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Några siffror om lagar och förordningar
Antalet gällande lagar beräknas för närvarande uppgå till ca 1 200, och förordningar, tillkännagivanden m.m. till 2 200.
Under första halvåret 2007 kommer ca 620 författningar att publiceras i
SFS (första halvåret 2006 var antalet 998). Av dessa är 13 nya lagar och 44
nya förordningar. I övrigt är de publicerade författningarna ändrings- eller
upphävandeförfattningar.
Departementssekreterare Elisabeth Bodérus
Granskningsenheten, Justitiedepartementet
Tfn 08-405 48 44

Information om svensk lagstiftning
Lagrummet är den offentliga förvaltningens gemensamma webbplats för
svensk rättsinformation. Den innehåller länkar till de rättskällor som finns
tillgängliga på Internet. Lagrummet länkar till rättsinformation hos regering, riksdag, domstolar samt statliga myndigheter.
Webbplats: www.lagrummet.se
sverige.se är startpunkten för sökningar på alla kommuners, landstings och
myndigheters webbplatser.
Webbplats: www.sverige.se
Lagstiftningsprocessen finns beskriven i avsnittet Så styrs Sverige på Regeringskansliets webbplats.
Regeringskansliets webbplats: www.regeringen.se
Regeringskansliets rättsdatabaser: http://62.95.69.15/
Sveriges riksdags webbplats: www.riksdagen.se
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Justitiedepartementet
Pressekreterare Rickard Wessman (hos Beatrice Ask)
Tfn 08-405 47 22
Pressekreterare Markus Friberg (hos Tobias Billström)
Tfn 08-405 57 96

Några aktiebolagsrättsliga frågor
En ny aktiebolagslag trädde i kraft den 1 januari 2006. Lagen ändras nu på
vissa punkter (se prop. 2006/07:70). Bl.a. upphävs nuvarande bestämmelser om ansvarsgenombrott i advokataktiebolag. Vidare införs nya bestämmelser om uppdelning (”split”) och sammanläggning av aktier. Bestämmelserna innebär bl.a. att uppdelning och sammanläggning ska beslutas av bolagsstämman.
I syfte att stävja missbruk av aktiebolagslagens fusionsbestämmelser införs som en provisorisk lösning och i avvaktan på ytterligare överväganden
av en särskild utredare en bestämmelse om att det för giltigt beslut om kontantfusioner krävs att beslutet biträds av aktieägare med mer än nio tiondelar av samtliga aktier i bolaget.
Det införs även nya regler i vissa andra frågor, bl.a. beträffande omedelbar
giltighet av skiljedom om förhandstillträde till aktier i mål om inlösen av aktier.
Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2007.
Skadestånd och bodelning
Äktenskapsbalkens nuvarande regler om bodelning kan ge otillfredsställande resultat framför allt när en make har fått t.ex. brottsskadeersättning på
grund av den andre makens våld. För att komma till rätta med det har ändringar gjorts i äktenskapsbalkens bodelningsregler.
Ändringarna innebär att en make som fått ersättning för personskada och
kränkning ska få ta undan ersättningen vid en bodelning. En make ska också
kompenseras vid bodelningen om den andra maken genom brott skuldsatt
sig eller minskat sitt giftorättsgods.
Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2007 (SFS 2007:184).
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Vissa frågor om trafikförsäkring och rättsskyddsförsäkring
Lagändringar har gjorts i syfte att genomföra EG:s femte direktiv om motorfordonsförsäkring. Ändringarna innebär att det blir enklare att få försäkringsskydd för den som vill importera ett motorfordon till Sverige från ett
annat EES-land. En svensk försäkringsgivare och en EES-försäkringsgivare
som driver verksamhet i Sverige ska få meddela försäkring för fordonet redan innan det införts till Sverige. Köparen ska alltså inte längre behöva skaffa en särskild korttidsförsäkring i det land där fordonet är registrerat.
En skyldighet har införts för försäkringsgivaren att lämna ett motiverat
besked om ersättning till den skadelidande inom tre månader från det att ett
försäkringsfall anmäldes. Vidare ska försäkringsgivaren på försäkringstagarens begäran lämna ett intyg om trafikskadeersättning som har betalats ut
under de senaste fem åren av försäkringstiden och som har lett till en höjning av årspremien för trafikförsäkringen.
Ändringar har också gjorts i lagen om vissa avtalsvillkor för rättsskyddsförsäkring. Den försäkrade har fått större möjligheter att själv välja ombud.
Vidare ska det i försäkringsavtalet informeras om de möjligheter som finns
för den försäkrade att få tvister med försäkringsgivaren prövade.
Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2007 (Prop. 2006/07:50).
Ändringar i upphovsrättslagen – följerätt
Med uttrycket ”droit de suite” eller följerätt avses att en upphovsman har
rätt till särskild ersättning när hans eller hennes konstverk säljs vidare,
exempelvis på auktion eller i konsthandeln. En sådan rätt för upphovsmannen finns sedan tidigare i svensk rätt men däremot inte i alla medlemsstater inom EU. Bland de medlemsstater som har regler om följerätt finns
det olikheter i lagstiftningen. Skillnaderna mellan medlemsstaterna kan bidra till en snedvridning av konkurrensen på konstmarknaden och till att försäljningarna lokaliseras till vissa medlemsstater. För att komma tillrätta med
dessa problem antogs under 2001 ett EG-direktiv som innebär en harmonisering av följerätten inom EU.
Genom ändringarna i upphovsrättslagen genomförs direktivet i svensk
rätt. Ändringarna innebär bl.a. att följerätten i fortsättningen ska omfatta
vidareförsäljningar av originalkonstverk och att även försäljningar från en

9

privatperson till en köpare som är yrkesmässigt verksam på konstmarknaden omfattas av följerätten. I dag är följerättsersättningen alltid fem procent
av försäljningspriset. I fortsättningen ska ersättning dock betalas med allt
lägre procentsatser vid ökande försäljningspris. Vidare införs ett högsta ersättningsbelopp. Samtidigt med lagändringarna görs också en följdändring i
internationella upphovsrättsförordningen. (Se vidare prop. 2006/07:79 och
bet. 2006/07:NU13.)
Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2007.
Ändringar i patentlagen
Den 1 juni 2007 godkände riksdagen två internationella konventioner på
patenträttens område: den reviderade europeiska patentkonventionen (European Patent Convention, EPC 2000) och den globala patenträttskonventionen (Patent Law Treaty, PLT). Samtidigt biföll riksdagen regeringens förslag till ändringar i patentlagen.
Den praktiskt sett mest betydelsefulla ändringen i patentlagen är införandet av en ny möjlighet för patenthavare att genom en administrativ prövning av Patent– och registreringsverket få ett svenskt eller europeiskt patent
begränsat eller upphävt i sin helhet. Med stöd av de nya bestämmelserna
kan en patenthavare rätta till ett patent som bedöms vara ogiltigt till viss del
och på så sätt undvika en ogiltighetstalan vid domstol. Det införs också utvidgade möjligheter att begränsa ett patent inom ramen för en domstolsprövning av patentets ogiltighet.
Genom ändringarna i patentlagen görs också de anpassningar som behövs eller i övrigt är motiverade av Sveriges tillträde till EPC 2000 och PLT.
Det görs också ändringar för att anpassa patentlagen till ändringar som har
skett i konventionen om patentsamarbete (Patent Cooperation Treaty,
PCT). Vidare görs en ändring i patentlagen som gör det möjligt för en innehavare av en gemenskapens växtförädlarrätt att få tvångslicens att utnyttja
en bioteknisk uppfinning som skyddas av patent. (Se vidare prop. 2006/
07:56 och bet. 2006/07:NU12.)
Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2007. De lagändringar som är
föranledda av EPC 2000 träder dock i kraft den dag regeringen bestämmer.

10

Angrepp mot informationssystem
Den 1 juni 2007 utvidgades dataintrångsbrottet till att omfatta även den
som olovligen blockerar en uppgift som är avsedd för automatiserad
behandling eller olovligen allvarligt stör eller hindrar användningen av en
sådan uppgift. Försök, förberedelse och medverkan till sådana brott blev
också straffbart. Förändringen, som syftar till att genomföra EU:s rambeslut
om angrepp mot informationssystem, innebär bl.a. att s.k. tillgänglighetsattacker eller överbelastningsattacker blir straffbara (SFS 2007:213).
Genomförande av EG-direktivet om offer för människohandel
I maj 2007 antog riksdagen regeringens förslag (prop. 2006/07:53) till ändringar i utlänningslagen (2005:716), som innebär att rådets direktiv 2004/
81/EG av den 29 april 2004 om uppehållstillstånd till tredjelandsmedborgare som har fallit offer för människohandel eller som har fått hjälp till olaglig invandring och vilka samarbetar med de behöriga myndigheterna (EGdirektivet om offer för människohandel) genomförs i svensk rätt. De nya
bestämmelserna innebär en tydligare reglering av vilka kriterier som ska
gälla för beviljande och återkallelse av tidsbegränsat uppehållstillstånd för
en utlänning som medverkar vid förundersökning eller huvudförhandling i
brottmål. Det tidsbegränsade uppehållstillståndet för sådan medverkan ska
ha en kortaste giltighetstid om sex månader. Om utlänningen vill ha
betänketid för att återhämta sig och för att kunna ta ställning till om han
eller hon vill samarbeta med de brottsutredande myndigheterna ska ett särskilt tidsbegränsat uppehållstillstånd om 30 dagar meddelas.
Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2007.
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Utrikesdepartementet
Pressekreterare Christian Carlsson (hos Carl Bildt)
Tfn 08-405 49 39
Pressekreterare Mikael Östlund (hos Gunilla Carlsson)
Tfn 08-405 59 39
Pressekreterare Maria Pålsson (hos Sten Tolgfors)
Tfn 08-405 56 49

Nya regler för beviljande av exportkreditgarantier
I juli träder nya regler kring exportkreditgarantier i kraft. Reglerna som finns
i den nya förordningen (2007:000) om exportkreditgarantier innebär att
sådana garantier får beviljas i syfte att främja svensk export av varor eller
tjänster samt det svenska näringslivets internationalisering för att täcka förlust i anslutning till exportaffärer om det finns ett betydande svenskt intresse. Ett svenskt intresse föreligger om den verksamhet som ska garanteras
bedöms vara av svenskt samhällsintresse eller på annat sätt till gagn för den
ekonomiska utvecklingen i Sverige. Kretsen för mottagande av exportkreditgarantier utvidgas till att omfatta fler situationer där svenskt intresse
finns. Exportkreditgarantierna ska även fortsättningsvis beviljas i enlighet
med Sveriges internationella åtaganden om statstödd exportfinansiering.
De nya reglerna grundar sig på riksdagens godkännande av vårpropositionen (prop. 2006/07:100, utg.omr. 24).
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Försvarsdepartementet
Pressekreterare Niclas Bengtsson (hos Mikael Odenberg)
Tfn 08-405 25 15

Behandling av personuppgifter
Två nya lagar införs som reglerar behandlingen av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst
samt i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet. I dag finns motsvarande bestämmelser om personuppgiftsbehandling i förordning. I lagarna finns bestämmelser om skyddet för enskildas
integritet vid behandling av personuppgifter i de berörda verksamheterna,
t.ex. för vilka ändamål personuppgifter får behandlas och vilka övriga begränsningar som ska gälla för behandlingen. Förslagen innebär också att regleringen av personuppgiftsbehandlingen anpassas till den tekniska utvecklingen. I stora delar överensstämmer lagarnas innehåll med de bestämmelser som finns i personuppgiftslagen (PUL) och i andra lagar som reglerar
personuppgiftsbehandlingen i olika myndigheters verksamhet.
Lagarna träder i kraft den 1 juli 2007 (prop. 2006/07:46).
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Socialdepartementet
Pressekreterare Sara Malmgren (hos Göran Hägglund)
Tfn 08-405 52 25
Pressekreterare Petra Kjellarson (hos Göran Hägglund)
Tfn 08- 405 39 06
Pressekreterare Niclas Thorselius (hos Maria Larsson)
Tfn 08-405 50 65
Pressekreterare Mychèle Östman (hos Cristina Husmark Pehrsson)
Tfn 08-405 14 35

Arbetsgivarens skyldighet att genomföra en rehabiliteringsutredning
avskaffas
Kravet i lagen (1962:381) om allmän försäkring om att arbetsgivaren ska
genomföra en rehabiliteringsutredning avskaffas. Arbetsgivaren ska i stället
efter samråd med den försäkrade lämna de upplysningar till Försäkringskassan som behövs för att den försäkrades behov av rehabilitering snarast ska
kunna klarläggas och även i övrigt medverka därtill. Vidare avskaffas bestämmelserna om tidsfrister vad avser kallelse till avstämningsmöte och
upprättande av rehabiliteringsplan.
Lagändringen träder i kraft den 1 juli 2007 (prop.2006/07:59).
Ränta vid återkrav av felaktigt utbetalda förmåner
Försäkringskassan kan debitera ränta vid återkrav av socialförsäkringsförmåner. Innebörden av lagändringarna som möjliggör det är att personer som
har visat sig vara skyldiga att återbetala en socialförsäkringsförmån och som
har kommit överens med Försäkringskassan om en avbetalningsplan eller
har fått anstånd med betalningen av beloppet ska debiteras ränta. Räntan
motsvarar då statens utlåningsränta med ett tillägg av två procentenheter.
Vidare kan personer som är återbetalningsskyldiga för en socialförsäkringsförmån och som inte har återbetalat beloppet i rätt tid debiteras dröjsmålsränta. Dröjsmålsräntan motsvarar då den av Riksbanken fastställda refe14

rensräntan med ett tillägg av åtta procentenheter. Försäkringskassan har
möjlighet att helt eller delvis efterge kraven på ränta.
Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2007 och tillämpas första gången
på återkrav som beslutats av Försäkringskassan efter den tidpunkten. (SFS
2007:194–211).
Bedömning av återfallsrisk före avvisning eller utvisning
Chefsöverläkarens bedömning utvidgas i samband med verkställighet av
beslut om avvisning eller utvisning när det gäller personer som genomgår
rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Verkställighet får
ske endast om chefsöverläkaren finner att det inte längre till följd av den
psykiska störning som föranlett beslutet om särskild utskrivningsprövning
finns risk för att patienten återfaller i brottslighet som är av allvarligt slag
och patientens tillstånd tillåter att beslutet verkställs. Tvångsvården upphör
i sådant fall när beslutet har verkställts.
Ändringen i 17 § lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård träder i
kraft den 1 juli 2007 (prop. 2006/07:78).
Lättare driva sjukhus i privat regi
Inskränkningarna i landstingens möjligheter att överlämna driften av regionsjukhus, regionkliniker och övriga sjukhus till annan upphävs. Landstingen kan därmed sluta avtal om driften av sjukhus utan krav på att avtalen
innehåller villkor om att verksamheten ska drivas utan syfte att ge vinst åt
ägare eller motsvarande intressent. Avtalen behöver inte heller innehålla
villkor om att vården ska bedrivas uteslutande med offentlig finansiering
och vårdavgifter. Vidare kommer landstingen att kunna överlämna driften
av regionsjukhus och regionkliniker till någon annan. Även det nuvarande
kravet på att varje landsting ska bedriva hälso- och sjukvård vid minst ett
sjukhus i offentlig regi upphävs.
Ändringarna i 3 och 5 §§ hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) träder i
kraft den 1 juli 2007 (prop. 2006/07:52).
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Åldersgränsen för rätt till läkarvårdsersättning och ersättning för
sjukgymnastik tas bort
Åldersgränsen för rätt till ersättning enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning respektive lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik tas bort.
Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2007 (prop. 2006/07:97).
Registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som
tar emot barn
I lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård
eller boende som tar emot barn stadgas att sådana hem inte får anställa personal, ta emot praktikanter eller liknande om det inte först kontrolleras om
personerna förekommer i belastnings- och misstankeregistren avseende
bl.a. våldsbrott, sexualbrott och narkotikabrott. Syftet är att öka skyddet för
att barn utsätts för övergrepp, kränkningar eller annat särskilt skadligt inflytande från personer som finns i barnens närmaste omgivning.
Den nya lagen träder i kraft den 1 juli 2007 (prop. 2006/07:37).
Förtydligande av socialnämndens ansvar för insatser till brottsoffer
Genom en ändring i socialtjänstlagen (2001:453) förtydligas socialnämndens ansvar för insatser för brottsoffer, främst våldsutsatta kvinnor och barn
som bevittnat våld.
Lagändringen träder i kraft den 1 juli 2007 (prop. 2006/07:38).
Investeringsstöd till äldrebostäder införs
Genom förordningen (2007:159) om investeringsstöd till äldrebostäder
m.m. lämnas statsbidrag för att stimulera anordnande av särskilda boenden
för äldre (5 kap. 5 socialtjänstlagen) genom ny- eller ombyggnad. Syftet
med stödet är att få nytillskott av sådana boenden.
Förordningen trädde i kraft den 1 juni 2007 men bidrag får dock lämnas
för ny- eller ombyggnad som påbörjats från och med den 1 januari 2007.
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Lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors
hälsa
Vid Världshälsoförsamlingen i maj 2005 antogs det nya internationella
hälsoreglementet. Syftet med IHR 2005 är att skydda mot internationella
hot mot människors hälsa samtidigt som de åtgärder stater vidtar inte ska
utgöra ett större hinder för resandet och trafiken mellan stater än vad som är
motiverat av hälsoskäl. För att Sverige ska kunna genomgöra åtagandena i
IHR 2005 fullt ut krävs lagändringar. En ny lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa kommer att ersätta den nuvarande karantänslagen (1989:290), vilken tillkom för att uppfylla åtagandena enligt det
nu gällande internationella hälsoreglementet. Den nya lagen syftar till att
skydda mot internationella hot mot människors hälsa. Med ett internationellt hot mot människors hälsa avses risk för att smittämnen eller andra
ämnen utgör eller kan utgöra ett allvarligt hot mot människors hälsa förs in
i landet eller sprids till andra länder. Socialstyrelsen ska vara nationell kontaktpunkt och ska rapportera om misstänkta hot till Världshälsoorganisationen (WHO). Den nya lagen innehåller också, på motsvarande sätt som karantänslagen, karantänsbestämmelser om t.ex. åtgärder som får vidtas när
fartyg respektive luftfartyg ankommer till Sverige, bestämmelser om hälsointyg och andra intyg m.m.
Den nya lagen trädde i kraft den 15 juni 2007, samma datum som IHR
2005 trädde i kraft (prop.2005/06:215).
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Finansdepartementet
Pressekreterare Anna Charlotta Johansson (hos Anders Borg)
Tfn 08-405 12 76
Pressekreterare Mia Widell (hos Mats Odell)
Tfn 08-405 17 21

Nya informationsregler för börsföretagen
Nya informationsregler införs för börsnoterade företag. Företagens finansiella rapporter och kurspåverkande information ska t.ex. spridas inom hela
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Vidare får Finansinspektionen ansvaret för att offentliggöra ägarförändringar i företagen. Med de
nya reglerna genomförs EU:s öppenhetsdirektiv (2004/109/EG) i svensk
rätt (prop. 2006/07:65).
Nya regler för sekretess i försäkringsföretag om genetisk information
Från den 1 maj 2007 gäller att försäkringsbolag, understödsföreningar samt
utländska försäkringsgivare från tredje land har tystnadsplikt när det gäller
uppgifter om genetiska undersökningar eller genetisk information som rör
enskilda personer. Reglerna innebär att företagen inte obehörigen får röja
denna typ av uppgifter och information (prop. 2006/07:41).
Nya regler för flytt av försäkringssparande
Den 1 januari 2006 infördes regler om att försäkringstagaren har rätt att
återköpa och flytta sitt individuella försäkringssparande. Villkoren, t.ex.
kostnaderna, för återköpet reglerades dock inte vi detta tillfälle. För att säkerställa att återköpsrätten får genomslag på försäkringsmarknaden införs
nu ytterligare regler som innebär dels att återköpsrätten kompletteras med
en rätt till överföring av pensionsförsäkringar enligt inkomstskattelagen,
inom eller mellan bolag, dels bl.a. att villkoren vid återköp och överföring
ska vara skäliga (prop. 2006/07:26).
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Bidragsbrottslag för att värna välfärdssystemen
Bidragsbrottslagen (prop. 2006/07:80) innehåller straffbestämmelser som
är anpassade till de särskilda förutsättningar som råder vid utbetalningar av
bidrag och andra ekonomiska förmåner från välfärdssystemen. Syftet med
lagen är att minska antalet felaktiga utbetalningar och att stärka tilltron till
välfärdssystemen. Straffbestämmelserna gäller förmåner som beslutas av
bl.a. Försäkringskassan, CSN, kommunerna och arbetslöshetskassorna. En
person som med uppsåt lämnar en felaktig uppgift eller inte anmäler ändrade förhållanden och genom detta orsakar fara för att en förmån betalas ut
felaktigt eller med ett för högt belopp döms enligt lagen för bidragsbrott.
Det finns vidare ett ringa brott samt ett grovt brott som benämns grovt bidragsbrott. Straffskalorna motsvarar i stort dem som gäller för bedrägeri.
Den som på samma sätt av grov oaktsamhet orsakar fara för en felaktig utbetalning av en förmån döms för vårdslöst bidragsbrott. I bestämmelsen
föreskrivs böter eller fängelse i högst ett år i straffskalan.
Utöver straffbestämmelserna ska enligt lagen myndigheter, kommuner
och arbetslöshetskassor anmäla misstänkta bidragsbrott till polis eller åklagare. Lagen träder i kraft den 1 augusti 2007.
Skattelättnader för hushållstjänster
För att bland annat skapa nya jobb inom hushållssektorn och omvandla
svart arbete till vitt sänks skatten för den som köper hushållstjänster, som till
exempel hushållsarbete, omsorg och barnpassning. Skattelättnaden fås genom att den slutliga skatten sänks med ett belopp motsvarande hälften av
arbetskostnaden. Den sammanlagda skattelättnaden uppgår till högst
50 000 kronor per person och år. Den som inte vill vänta med att få skattelättnaden tills den slutliga skatten fastställs kan ansöka om jämkning av sin
preliminära skatt och därmed få en skattelättnad redan det år tjänsterna
köps.
De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2007 och tillämpas på utgifter för
arbeten som utförts och betalats efter den 30 juni 2007 (prop. 2006/07:94).
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Skatt på trafikförsäkringspremier
Från och med den 1 juli 2007 ska försäkringsbolag betala 32 procents skatt
på de trafikförsäkringspremier de hanterar. Trafikförsäkringsavgiften, den
avgift som tas ut av fordonsägare som inte betalat sin trafikförsäkring, ska
beskattas med 22 procent. Vid samma tidpunkt höjs värdet av bilförmån
med knappt 700 kronor per år (prop. 2006/07:96).
Införande av trängselskatt i Stockholm
Trängselskatt införs permanent i Stockholm från och med den 1 augusti
2007. Samma regler som under försöket med trängselskatter i Stockholm
(januari–juli 2006) ska gälla, med några förändringar: Trängselskatten blir
avdragsgill för både företag och privatpersoner, undantaget från trängselskatt för miljöbilar begränsas till en 5-årsperiod, taxi och färdtjänst undantas inte längre från trängselskatt, juli månad blir avgiftsfri och tilläggsavgiften sänks från 500 till 200 kronor (prop. 2006/07:109).
Nedsättning av socialavgifter för personer som fyllt 18 men inte 25 år
För att stimulera efterfrågan på yngre arbetskraft och underlätta för unga att
komma in på arbetsmarknaden halveras arbetsgivaravgifterna, med undantag för ålderspensionsavgiften, för ungdomar som vid årets ingång fyllt 18
men inte 25 år. Det innebär att avgifterna sänks från nuvarande 32,42 till
21,31 procent. För andra halvåret 2007 ska dock en något lägre nedsättning
gälla (till 22,71 procent) för att inte påverka ålderspensionsavgiften. Sänkningen gäller även den allmänna löneavgiften. En motsvarande sänkning
med hälften sker även för bl.a. företagare i samma ålder som betalar egenavgifter och allmän löneavgift. I deras fall sänks de totala avgifterna från
30,71 till 20,45 procent, om inte extra karenstid valts. De avgifter som ska
betalas får dock inte understiga ålderspensionsavgiften på 10,21 procent.
Sänkningen av avgifterna för unga träder i kraft den 1 juli 2007 (prop.
2006/07:84).
Kassaregister i kontantbranschen
Alla företag som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning ska ha certifierade kassaregister från och med den 1 januari 2010. Lagen ska dock inte
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omfatta torg- och marknadshandel eller verksamheter med obetydlig försäljning mot kontant betalning. (prop. 2006/07:105).
Tullkontroll av kontanta medel
Den som vill resa in och ut ur EU med mer än 10 000 euro i kontanta medel
måste anmäla detta. Om det finns misstanke om att en person inte har anmält förflyttningen av kontanter ska Tullverket, Polisen och Kustbevakningen få undersöka transportmedel och bagage, samt även göra en kroppsvisitation.
Reglerna trädde i kraft 15 juni 2007 (prop. 2006/07:68).
Omvänd momsskyldighet inom byggsektorn
Nya bestämmelserna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom
byggsektorn träder i kraft den 1 juli 2007. Vid omvänd skattskyldighet är
den som köper varor eller tjänster skattskyldig istället för säljaren. De tjänster som omfattas av förslaget är mark- och grundarbeten (t.ex. rivning av
hus), bygg- och anläggningsarbeten (t.ex. uppförande av hus och byggnader,
takarbeten, anläggning av motorvägar och vägar), bygginstallationer (t.ex.
elinstallationer, isoleringsarbeten, VVS), slutbehandling av byggnader (t.ex.
putsarbeten, byggnadssnickeri, golv- och väggbeläggning, glasmästeri),
byggstädning samt uthyrning av bygg och anläggningsmaskiner med förare
och uthyrning av personal till byggtjänster (prop. 2005/06:130).
Slopande av tillståndsprövning vid försäljning av allmännyttiga
hyresrätter
Skyldigheten att söka tillstånd hos länsstyrelsen vid försäljningar av hyresfastigheter i kommunala allmännyttiga bostadsföretag upphör från den 1
juli 2007 (prop. 2006/07:61). Därmed återförs ansvaret för den lokala bostadspolitiken till kommunerna och valfriheten för de boende ökar. Tillståndsplikten upphör den sista juni 2007.
Lagändring som möjliggör kommunala hyresgarantier
Från den 1 juli kan kommuner erbjuda hyresgarantier som stöd till hushåll
som, trots betalningsförmåga, har svårt att få hyreskontrakt. Hyresgarantin
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innebär att kommunerna garanterar hyresgästens betalning av hyran i minst
sex månader under en tvåårsperiod. Staten ersätter kommunen med 5 000
kronor för varje utfärdad garanti. Stödet är begränsat till 100 miljoner kronor. (prop. 2006/07:61 samt ekonomisk vårproposition 2006/07:100).
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Utbildningsdepartementet
Pressekreterare Johan Britz (hos Lars Leijonborg)
Tfn 08-405 16 33
Pressekreterare Anders Andrén (hos Jan Björklund)
Tfn 08-405 28 15

Förbättrad ordning, trygghet och studiero i skolan
I skollagen (1985:1100) har det införts bestämmelser som syftar till förbättrad ordning, trygghet och studiero i skolan. Bestämmelserna är av två slag.
För det första ges rektorer och lärare en möjlighet att från elever omhänderta föremål som används på ett störande sätt i skolverksamheten eller som
kan utgöra en fara för säkerheten i denna. För det andra finns det numera en
möjlighet att mot vårdnadshavarnas önskemål förflytta elever till en annan
skola, om det är nödvändighet med hänsyn till övriga elevers trygghet och
studiero. Omhändertagandebestämmelsen gäller i grundskolan, gymnasieskolan, särskolan och specialskolan samt motsvarande utbildningar i fristående skolor. Den gäller också i sameskolan. Möjligheten att förflytta elever
gäller inom grundskolan. Besluten om att förflytta elever kan överklagas till
Skolväsendets överklagandenämnd. Nämnden kan i samband med ett överklagande besluta om inhibition, dvs. bestämma att verkställigheten ska avbrytas.
Lagändringarna träder i kraft den 1 augusti 2007 (prop. 2006/07:69, bet.
2006/07:UbU13, rskr. 2006/07:183 och SFS 2007:378).
Fortbildning och vidareutbildning av lärare
Ett nytt statsbidrag för fortbildningen av lärare införs. Vidare införs nya bestämmelser om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare. Nyheterna
ingår i Lärarlyftet, en satsning på fortbildning och vidareutbildning av lärare.
Satsningen på fortbildning innebär att offentliga och enskilda skolhuvudmän kan få statsbidrag för att delfinansiera ersättning till lärare som har
behörighet för tillsvidareanställning och är tjänstlediga för studier. Utbildningen finansieras av staten och ska bedrivas vid universitet eller högskolor.
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Statens skolverk upphandlar kurser från universitet och högskolor för att
täcka det ökade behovet, men lärarna kan även få ersättning för studier
inom det ordinarie kursutbudet (SFS 2007:221 och 222).
Som en ytterligare del i Lärarlyftet påbörjas en satsning som innebär ett
erbjudande om högskoleutbildning som anordnas med särskilda medel och
som syftar till att erbjuda vidareutbildning till obehöriga lärare så att de
uppnår lärarexamen. Kravet är att läraren har så pass mycket högskoleutbildning eller arbetslivserfarenhet som lärare att han eller hon på minst
halvtid med en samlad omfattning om högst 60 högskolepoäng kan uppnå
lärarexamen. De lärosäten som regeringen beslutat ska efter samråd med
den skola där läraren är anställd planera utbildningen med hänsyn till lärarens tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet som lärare. Antagningarna
till satsningen pågår under tiden den 1 juli 2007–31 december 2009 (SFS
2007:224).
Ett tilläggsbidrag införs för vissa gymnasiestuderande med
funktionshinder
Enligt förordningen (1995:667) om bidrag för vissa funktionshindrade
elever i gymnasieskolan lämnas bidrag till vissa gymnasieelever som på
grund av funktionshinder går på särskilda riksgymnasier på annan ort än
hemorten. Dessa elever får som andra gymnasieelever studiebidrag enligt
studiestödslagen (1999:1395) fram till det andra halvåret det år då de fyller
20 år. Elever som fortsätter sin gymnasieutbildning efter denna tidpunkt har
tidigare kunnat få studiemedel enligt studiestödslagen. Efter en lagändring i
studiestödslagen är detta inte längre möjligt för de elever som också får aktivitetsersättning. För dessa elever införs därför ett tilläggsbidrag för levnadsomkostnader i förordningen (1995:667) om bidrag för vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan.
Tilläggsbidrag lämnas till de elever som uppfyller förutsättningarna för
att få stöd i övrigt enligt förordningen och lämnas med samma belopp som
studiebidraget enligt studiestödslagen, dvs. för närvarande 1 050 kr per
månad (SFS 2007:319).
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Svensk högskoleutbildning internationaliseras
Högskoleutbildningen reformeras. Nya bestämmelser i högskolelagen
(1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100) börjar tillämpas liksom följdändringar i ett antal andra författningar.
Reformen utgör ett led i genomförandet av den s.k. Bolognaprocessen,
som är ett samarbete mellan 45 europiska länder om högre utbildning. Reformen innebär att tidigare indelning av högskoleutbildning i grundläggande högskoleutbildning och forskarutbildning ersätts av en indelning på tre
nivåer, nämligen högskoleutbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Alla kurser ska ges på någon av nivåerna och en examen ska avläggas
på en nivå. Det införs en ny examenskategori, konstnärliga examina, utöver
de kategorier som finns, generella examina och yrkesexamina. Alla examensbeskrivningar revideras och får en gemensam struktur. Omfattningen
av högskoleutbildning anges i högskolepoäng där ett normalstudieår om 40
veckor motsvarar 60 högskolepoäng. En civilekonomexamen införs och
några examina förlängs. Bestämmelserna har beslutats efter förslag i propositionen Ny värld – ny högskola (prop. 2004/05:162, bet. 2005/06:UbU3,
rskr. 2005/06:160, bet. 2005/06:UbU15 rskr. 2005/06:214, SFS 2006:173
och 1053).
Nya regler om tillträde till högskoleutbildning
I propositionerna Ny värld – ny högskola och Vägar till högskolan för kunskap och kvalitet lämnas förslag och redovisas bedömningar som avser bl.a.
tillträde till högskoleutbildning. Riksdagen har behandlat propositionerna.
Förslagen och bedömningarna föranleder förändringar i högskoleförordningens bestämmelser om tillträde till högskoleutbildning.
De nya tillträdesreglerna kommer att gälla till viss del vid antagning till
utbildning som börjar höstterminen 2008 och i övrigt vid antagning till utbildning som börjar höstterminen 2010 (prop. 2004/05:162, bet. 2005/
06:UbU3 och rskr. 2005/06:160 samt prop. 2006/07:107, bet. 2006/
07:UbU17 och rskr. 2006/07:202).
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Sekretess vid forskningssamverkan
En ny bestämmelse i sekretesslagen (1980:100) införs med innebörden att
sekretess ska gälla vid forskningssamverkan mellan ett universitet eller en
högskola och ett företag eller annan enskild part. Även hos annan myndighet, som deltar i sådan samverkan tillsammans med ett lärosäte, ska sekretess gälla. Sekretess vid forskningssamverkan gäller för uppgift om enskilds
affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat, om det
måste antas att den enskilde har deltagit i samverkan under förutsättning att
uppgiften inte röjs. Sekretessen ska gälla i högst 10 år. Intresset av insyn
motiverar att regeringen för särskilt fall kan förordna om undantag för sekretessen (prop. 2006/07:91, bet.2006/07:UbU16 och rskr 2006/07:164).
Bidrag till internationella skolor
Ändringarna innebär i huvudsak att en elevs hemkommun blir skyldig att
lämna bidrag för en elev i en internationell skola. Förutsättningarna för bidrag är att den internationella skolan är bidragsberättigad enligt beslut av
Statens skolverk, att eleven är folkbokförd i Sverige och att eleven i övrigt
tillhör en sådan kategori som gör att skolan har rätt till bidrag. Vidare skärps
kraven för att en internationell skola ska vara bidragsberättigad (SFS
2006:1425 och 1447 samt 2007:80).
Rätt till och statsbidrag för utbildning av barn som är
beskickningsmedlemmar
Nya bestämmelser om rätt till och statsbidrag för utbildning av barn som är
beskickningsmedlemmar införs. Efter ansökan ska ett barn tas emot i grundskolan, obligatoriska särskolan, specialskolan, sameskolan och motsvarande
utbildningar. Dessutom ska ett barn, efter ansökan, tas emot i förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen, förskoleklassen, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och motsvarande utbildningar under förutsättning att rätt till
utbildning, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg föreligger till följd av
EG-rätten, avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
eller avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena
sidan, och Schweiz, å andra sidan, om fri rörlighet för personer. Statsbidrag
utgår till huvudmannen via hemkommunen för kostnaderna. Med barn som
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är beskickningsmedlemmar avses barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige och som är familjemedlemmar till en person som tillhör en
främmande makts beskickning eller lönande konsulat eller dess betjäning
eller som avses i 4 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa
fall (SFS 2007:81).
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Jordbruksdepartementet
Pressekreterare Therese Bengtsson (hos Eskil Erlandsson)
Tfn 08-405 11 88

Ny lag om tävling med hästdjur
Den 1 augusti 2007 träder en ny lag om tävling med hästdjur i kraft som
genomför rådets direktiv 90/428/EEG av den 26 juni 1990 om handel med
hästdjur som är avsedda för tävlingar och om villkor för deltagande i tävlingar. Enligt lagen får tävlingsreglerna vid hästtävlingar i vissa avseenden
inte göra åtskillnad mellan svenska hästar och hästar med utländsk härstamning. I lagen fastställs vidare förutsättningarna för när medel får avsättas från
prissummor i syfte att bl.a. förbättra avelsarbetet. Statens jordbruksverk ansvarar för tillsynen över efterlevnaden av regelverket.
Höjd viltvårdsavgift
Medlen i Viltvårdsfonden används för att främja viltvården och för andra
liknande ändamål som är förenliga med jaktlagens syfte. Bland annat finansieras viltforskning och bidrag lämnas till jägarorganisationernas arbete med
jakt- och viltvård. Under senare år har fonden haft en negativ utveckling.
Viltvårdsavgiften, som är den huvudsakliga källan till inkomster för fonden,
har inte höjts sedan 1994. För att göra det möjligt att även i fortsättningen
bedriva viltvårdsarbete på nuvarande nivå, bl.a. genom bidrag till jägarorganisationerna, höjs viltvårdsavgiften den 1 juli 2007 med 100 kr till 300 kr
per jaktår.
Ersättning vid smittsamma djursjukdomar
Enligt epizootilagen (1999:657), som reglerar bekämpningen av allvarliga
djursjukdomar såsom fågelinfluensa och mul- och klövsjuka, ska staten ersätta den som drabbas av förlust på grund av ett beslut som fattas med stöd
av lagen. Sverige kan i sin tur få ersättning från EU för bekämpning av sjukdomarna under förutsättning att man uppfyller EU:s krav på snabb och skälig ersättning till djurägarna. I syfte att säkerställa att Sverige kan leva upp
till detta krav och därmed erhålla ersättning från EU vid ett eventuellt ut28

brott av en smittsam djursjukdom ändras epizootilagens ersättningsbestämmelser. Ändringarna innebär bl.a. att det svenska kravet på att ansökan om
ersättning vid epizootiutbrott ska lämnas inom sex månader tas bort. Regeringen eller Jordbruksverket får istället föreskriva om att ersättning ska lämnas efter ansökan och om tidsfrister för sådan ansökan.
Ansvaret för djurskyddet förs till Jordbruksverket
Den 1 juli avvecklas Djurskyddsmyndigheten och Statens jordbruksverk tar
över ansvaret för djurskyddsfrågorna.
Ny förordning om stöd för landsbygdsutveckling
Den 1 juli 2007 träder en ny förordning om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder i kraft. Förordningen bygger på det nya landsbygdsprogrammet
som omfattar perioden 2007–2013 och har som övergripande mål att stödja
en hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling av landsbygden i
Sverige. Det stöd som kan lämnas enligt förordningen har tre övergripande
målsättningar:
• Förbättra konkurrenskraften och tillväxten i jord- och skogsbruket, inklusive rennäringen, och därigenom bidra till en ökad sysselsättning på
landsbygden
• Ytterligare miljöanpassa det svenska jordbruket, bevara det öppna landskapet och en mångfald av växt- och djurarter
• Utveckla ett diversifierat landsbygdsföretagande och därigenom förbättra möjligheterna att leva och arbeta på landsbygden för perioden 2007–
2013.
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Pressekreterare Tomas Uddin (hos Andreas Carlgren)
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Lagändringar om bilskrotning och producentansvar
En ny lag om bilskrotningsfonden och en lag om ändring i miljöbalken innebär att det nuvarande systemet med skrotningsavgifter och skrotningspremier upphör och att bilskrotningsfonden avvecklas. Den nuvarande bilskrotningslagen upphävs och de lagbestämmelser som i fortsättningen behövs om bilskrotningen tas in i miljöbalkens regler om hantering av avfall.
Lagändringarna ingår i ett pågående arbete med att utöka och förtydliga
producentansvaret för bilar. Bemyndigandet för regeringen att meddela föreskrifter om producentansvar förtydligas. En ny förordning om producentansvar för bilar och en bilskrotningsförordning har ersatt de tidigare förordningarna med samma namn.
Reglerna finns i lagen (2007:162) om bilskrotningsfonden, i lagen
(2007:163) om ändring i miljöbalken, i bilskrotningsförordningen
(2007:186) och i förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar.
Producentansvar för vissa radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor
En ny förordning har införts om ansvaret för hanteringen av vissa radioaktiva produkter som blir avfall men som inte omfattas av vare sig kärntekniklagens regler eller reglerna om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter (t.ex. brandvarnare som inte innehåller några komponenter
som gör dem till elektriska eller elektroniska produkter). Producenterna av
sådana radioaktiva produkter får ett ansvar att ta hand om avfallet. För produkter som producenterna säljer från och med september 2007 ska de utan
att kräva någon ersättning ta hand om produkterna när de blir avfall och
säkerställa finansiering för detta. Producenterna ska också ta hand om produkter som sålts före september 2007. Producenterna får inte kräva någon
ersättning för detta, om produkterna lämnas till en producent i samband
med att avfallslämnaren köper motsvarande mängd nya produkter. För att
fullgöra ansvaret ska producenterna skapa ett eller flera lämpliga insam30

lingssystem. Producenterna ska också ta hand om s.k. herrelösa strålkällor
som Statens strålskyddsinstitut har samlat in.
Reglerna finns i förordningen (2007:193) om producentansvar för vissa
radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor.
Anmälningspliktiga vattenverksamheter
För att det ska vara möjligt att göra en förenklad prövning av vissa vattenverksamheter införs nya regler om att det i stället för tillståndsplikt ska gälla
anmälningsplikt för vissa vattenverksamheter. Reglerna innebär att det i förordningen om vattenverksamheter tas in en lista över vissa anmälningspliktiga vattenverksamheter. För de uppräknade verksamheterna gäller att de
måste anmälas innan de får påbörjas. Om verksamheten kan medföra betydande påverkan på enskilda eller allmänna intressen, får tillsynsmyndigheten förelägga verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd. Anmälningsförfarandet liknar det som gäller för anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter, men – för att bedöma påverkan på närliggande fastigheter – gäller för
vattenverksamheterna utförligare krav på det underlag som ska finnas med
i en anmälan. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet men kan överlåta tillsynsansvaret till en kommunal nämnd. Detta framgår av en ändring i förordningen om tillsyn enligt miljöbalken. I förordningen om avgifter för prövning
och tillsyn enligt miljöbalken regleras den avgift som ska betalas i samband
med en anmälan.
Reglerna finns i förordningen (2007:168) för vattenverksamheter och i
förordningen (2007:169) om tillsyn enligt miljöbalken.
Stöd till planeringsinsatser för vindkraft
I budgetpropositionen för 2007 föreslog regeringen ett ekonomiskt utrymme för att ge stöd till kommuner och länsstyrelser för planeringsinsatser
som syftar till att klarlägga förutsättningarna för en utbyggnad av vindkraftsanläggningar. Enligt en ny förordning får Boverket ge stöd för sådana
planeringsinsatser. Stöd får ges till kommuner, länsstyrelser, kommunala
samverkansorgan och regionala självstyrelseorgan. Stödet får avse planeringsinsatser som beslutas och blir slutförda under åren 2007–2011. De planeringsinsatser som omfattas är främst framtagande av nya översiktsplaner,
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fördjupningar eller kompletteringar av befintliga planer eller planeringsunderlag som har betydelse för sådan planering. Stödet får också avse detaljerade vindkarteringar och landskapsanalyser och andra insatser.
Reglerna finns i förordningen (2007:160)om stöd till planeringsinsatser
för vindkraft.
Kemikalieinspektionen ansvarig myndighet för Reach
EU:s medlemsstater ska från och med den 1 juni 2007 börja tillämpa bland
annat några regler om information som ska lämnas av de olika aktörerna i
distributionskedjan av farliga ämnen, enligt det nya EG-direktivet om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier
(Reach). Det rör sig om säkerhetsdatablad, skyldighet att vidarebefordra
information nedåt och uppåt i kedjan samt om skyldighet att spara information.
Med en ändring i den svenska förordningen om kemiska produkter och
biotekniska organismer pekas Kemikalieinspektionen ut som ansvarig myndighet i Sverige enligt bestämmelserna i Reach. Hur ansvaret för tillsynen
över att Reach-reglerna följs är fördelat mellan Kemikalieinspektionen,
Räddningsverket och kommunerna och anges med en ändring i förordningen om tillsyn enligt miljöbalken.
Reglerna finns i förordningen (2007:274) om kemiska produkter och
biotekniska organismer och i förordningen (2007:275) om tillsyn enligt
miljöbalken.
Lagändringar om krav på byggnadsverk
Riksdagen har beslutat att det i lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk införs ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om undantag från lagens
krav att byggnadsverk ska uppfylla väsentliga tekniska egenskapskrav. Undantagsmöjligheten föreslås få användas om det finns särskilda skäl och undantaget avser uppförande eller ändring av byggnader i experimentsyfte eller avser byggnadsverk som behöver flyttas för att uppföras på en ny plats.
Förslaget omfattar att undantag inte ska få göras om det skulle medföra oacceptabel risk för människors säkerhet eller hälsa. Riksdagen har också beslu32

tat att en lag från 1985 om avhjälpande av fukt- och mögelskador, som inte
tillämpas längre, ska upphöra att gälla. Regeringen har utfärdat lagarna.
Kommunerna får ansvaret för tillsynen över solarier
Tillsynen över landets cirka 18 000 helkroppssolarier utövas i dag av Statens
strålskyddsinstitut, utom i de fall då kommunen har tagit på sig tillsynsansvaret. Nu ändras reglerna så att huvudregeln i fortsättningen är att det är
kommunerna som ska ha tillsynen över solarieverksamheterna. Kommunerna får ta ut en avgift för sin tillsyn.
Gränsöverskridande transporter av avfall
Med anledning av nya EU-regler om gränsöverskridande transporter av
avfall uppdateras de svenska bestämmelser som hör samman med EU-reglerna. EU-reglerna innebär en ny EG-förordning om övervakning och kontroll av gränsöverskridande avfallstransporter. Ändringarna i de svenska reglerna avser de hänvisningar som görs till EU-reglerna och att i Sverige ska
Naturvårdsverket vara den ”behöriga myndighet” som avses i EU-reglerna.
Enligt de nuvarande svenska reglerna får avfall föras in till Sverige endast om
det kan visas att avfallet kommer att tas om hand i en avfallsanläggning som
omfattas av tillstånd enligt miljöbalken. Den bestämmelsen ändras så att det
också blir möjligt att föra in avfall som kommer att tas om hand i en anläggning som omfattas av en anmälan enligt miljöbalkens regler om anmälningspliktiga avfallsanläggningar.
Miljöbilspremie
Som ett led i arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser har riksdagen avsatt 250 miljoner kronor för att främja köp av nya miljöbilar. En fysisk
person som köper en ny miljöbil under perioden från och med den 1 april
2007 till och med den 31 december 2009 ska, om det finns medel, få en
premie med 10 000 kronor. Regler om detta tas in i en ny förordning om
miljöbilspremie. Där anges också vilka bilar som omfattas av miljöbilspremien och vad som i övrigt krävs för att en premie ska betalas ut. Reglerna
innebär bland annat att premien betalas ut av Vägverket tidigast sex månader efter det att bilen togs i bruk.
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Pressekreterare Frank Nilsson (hos Maud Olofsson)
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TRANSPORTPOLITIK
En ny vägmärkesförordning
En ny vägmärkesförordning har beslutats. I sak innebär detta bl.a. att några
nya märken införs samt att vissa märken får ett tydligare utseende och/eller
en något ändrad betydelse (SFS 2007:90).
Den nya förordningen trädde i kraft den 1 juni 2007.
Nya bestämmelser om parkeringstillstånd för rörelsehindrade m.m.
Nya bestämmelser om parkeringstillstånd för rörelsehindrade m.m. har beslutats. Bl.a. kompletteras reglerna i syfte att underlätta parkeringsmöjligheterna för dels institutioner, dels personer som av andra skäl har behov att
tillfälligt bryta mot vissa regler om stannande och parkering utan att för den
sakens skull vara i behov av ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade, exempelvis personer med svåra mag- och tarmsjukdomar. Dessutom införs en
generell möjlighet för kommunerna att återkalla ett parkeringstillstånd om
förutsättningarna för tillståndet inte längre finns eller om det inte används
på föreskrivet sätt (SFS 2007:235).
De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2007.
Hamnskydd
I en ny lag, lagen om hamnskydd, genomförs EG-direktivet om ökat hamnskydd i svensk rätt. Hamnskydd innebär att ett såväl organisatoriskt som fysiskt
skydd införs i hamnområden för att där förebygga terroristbrott och därmed
skydda människor som arbetar i eller passerar genom hamnar samt befintlig
infrastruktur och utrustning. I s.k. hamnskyddsplaner ska bl.a. hamnens grän34

ser fastställas och nödvändiga åtgärder fastslås. Vid en förhöjd skyddsnivå kan
t.ex. framkomligheten komma att begränsas och olika slags kontroller att ske.
Till grund för lagen ligger prop. 2005/2006:212. (SFS 2006:1209)
Merparten av bestämmelserna trädde i kraft den 15 juni 2007, medan
några har varit i kraft sedan den 1 januari 2007.
Rapportering av händelser inom civil luftfart
Flygolyckor och tillbud till sådana olyckor utreds sedan länge här i landet.
Nu ska även s.k. händelser rapporteras in till myndigheterna. Med händelse
menas olika former av avvikelser från det normala vid en flygning, men som
inte får någon allvarlig effekt. I normalfallet märker inte heller utomstående
att en händelse har inträffat. Inträffar sådana händelser mera frekvent kan
de tyda på en felkonstruktion, brister vid utbildningen eller liknande. Teoretiskt kan små felaktigheter leda till stora tillbud och det är för att motverka
att så sker som händelser ska noteras och samlas i en för hela Europa gemensam databas där flygkonstruktörer, haveriutredare m.fl. ska kunna ta del av
innehållet och förhoppningsvis vidta åtgärder som förbättrar säkerheten
innan en olycka inträffar.
Till grund för bestämmelserna om rapportering av händelser ligger ett
EG-direktiv och prop. 2006/07:110 Rapportering av händelser inom civil
luftfart. De nya bestämmelserna tas in bl.a. in i luftfartslagen (1959:297)
och lagen (1990:712) om undersökning av olyckor.
Regleringen träder i kraft den 1 juli 2007.
NÄRINGSPOLITIK
Förordning om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen
Förordningen reglerar under vilka förutsättningar man får anlägga elnät
utan att ha nätkoncession. Det rör sig om s.k. interna nät, dvs. elnät som
används för att överföra el för egen räkning och alltså inte för annans räkning. Detta får bara ske inom vissa särskilt angivna områden.
Den nya förordningen ersätter äldre motsvarande bestämmelser i starkströmsförordningen från 1957. De nya bestämmelserna innebär en viss utvidgning av möjligheterna att anlägga interna nät och utgör också en anpassning till dagens förhållanden.
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Till förordningen har fogats förordningsmotiv där skälen för de nya bestämmelserna utvecklas. (SFS 2007:215)
Förordningen trädde i kraft den 1 juni 2007.
Lag om elektromagnetisk kompatibilitet
I lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet förtydligas i vilka
frågor regeringen får meddela föreskrifter för att utrustning ska kunna fungera tillfredställande i sin elektromagnetiska omgivning utan att orsaka oacceptabla elektromagnetiska störningar för annan utrustning (elektromagnetisk kompatibilitet). I förordningen (1993:1067) om elektromagnetisk
kompatibilitet förtydligas att med utrustning kan avses både apparater och
fasta installationer. Vidare förtydligas att utrustning bara får användas så att
den fungerar tillfredsställande i sin elektromagnetiska omgivning och inte
orsakar oacceptabla elektromagnetiska störningar för annan utrustning. Elsäkerhetsverket och Vägverket meddelar närmare föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet. I förordningen förtydligas innehållet i de föreskrifter som myndigheterna får meddela. (prop. 2006/07:67, SFS
2007:352).
Ändringarna träder i kraft den 20 juli 2007.
Lag om strukturfondspartnerskap
Regeringen har i proposition (prop. 2006/07:92) föreslagit en ny lag om
strukturfondspartnerskap som möjliggör bildandet av sådana organ inom
ramen för förvaltningen av EG:s strukturfonder.
Partnerskapen ska enligt den föreslagna lagen bildas regionalt och vara
sammansatta av representanter för kommuner och landsting, Sametinget i
vissa fall, arbetsmarknadens organisationer, länsstyrelser, länsarbetsnämnder, intresseorganisationer och föreningar.
Beslut om stöd från strukturfonderna fattas av en förvaltande myndighet.
Genom den föreslagna lagen ges partnerskapen kompetens att delta i beredningen av ansökningar om stöd från strukturfonderna genom att avge bindande yttranden om vilka projektansökningar som ska prioriteras. Prioriteringarna ska ske bland ansökningar som dessförinnan har godkänts av den
förvaltande myndigheten.
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Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2007.
Vissa följdändringar kommer att göras i förordningen (2007:14) om förvaltning av EG:s strukturfonder.
Upphävande av lagen (2001:1276) om grundläggande kassaservice
Regeringen har i propositionen Statens ansvar för vissa betaltjänster (prop.
2006/07:55) föreslagit att den grundläggande kassaservice som i dag tillhandahålls av Posten AB (publ) (Posten) genom Svensk Kassaservice AB bör
ersättas av ett statligt åtagande att tillhandahålla grundläggande betaltjänster. Det statliga åtagandet bör endast omfatta de orter och den landsbygd
där behovet av grundläggande betaltjänster inte tillgodoses av marknaden.
Med grundläggande betaltjänster avses betalningsförmedling, uttag av kontanter samt hantering av dagskassor för näringsidkare och ideella föreningar.
I propositionen föreslås att lagen (2001:1276) om grundläggande kassaservice ska upphävas per den 31 december 2008 och att Posten får börja en
avveckling av kassaserviceverksamheten tidigast från och med den 1 juli
2008.
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Ny organisation för flyktingmottagande
Riksdagen har beslutat att Integrationsverket ska läggas ned den 30 juni
2007 (prop. 2006/07:1, bet. 2006/07:AU5, rskr. 2006/07:87). I samband
med att Integrationsverket läggs ned får ett flertal myndigheter nya uppgifter vad gäller flyktingmottagande m.m.
Enligt ett tillägg i förordningen (2004:294) med instruktion för Migrationsverket ska verket övergripande arbeta för att en beredskap och kapacitet finns i landet för att ta emot skyddsbehövande som beviljats uppehållstillstånd och vid behov medverka vid deras bosättning samt besluta om och
betala ut statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. I 2007 års ekonomiska vårproposition (prop. 2006/07:100) anges att strävan ska vara att
bosättning i första hand ska ske i kommuner som uppfyller villkoret om en
god arbetsmarknad inom pendlingsavstånd.
Länsstyrelsen får uppgifter i fråga om mottagande av skyddsbehövande
som beviljats uppehållstillstånd m.m. i förordningen (2002:864) med länsstyrelseinstruktion. Länsstyrelsen ska verka för att det finns beredskap och
kapacitet hos kommunerna att ta emot skyddsbehövande som beviljats uppehållstillstånd samt därvid verka för regional samverkan. Länsstyrelsen
ska, med utgångspunkt från Migrationsverkets bedömning av behov, överlägga med kommunerna om ett sådant mottagande samt inge underlag om
detta till Migrationsverket, som träffar överenskommelser med kommunerna om mottagande av skyddsbehövande och andra utlänningar som anges i
3 § förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande
m.m. Länsstyrelserna ska vidare följa upp kommunernas introduktion för
skyddsbehövande och andra nyanlända invandrare för vilka kommunerna
har rätt till ersättning enligt ovan nämnda förordning samt verka för regional samverkan om introduktionen.
Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2007.
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Bidragsgivning till organisationer som främjar integration m.m.
Förordningen (1994:1389) med instruktion för Ungdomsstyrelsen ändras
på så sätt att Ungdomsstyrelsen ska handlägga ärenden och fatta beslut enligt förordningen (2000:216) om statsbidrag till organisationer som främjar
integration, förordningen (2002:989) om statligt stöd för verksamhet som
förebygger och motverkar diskriminering samt förordningen (2002:1058)
om statligt stöd för verksamhet som bistår personer som vill lämna rasistiska
och andra liknande grupperingar.
Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2007.
Kommunersättning för flyktingmottagande
Regeringen har i 2007 års ekonomiska vårproposition (prop. 2006/07:100,
utg. omr. 13) föreslagit ändringar avseende kommunersättningen för flyktingmottagande. Rätten till ersättning för vård av unga som ges med stöd av
socialtjänstlagen (2001:453) eller lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga föreslås utvidgas till att omfatta även personer som
har fyllt 18 år men inte 21 år, under förutsättning att vården påbörjats före
18 års ålder. En kommun som träffar en överenskommelse med Migrationsverket om att ordna boende för ensamkommande barn föreslås få rätt till
ersättning för varje överenskommen plats och dessutom ett tillägg för varje
belagd plats. Under förutsättning att riksdagen godkänner regeringens förslag avser regeringen att ändra förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande i enlighet med förslaget.
Ändringarna avses träda i kraft den 1 juli 2007.
Extra ersättning till kommuner 2007–2009 för att påskynda
utlänningars etablering på arbetsmarknaden
Regeringen har i 2007 års ekonomiska vårproposition (prop. 2006/07:100,
utg. omr. 13) även föreslagit att en extra ersättning ska lämnas till kommuner som under 2007 träffar överenskommelse om flyktingmottagande för
åren 2007, 2008 och 2009. Den extra ersättningen föreslås vara 10 000 kronor för varje utlänning som tas emot i en kommun under åren 2007–2009.
Därutöver föreslås extra ersättning utgå med 20 000 kronor för varje utlänning som vid mottagandet fyllt 18 år men inte 65 år som tas emot i en kom39

mun under åren 2007–2009, under förutsättning att personen har uppnått
minst betyget Godkänt i svenskundervisning för invandrare på en viss nivå
eller haft arbetspraktik eller arbete under en viss tid inom tolv månader efter mottagandet i kommunen. Under förutsättning att riksdagen godkänner
regeringens förslag avser regeringen att besluta om en ny förordning om
extra ersättning till kommuner 2007–2009 för att påskynda utlänningars
etablering på arbetsmarknaden.
Bestämmelserna avses träda i kraft den 1 augusti 2007.
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Anställningsskyddslagen
Nya regler om tidsbegränsad anställning införs (prop. 2006/07:111).
Enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd ska tidsbegränsad anställning få träffas för allmän visstidsanställning, för vikariat, för säsongsarbete
och när arbetstagaren fyllt 67 år. En allmän visstidsanställning ska övergå till
en tillsvidareanställning om arbetstagaren under en femårsperiod har varit anställd i sådan anställning hos samma arbetsgivare i sammanlagt mer än två år.
Arbetsgivare ska vara skyldiga att lämna information om lediga tillsvidareanställningar och provanställningar direkt till föräldralediga arbetstagare
med tidsbegränsad anställning endast om arbetstagaren begärt det.
Därutöver ska arbetstagare inte längre få tillgodoräkna sig extra anställningstid efter det att han eller hon fyllt 45 år i samband med beräkning av
anställningstid vid turordning vid uppsägning, företrädesrätt till återanställning eller företrädesrätt till en anställning med högre sysselsättningsgrad
eller visst skadestånd.
Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2007. Vissa övergångsbestämmelser
föreslås.
Semesterlagen
Ledighet för vård av allvarligt sjukt barn då tillfällig föräldrapenning betalas
ut ska vara semesterlönegrundande i den mån frånvaron under intjänandeåret inte överstiger 120 dagar eller för ensamstående förälder 180 dagar
(prop. 2006/07:111).
Ändringen träder i kraft den 1 juli 2007.
Lagen om arbetslöshetsförsäkring
Rätten att begränsa arbetssökandet till det egna yrkesområdet och närområdet under de första 100 ersättningsdagarna i en ersättningsperiod avskaffas.
Arbetslöshetsersättning lämnas under längst 300 dagar och 450 för den som
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dag 300 är förälder till barn under 18 år. Möjligheten att förlänga perioden
under längst 300 dagar upphör.
Den garanti som riksdagen beslutat ang. ersättning i en ny period som
direkt följer på en tidigare (65 procent) förtydligas och begränsas. Begränsning införs beträffande skyddsregeln för den som kommit in i försäkringen
från jobb- och utvecklingsgarantin.
Den tid man ska ha utfört arbete eller företagande vid sidan av heltidsarbete för att få det godkänt som bisyssla utökas från sex månader till tolv
månader.
Ersättningsnivån om 65 procent avskaffas i arbetslöshetsförsäkringen.
Vissa följdändringar görs ang. arbetsvillkoret, ramtiden och bestämmande av ersättningsperioden.
Beräkningen av ersättningsdagar i försäkringen ska samordnas med dagar
med aktivitetsstöd.
Lagändringarna träder i kraft den 2 juli 2007, utom beträffande samordningen av dagar i arbetslöshetsförsäkringen och med aktivitetsstöd som träder i kraft den 1 oktober 2007. Vissa övergångsbestämmelser föreslås (prop.
2006/07:89).
Lagen om skyldighet att anmäla ledig plats till den offentliga
arbetsförmedlingen
Lagen upphör den 2 juli 2007. Arbetsgivare blir då inte längre skyldiga att
anmäla lediga platser till arbetsförmedlingen (prop. 2006/07:89).
Förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin
Dagens aktivitetsgaranti avskaffas och ersätts av jobb- och utvecklingsgarantin. En anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin får göras för en person som är arbetslös och anmäld som arbetssökande hos arbetsförmedlingen, har fått arbetslöshetsersättning och förbrukat 300 ersättningsdagar i en
ersättningsperiod samt inte genom arbete kvalificerat sig för en ny period
med arbetslöshetsersättning. En anvisning får göras också för en person som
inte fått arbetslöshetsersättning men under 18 sammanhängande månader
varit arbetslös och anmäld hos arbetsförmedlingen eller deltagit i arbetsmarknadspolitiska program.
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Jobb- och utvecklingsgarantin delas in i tre faser. Fas ett och två omfattar
i huvudsak kartläggning, jobbsökaraktiviteter med coachning, förberedande
insatser, arbetspraktik och arbetsträning. I fas tre ska den arbetssökande anvisas en varaktig samhällsnyttig sysselsättning. Till den som deltar i jobboch utvecklingsgarantin lämnas aktivitetsstöd.
Förordningen träder i kraft den 2 juli 2007.
Instegsjobb m.m.
Som en del av regeringens integrationspaket införs s.k. instegsjobb för nyanlända invandrare. Instegsjobben är subventionerade anställningar inom privat eller offentlig sektor. Anställningarna är kopplade till deltagande i svenska för invandrare (sfi) och ska även innehålla handledande inslag. Instegsjobben införs som särskilt anställningsstöd genom ändringar i förordningen
(1997:1275) om anställningsstöd. Förordningen ändras bl.a. även på så sätt
att endast personer som deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin och instegsjobbarna kan få särskilt anställningsstöd.
Ändringarna träder i kraft den 2 juli 2007.
Förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
Ekonomiskt stöd för merkostnader vid arbetspraktik ska inte längre utgå.
Ändringen träder i kraft den 2 juli 2007.
Förordningen (2003:623) om arbetsplatsintroduktion
Målgruppen för arbetsplatsintroduktion ändras från en invandrare eller
flykting till arbetssökande utan erfarenhet av svenskt arbetsliv eller med
begränsad sådan erfarenhet.
Ändringen trädde i kraft den 1 juni 2007.

44

Förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb
Den krets som kan få nystartsjobb vidgas så att även anhöriga till invandrare
samt deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin omfattas. Nystartsjobb kan
även kombineras med andra stöd. Innan stöd får beviljas ska länsarbetsnämnden inhämta information om att arbetsgivare inte har näringsförbud,
skatteskuld eller betalningsanmärkning som inte är obetydlig.
Ändringen träder i kraft den 2 juli 2007.
Förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten
Den offentliga arbetsförmedlingen ska informera arbetslöshetskassan om
en arbetssökande inte sköter kontakterna med arbetsförmedlingen. En arbetssökande som blivit avanmäld till arbetslöshetskassan ska ges möjlighet
att åter anmäla sig på arbetsförmedlingen även på annat sätt än genom personligt besök.
Innan någon kan erbjudas ett program eller en insats på en arbetsplats ska
länsarbetsnämnden inhämta information om att arbetsgivaren inte har näringsförbud, skatteskuld eller betalningsanmärkning som inte är obetydlig.
AMS ska verka för att nyanlända invandrare erbjuds insatser som främjar
en snabb och effektiv etablering på arbetsmarknaden. AMS ska även till
Migrationsverket och länsstyrelserna lämna bedömningar av behovet av arbetskraft i olika delar av landet.
Ändringarna såvitt avser AMS uppgifter träder i kraft den 1 juli 2007 och
i övrigt den 2 juli 2007.
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Viktigare lagar & förordningar
inför halvårsskiftet 2007
Denna skrift innehåller en kort sammanfattning av de
viktigare lagar och förordningar som träder i kraft kring
halvårsskiftet 2007.
Fler exemplar av skriften kan beställas från Regeringskansliet,
Information Rosenbad på telefon 08-405 10 00.
Skriften finns också på Regeringskansliets webbplats:
www.regeringen.se Publikationer
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