten hos yrkesutövaren. En person som har
gjort sig skyldig till ett allvarligt brott som är ägnat att påverka förtroendet för
han/henne ska inte meddelas legitimation eller särskilt förordnade.
I utredningen föreslås att 16 c § förordning (1999:1134) om belastningsregister
ska få en ny lydelse. Nämligen att lagen om (2003:148) om straff för terroristbrott ska ersättas med 4 § terroristbrottslagen (2021:000). Socialstyrelsen har
ingen invändning mot denna förändring. Däremot anser Socialstyrelsen att det
finns flera brott i den föreslagna terroristbrottslagen som är så allvarliga att de
skulle kunna anses påverka förtroendet för en yrkesutövare inom hälso- och
sjukvården. Exempel på sådana brott är samröre med terroristorganisation 5 §,
finansiering av terrorism 6 §, offentlig uppmaning till terrorism 7 §, rekrytering
till terrorism 8 §, utbildning till terrorism 9 § och även försök, förberedelse eller
stämpling till samt underlåtenhet att avslöja eller förhindra terroristbrott 11 §.
Socialstyrelsen anser att uppgifter om uppräknade brott ska lämnas vid en slagning mot belastningsregistret. Vi kan då göra en bedömning av brottet inför ett
eventuellt beviljande/avslag på ansökan om legitimation eller särskilt förordnade. Om vi inte får träff på nämnda brott kan vi inte göra någon bedömning av
brottsligheten vid prövning av ansökan om legitimation eller särskilt förordnande.
Socialstyrelsen anser med anledning av det som ovan anförts att det även finns
anledning att ändra uppräkningen i 1 § i förordning (1982:117) om underrättelse
till Inspektionen för vård och omsorg och Socialstyrelsen om domar i vissa brottmål.
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Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschefen Zara Warglo. I den slutliga
handläggningen har enhetschefen Anna Vieru och enhetschefen Åsa Wennberg
deltagit. Juristen Caroline Norström har varit föredragande.
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