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1

Förslag till
lag (201X:XX) med anledning av ny
myndighetsorganisation inom polisen
Härigenom föreskrivs följande.

1 § I denna lag finns bestämmelser med anledning av inrättandet av
Polismyndigheten och Säkerhetspolisen samt avvecklingen av Rikspolisstyrelsen, polismyndigheterna och Statens kriminaltekniska
laboratorium.
Rikspolisstyrelsen
2 § Det som är föreskrivet i eller annars följer av en lag eller annan
författning beträffande Rikspolisstyrelsen ska efter utgången av år
2014 i stället tillämpas på
1. Säkerhetspolisen, om det gäller en arbetsuppgift som Säkerhetspolisen ska handlägga enligt 1–3 §§ förordningen (201X:XX)
med instruktion för Säkerhetspolisen eller någon annan bestämmelse, och
2. Polismyndigheten i övriga fall.
3 § Ärende som enligt lag eller annan författning eller enligt beslut
av regeringen handläggs av Rikspolisstyrelsen ska fr.o.m. den 1
januari 2015 handläggas av
1. Säkerhetspolisen, om det gäller en arbetsuppgift som Säkerhetspolisen ska handlägga enligt 1–3 §§ förordningen med instruktion för Säkerhetspolisen eller någon annan bestämmelse, och
2. Polismyndigheten i övriga fall.
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Vad som sägs i första stycket gäller om inte annat är särskilt
föreskrivet.
4 § En ansökan, anmälan eller annan handling eller uppgift som har
lämnats till Rikspolisstyrelsen, ska anses ha kommit in till
1. Säkerhetspolisen den dag som den kom in till Rikspolisstyrelsen, om det gäller en arbetsuppgift som Säkerhetspolisen ska
handlägga enligt 1–3 §§ förordningen med instruktion för Säkerhetspolisen, och
2. Polismyndigheten den dag som den kom in till Rikspolisstyrelsen i övriga fall.
5 § Beslut som fattats av Rikspolisstyrelsen före utgången av år
2014 gäller till den tidpunkt som anges i beslutet eller till dess Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen med stöd av lag eller annan författning beslutar annat.
Polismyndigheterna och Statens kriminaltekniska laboratorium
6 § Det som är föreskrivet i eller annars följer av en lag eller annan
författning beträffande polismyndigheter, en viss polismyndighet
eller Statens kriminaltekniska laboratorium ska efter utgången av år
2014 i stället tillämpas på Polismyndigheten.
7 § Ärende som enligt lag eller annan författning eller enligt beslut
av regeringen handläggs av en polismyndighet eller Statens kriminaltekniska laboratorium ska fr.o.m. den 1 januari 2015 handläggas
av Polismyndigheten.
8 § En ansökan, anmälan eller annan handling eller uppgift som har
lämnats till en polismyndighet eller Statens kriminaltekniska laboratorium ska anses ha kommit in till Polismyndigheten den dag
som den kom in till polismyndigheten eller Statens kriminaltekniska laboratorium.
9 § Förvaltningsbeslut som fattats av en polismyndighet eller Statens kriminaltekniska laboratorium före utgången av år 2014 gäller
till den tidpunkt som anges i beslutet eller till dess Polismyndigheten med stöd av lag eller annan författning beslutar annat.
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Vad som sägs i första stycket gäller om inte annat är särskilt
föreskrivet.
Tjänstekort
10 § Under tiden den 1 januari 2015 till och med den 31 december
2016 ska föreskriften i 6 § förordningen (1958:272) om tjänstekort
inte tillämpas beträffande tjänstekort som utfärdats av Rikspolisstyrelsen, en polismyndighet eller Statens kriminaltekniska laboratorium om den ändrade uppgiften endast beror på att den utfärdande myndigheten har upphört.
Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i tryckfrihetsförordningen
(1949:105)

Härigenom föreskrivs att 10 kap. 7 § tryckfrihetsförordningen
(1949:105)ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

10 kap.
7 §1
Förordnande om beslag skall
Polismyndigheten eller Säkerav polismyndighet genast verk- hetspolisen ska genast verkställa
ställas. Angående förbud mot ett förordnande om beslag. I
spridande av tryckt skrift, som 6 kap. 3 § finns bestämmelser om
lagts under beslag, är stadgat i förbud mot spridande av tryckt
6 kap. 3 §.
skrift, som lagts under beslag.
Denna lag träder i kraft den

1

Senaste lydelse 1976:955.
Senaste lydelse 1984:984.
3
Senaste lydelse 1988:439.
4
Senaste lydelse 1984:984.
5
Senaste lydelse 1984:984.
2
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1918:163) med vissa
bestämmelser om sjöfynd

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1918:163) med vissa
bestämmelser om sjöfynd
dels att i 5 §2 ordet ”polismyndighet” i olika böjningsformer ska
bytas ut mot ordet ”Polismyndigheten” i motsvarande form,
dels att 1–3, 6 och 7 §§ ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Var och en, som i saltsjön
inom svensk skärgård eller vid
svensk kust eller i rikets segelbara insjöar, floder eller kanaler
bärgar övergivna fartyg eller
skeppsvrak eller redskap eller
gods, som hör till fartyg, vare
sig sådant tas upp från botten
eller anträffas flytande på vattnet eller uppdrivet på stranden,
är skyldig att anmäla fyndet hos
en polismyndighet, tjänsteman
vid kustbevakningen eller tulltjänsteman. Har en tjänsteman
vid kustbevakningen eller en tulltjänsteman tagit emot en sådan
anmälan, skall han ofördröjligen
underrätta polismyndigheten om
denna.

Föreslagen lydelse
1 §3

Var och en, som i saltsjön
inom svensk skärgård eller vid
svensk kust eller i rikets segelbara insjöar, floder eller kanaler
bärgar övergivna fartyg eller
skeppsvrak eller redskap eller
gods, som hör till fartyg, vare
sig sådant tas upp från botten
eller anträffas flytande på vattnet eller uppdrivet på stranden,
är skyldig att anmäla fyndet hos
Polismyndigheten,
tjänsteman
vid Kustbevakningen eller tulltjänsteman. Har en tjänsteman
vid Kustbevakningen eller en tulltjänsteman tagit emot en sådan
anmälan, ska han eller hon skyndsamt underrätta Polismyndigheten om denna.

2 §4

Har fartyg under resa bärgat
Har fartyg under resa bärgat
något, som i 1 § sägs, avlämne något, som i 1 § sägs, ska befälbefälhavaren det bärgade, jämte havaren lämna det bärgade, tillredogörelse för omständlig- sammans med en redogörelse för
2
3
4

Senaste lydelse 1984:984.
Senaste lydelse 1988:439.
Senaste lydelse 1984:984.
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heterna vid bärgningen, till polis- omständigheterna vid bärgninmyndigheten å den svenska ort, gen, till Polismyndigheten. Åtgärdit han först anländer.
den ska vidtas i det län dit befälhavaren först anländer.
Anlöpes ej svensk hamn, give
Anlöps inte svensk hamn, ska
befälhavaren, å den utländska ort befälhavaren underrätta svensk
som han först anlöper, hos svensk konsul på den utländska ort som
konsul eller, där sådan ej finnes, först anlöps. Finns det inte en
hos annan behörig myndighet svensk konsul på orten, ska
bärgningen till känna och låte, för istället annan behörig myndighet
så vitt det främmande landets lag underrättas. Om inte annat följer
ej annorledes stadgar, det bärgade av lagstiftningen i det främmande
på offentlig auktion försäljas; landet, ska det bärgade godset
insände ock till redaren redo- säljas på offentlig auktion. Sedan
görelse för omständigheterna vid auktionen genomförts ska befälbärgningen samt redovise honom havaren till redaren ge in en
försäljningssumman. Redaren åligge redogörelse för omständigheterna
därefter att till närmaste polis- vid bärgningen och redovisa förmyndighet avlämna de insända säljningssumman. Redaren ska
medlen jämte sagda redogörelse.
därefter lämna de insända medlen och redogörelsen till Polismyndigheten.
En polismyndighet som har
underrättats om bärgning enligt
1 § eller 2 § första stycket skall
låta besiktiga fyndet och därefter låta kungöra bärgningen i
de av sjöfartsverket utgivna
Underrättelser för sjöfarande.
Om särskilda skäl föreligger, får
fyndet kungöras även på något
annat lämpligt sätt. Kungörelsen
skall innehålla föreläggande för
ägaren till det bärgade godset att
anmäla sig hos polismyndigheten
inom 90 dagar från kungörandet
i Underrättelser för sjöfarande
5

Senaste lydelse 1984:984.
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3 §5

Har Polismyndigheten underrättats om bärgning enligt 1 §
eller 2 § första stycket ska den
låta besiktiga fyndet och därefter låta kungöra bärgningen i
de av Sjöfartsverket utgivna
Underrättelser för sjöfarande.
Om särskilda skäl föreligger, får
fyndet kungöras även på något
annat lämpligt sätt. Kungörelsen
ska innehålla föreläggande för
ägaren till det bärgade godset att
anmäla sig hos Polismyndigheten
inom 90 dagar från kungörandet
i Underrättelser för sjöfarande
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eller inom den längre tid från
kungörandet, dock högst ett år,
som rikspolisstyrelsen bestämmer
i det särskilda fallet.
Om det bärgade godset inte
kan vårdas utan fara för försämring, skall det säljas på
offentlig auktion. Om detta inte
är lämpligt, skall det säljas på
något annat sätt som är betryggande för den som har rätt
till godset. Efter utgången av
den tid som anges i första
stycket skall det influtna beloppet överlämnas till bärgaren.
Finnes vid besiktning, som i
3 § omförmäles, sammanlagda
kostnaden för bärgningens kungörande samt för fyndets vård och
försäljning böra beräknas till så
högt belopp, att efter gäldande av
nämnda kostnad skälig bärgarlön
ej kan ur fyndet utgå, skall polismyndigheten äga att, utan kungörande av bärgningen, omedelbart efter besiktningen utlämna
fyndet till bärgaren.
Om ett fynds värde inte
överstiger 100 kronor, enligt
intyg av polismyndighet, kustbevakningen eller av en tulltjänsteman som Tullverket har
bemyndigat att utfärda sådana
intyg, får polismyndigheten utan
vidare besiktning och utan kun6
7
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eller inom den längre tid från
kungörandet, dock högst ett år,
som Polismyndigheten bestämmer i det särskilda fallet.
Om det bärgade godset inte
kan vårdas utan fara för försämring, ska det säljas på offentlig auktion. Om detta inte är
lämpligt, ska det säljas på något
annat sätt som är betryggande
för den som har rätt till godset.
Efter utgången av den tid som
anges i första stycket ska det
influtna beloppet överlämnas till
bärgaren.
6 §6

Om det vid besiktning enligt
3 § framkommer att den sammanlagda kostnaden för kungörande av bärgningen, vård av
fyndet och för försäljningen uppgår till ett så högt belopp att,
sedan detta betalats, resterande
belopp inte räcker till skälig
bärgarlön, får Polismyndigheten,
utan att kungöra bärgningen,
omedelbart efter besiktningen
utlämna fyndet till bärgaren.

7 §7

Om ett fynds värde inte
överstiger 100 kronor, enligt
intyg av Polismyndigheten, Kustbevakningen eller av en tulltjänsteman som Tullverket har
bemyndigat att utfärda sådana
intyg, får Polismyndigheten utan
vidare besiktning och utan kun-

Senaste lydelse 1984:984.
Senaste lydelse 1999:399.
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görande av bärgningen lämna ut
fyndet till bärgaren. Detta gäller
dock bara om polismyndigheten
inte finner att fyndet av någon
särskild anledning skall behandlas på annat sätt.
Denna lag träder i kraft den
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görande av bärgningen lämna ut
fyndet till bärgaren. Detta gäller
dock bara om Polismyndigheten
inte finner att fyndet av någon
särskild anledning ska behandlas
på annat sätt.
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Förslag till
lag om ändring i växellagen (1932:130)

Härigenom föreskrivs att 12 kap. 89 § växellagen (1932:130) ska
ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

12 kap.
89 §
Protest skall, där ej annat
Protest ska, om inte annat
överenskommits, upptagas mellan överenskommits, tas upp mellan
klockan 9 förmiddagen och 7 klockan nio på förmiddagen och
eftermiddagen hos den protes- sju på eftermiddagen hos den
ten gäller, i hans affärslokal protesten gäller, i hans eller
eller, om han icke har sådan å hennes affärslokal eller, om sådan
orten, i hans bostad. Träffas han inte finns på orten, i bostaden.
ej, må protesten i stället upptagas Träffas inte den protesten gäller,
vid affärslokalen eller bostaden. får protesten i stället tas upp vid
Är denna icke känd, och kan affärslokalen eller bostaden. Är
förrättningsmannen icke heller denna inte känd, och kan förhos ortens polismyndighet därom rättningsmannen inte heller få
erhålla upplysning, varde för- upplysning om detta hos Polishållandet anmärkt i protesten.
myndigheten, ska förhållandet
anmärkas i protesten.
I fråga om tid och plats för
I fråga om tid och plats för
växels uppvisande till godkän- växels uppvisande till godkännande eller betalning skall vad nande eller betalning gäller vad
nu är sagt om protest äga tillämp- som nu är sagt om protest.
ning.
Denna lag träder i kraft den

39

Författningsförslag

5

SOU 2012:78

Förslag till
lag om ändring i lagen (1933:269) om ägofred

Härigenom föreskrivs att 5 kap. 57 § lagen (1933:269) om ägofred ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5 kap.
57 §8
Bliver ägare till intaget hemBlir ägaren till intaget hemdjur ej känd inom fjorton dagar djur inte känd inom fjorton
efter det kungörelse enligt 52 § dagar efter det kungörelse enligt
ägt rum, göre intagaren utan 52 § ägt rum, ska intagaren utan
dröjsmål anmälan om intag- dröjsmål göra anmälan om
ningen hos polismyndigheten i intagningen hos Polismyndigorten.
heten. Anmälan ska göras i det
län där hemdjuret tagits in.
Vill intagaren, sedan anmälan
Sedan anmälan skett, har inskett, sälja djuret å offentlig auk- tagaren rätt att sälja djuret på
tion och ur köpeskillingen uttaga offentlig auktion och ta ut sin
honom tillkommande lösen, vare lösen ur försäljningssumman.
därtill berättigad.
Har ett år förflutit från det
Har ett år förflutit från det
intagningen anmälts hos polis- intagningen anmälts hos Polismyndigheten, och är ägaren allt- myndigheten, och är ägaren alltjämt okänd, skall djuret eller, jämt okänd, ska djuret eller, om
där det blivit sålt, köpeskillingen detta sålts, köpeskillingen i dess
i dess helhet tillfalla intagaren.
helhet tillfalla intagaren.
Denna lag träder i kraft den

8

Senaste lydelse 1938:122.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1938:121) om hittegods

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1938:121) om hittegods
dels att i 4 a §9 ordet ”polismyndighet” ska bytas ut mot ordet
”Polismyndigheten”,
dels att 1–4 och 10 §§ ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Var och en som hittar något
skall utan oskäligt dröjsmål
anmäla fyndet hos polismyndighet. Är ägaren till godset känd,
får upphittaren i stället underrätta honom om fyndet.

Föreslagen lydelse
1 §10

Var och en som hittar något
ska utan oskäligt dröjsmål
anmäla fyndet hos Polismyndigheten. Är ägaren till godset
känd, får upphittaren i stället
underrätta honom eller henne
om fyndet.
När anmälan om hittegods
När anmälan om hittegods
har gjorts skall polismyndigheten har gjorts ska Polismyndigheten
underrätta ägaren till godset, om underrätta ägaren till godset, om
han är känd.
han eller hon är känd.
Hittegods skall väl vårdas.
Vill upphittaren överlämna godset till polismyndighet, have rätt
därtill. Polismyndighet må ock
eljest, där så finnes påkallat, omhändertaga godset.
Polismyndighet må låta försälja hittegods, när godset ej kan
vårdas utan fara för försämring
eller vården är förenad med alltför stora kostnader eller eljest
särskilda skäl till försäljning
finnas.

9

2§

Hittegods ska vårdas väl.
Upphittaren får överlämna godset till Polismyndigheten. Om
det finns anledning får Polismyndigheten omhänderta godset.
Polismyndigheten får sälja
hittegods, när godset inte kan
vårdas utan fara för försämring
eller vården är förenad med alltför stora kostnader eller om det
annars finns särskilda skäl.

Senaste lydelse 2007:1243.
Senaste lydelse 1982:1119.

10
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Ägaren vare berättigad taga
hittegods åter mot det han gäldar
polismyndighets och upphittares
skäliga kostnader i anledning av
fyndet ävensom skälig hittelön.
Uppkommer tvist rörande
lösesummans belopp, skall frågan
härom avgöras av domstol; polismyndighet som har godset i sin
vård dock obetaget att utlämna
det till ägaren mot lösen som
polismyndigheten finner skälig.

Varder ägare till hittegods ej
känd inom tre månader från det
fyndet anmäldes hos polismyndighet, eller kommer ägaren ej
inom en månad från det han av
polismyndighet underrättats om
fyndet, eller kan ägaren eljest
anses hava uppgivit sin rätt, tillfalle godset upphittaren; dock
vare denne skyldig gälda polismyndighets kostnader i anledning
av fyndet. Är godset i polismyndighets vård, och underlåter upphittaren att inom en månad efter
anmaning gälda polismyndighetens kostnader, eller kan han
eljest anses hava uppgivit sin rätt,
skall godset tillfalla staten.

11

Senaste lydelse 1982:1119.
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3§

Ägaren har rätt att återfå hittegods om han eller hon betalar
Polismyndighetens och upphittares
skäliga kostnader i anledning av
fyndet liksom skälig hittelön.
Uppkommer tvist rörande
lösesummans belopp, ska frågan
avgöras av domstol. Om godset
finns i Polismyndighetens vård,
får dock myndigheten lämna ut
det till ägaren mot lösen som
Polismyndigheten bedömer vara
skälig.

4 §11

Om ägaren till hittegods inte
blir känd inom tre månader från
det fyndet anmäldes hos Polismyndigheten tillfaller godset upphittaren. Detsamma gäller om
ägaren inte hämtar ut godset inom
en månad från det han eller hon
underrättats om fyndet av Polismyndigheten, eller om ägaren i
annat fall kan anses ha avstått sin
rätt till godset. Upphittaren är
dock skyldig att betala Polismyndighetens kostnader i anledning
av fyndet. Om godset är i Polismyndighetens vård, och upphittaren inte inom en månad
efter uppmaning betalar myndighetens kostnader, ska godset tillfalla staten.
Detsamma gäller om upphittaren i annat fall kan anses ha
avstått sin rätt till godset.
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10 §12
Regeringen eller, efter regerRegeringen eller, efter regeringens bemyndigande, rikspolis- ingens bemyndigande, Polismynstyrelsen äger meddela erforder- digheten får meddela nödvändiga
liga föreskrifter rörande tillämp- föreskrifter rörande tillämpningen av denna lag.
ningen av denna lag.
Denna lag träder i kraft den

12

Senaste lydelse 1982:1119.
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Förslag till
lag om ändring i rättegångsbalken (1942:740)

Härigenom föreskrivs i fråga om rättegångsbalken (1942:740)
dels att 23 kap. 17 § ska upphöra att gälla,
dels att 9 kap. 10 §, 20 kap. 5 §, 23 kap. 3 och 4 a §§, 24 kap. 8 §,
25 kap 1 §, 28 kap. 4 §, 35 kap. 14 §, 36 kap. 16 § och 48 kap. 14 §
ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

9 kap.
10 §13
Skall någon hämtas till ett
Ska någon hämtas till ett
sammanträde inför rätten, får sammanträde inför rätten, får
han, om ej annat följer av vad han eller hon, om inte annat
som sägs nedan, inte omhän- följer av vad som sägs nedan,
dertas tidigare än vad som är inte omhändertas tidigare än vad
nödvändigt för att han skall som är nödvändigt för att han
kunna inställas omedelbart till eller hon ska kunna inställas
sammanträdet.
omedelbart till sammanträdet.
Har ett hämtningsförsök
Har ett hämtningsförsök
tidigare misslyckats eller finns tidigare misslyckats eller finns
det annars på grund av vad som det annars på grund av vad som
är känt om den som skall hämtas är känt om den som ska hämtas
särskild anledning till det, får särskild anledning till det, får
rätten eller polismyndighet besluta rätten eller Polismyndigheten
att han får omhändertas tidigare besluta att han eller hon får omän vad som följer av första händertas tidigare än vad som
stycket. Omhändertagande får i följer av första stycket. Omsådant fall ske högst sex timmar händertagande får i sådant fall
eller, om rätten beslutat, högst ske högst sex timmar eller, om
arton timmar tidigare än vad rätten beslutat, högst arton
som följer av första stycket. Vid timmar tidigare än vad som
rättens prövning skall särskilt följer av första stycket. Vid
beaktas vilka olägenheter det rättens prövning ska särskilt bekan antas medföra att den som aktas vilka olägenheter det kan
skall hämtas inte är närvarande antas medföra att den som ska
vid sammanträdet inför rätten.
hämtas inte är närvarande vid
13
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sammanträdet inför rätten.
Den som har omhändertagits
Den som har omhändertagits
enligt andra stycket är skyldig enligt andra stycket är skyldig
att i avvaktan på inställelsen att i avvaktan på inställelsen
stanna kvar på polisstation eller stanna kvar på polisstation eller
annan plats som bestäms av annan plats som bestäms av
polismyndigheten. Om den om- Polismyndigheten. Om den omhändertagne skall inställas i händertagne ska inställas i brottbrottmål som tilltalad får han mål som tilltalad får han eller
tas i förvar.
hon tas i förvar.
Den som har omhändertagits enligt denna paragraf får inte
underkastas annan inskränkning i sin frihet än som påkallas av
ändamålet med omhändertagandet, ordningen eller allmän säkerhet.
20kap.
5§
Brott må av målsägande
Målsäganden får ange ett brott
angivas till åtal hos åklagare eller till åtal hos åklagare eller Polispolismyndighet. Har angivelse myndigheten. Har angivelse skett
skett hos myndighet å annan ort hos myndighet i annan ort än
än den, där åtal för brottet må den, där åtal för brottet får
väckas, skall angivelsen omedel- väckas, ska angivelsen omedelbart tillställas myndigheten i den bart lämnas till myndigheten i
orten.
den orten.
23 kap.
3 §14
Beslut att inleda en förunderBeslut att inleda en förundersökning skall fattas av polismyn- sökning ska fattas av Polismyndighet eller åklagaren. Har för- digheten eller åklagaren. Har
undersökningen inletts av polis- förundersökningen inletts av
myndighet och är saken inte av Polismyndigheten och är saken
enkel beskaffenhet, skall led- inte av enkel beskaffenhet, ska
ningen av förundersökningen ledningen av förundersökningen
avseende brottet övertas av om brottet övertas av åklagaren,
åklagaren, så snart någon skäli- så snart någon skäligen kan missgen kan misstänkas för brottet. tänkas för brottet. Åklagaren
Åklagaren skall också i annat fall ska också i annat fall överta ledöverta ledningen när det är på- ningen när det är påkallat av
14
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kallat av särskilda skäl.
När förundersökningen leds
av åklagaren, får han vid undersökningens verkställande anlita
biträde av polismyndigheten. Han
får också uppdra åt polisman att
vidta en viss åtgärd som hör till
förundersökningen, om det är
lämpligt med hänsyn till åtgärdens beskaffenhet.

särskilda skäl.
När förundersökningen leds
av åklagaren, får han eller hon
vid undersökningens verkställande anlita biträde av Polismyndigheten. Åklagaren får också
uppdra åt polisman att vidta en
viss åtgärd som hör till förundersökningen, om det är lämpligt med hänsyn till åtgärdens
beskaffenhet.
Innan förundersökning hunnit inledas, får polisman hålla förhör
och vidta andra utredningsåtgärder som är av betydelse för utredningen.
4 a §15
En förundersökning får vidare läggas ned
1. om fortsatt utredning skulle kräva kostnader som inte står i
rimligt förhållande till sakens betydelse och det dessutom kan antas
att brottets straffvärde inte överstiger fängelse i tre månader, eller
2. om det kan antas att åtal
2. om det kan antas att åtal
för brottet inte skulle komma för brottet inte skulle komma
att ske till följd av bestämmelser att ske till följd av bestämmelser
om åtalsunderlåtelse i 20 kap. om åtalsunderlåtelse i 20 kap.
eller om särskild åtalsprövning eller om särskild åtalsprövning
samt något väsentligt allmänt samt något väsentligt allmänt
eller enskilt intresse ej åsidosätts eller enskilt intresse inte åsidogenom att förundersökningen sätts genom att förundersökläggs ned.
ningen läggs ned.
Om förutsättningar för att lägga ned en förundersökning enligt
första stycket föreligger redan innan en sådan har inletts, får det
beslutas att förundersökning inte ska inledas.
Beslut enligt denna paragraf
Beslut enligt denna paragraf
att lägga ned en förundersök- att lägga ned en förundersökning meddelas av den polismyn- ning meddelas av den åklagare
dighet eller åklagare som leder som leder förundersökningen om
förundersökningen om det kan det kan antas att åtal för brottet
antas att åtal för brottet inte inte skulle komma att ske till
skulle komma att ske till följd av följd av bestämmelserna om
15
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bestämmelserna om åtalsunderlåtelse i 20 kap. 7 § första
stycket eller om särskild åtalsprövning. Detsamma gäller beslut
att inte inleda förundersökning i
motsvarande fall. Övriga beslut
enligt denna paragraf meddelas
av åklagare.
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åtalsunderlåtelse i 20 kap. 7 §
första stycket eller om särskild
åtalsprövning. Detsamma gäller
beslut att inte inleda förundersökning i motsvarande fall. Om
Polismyndigheten leder förundersökningen beslutar i stället Polismyndigheten. Övriga beslut enligt
denna paragraf meddelas av
åklagare.

24 kap.
8 §16
Har beslut att anhålla någon
Har beslut att anhålla någon
meddelats i hans frånvaro, skall meddelats i den misstänktes
han, så snart beslutet har verk- frånvaro, ska han eller hon, så
ställts, förhöras av polisman snart beslutet har verkställts,
eller åklagare. Har åklagaren förhöras av polisman eller åklainte redan underrättats om fri- gare. Har åklagaren inte redan
hetsberövandet, skall det skynd- underrättats om frihetsberövansamt anmälas till honom. Åkla- det, ska det skyndsamt anmälas
garen skall efter förhöret omedel- till honom eller henne. Åklagabart besluta om den misstänkte ren ska efter förhöret omedelskall förbli anhållen.
bart besluta om den misstänkte
ska förbli anhållen.
Har någon gripits enligt 7 §,
Har någon gripits enligt 7 §,
skall han så snart som möjligt ska han eller hon så snart som
förhöras av polisman eller åkla- möjligt förhöras av polisman
gare. Har åklagaren inte redan eller åklagare. Har åklagaren
underrättats om frihetsberövan- inte redan underrättats om fridet, skall det skyndsamt anmälas hetsberövandet, ska det skyndtill honom. Åklagaren skall efter samt anmälas till honom eller
förhöret omedelbart besluta om henne. Åklagaren ska efter förden misstänkte skall anhållas. höret omedelbart besluta om den
Anhålls inte den misstänkte, misstänkte ska anhållas. Anhålls
skall beslutet om gripande inte den misstänkte, ska beslutet
omedelbart hävas.
om gripande omedelbart hävas.
Innan åklagaren har underInnan åklagaren har underrättats om frihetsberövandet, får rättats om frihetsberövandet, får
16
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beslutet om gripande hävas av
polismyndigheten, om det är
uppenbart att det inte finns skäl
för fortsatt frihetsberövande. I
omedelbar anslutning till gripandet får beslutet under samma
förutsättningar hävas även av en
polisman som har fattat beslutet.
Om den som misstänks för
brott avviker och det finns skäl
att anhålla honom, får åklagaren
efterlysa honom.
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beslutet om gripande hävas av
Polismyndigheten, om det är
uppenbart att det inte finns skäl
för fortsatt frihetsberövande. I
omedelbar anslutning till gripandet får beslutet under samma
förutsättningar hävas även av en
polisman som har fattat beslutet.
Om den som misstänks för
brott avviker och det finns skäl
för anhållande, får åklagaren
efterlysa honom eller henne.

25 kap.
1 §17
Är någon skäligen misstänkt
Är någon skäligen misstänkt
för ett brott, på vilket fängelse för ett brott, på vilket fängelse
kan följa, och finns det med kan följa, och finns det med
hänsyn till brottets beskaffen- hänsyn till brottets beskaffenhet, den misstänktes förhållande het, den misstänktes förhållande
eller någon annan omständighet eller någon annan omständighet
risk för att han avviker eller på risk för att han eller hon avviker
något annat sätt undandrar sig eller på något annat sätt undanlagföring eller straff, men finns drar sig lagföring eller straff,
det i övrigt inte anledning att men finns det i övrigt inte
anhålla eller häkta honom, får, anledning att anhålla eller häkta
om det är tillräckligt, i stället honom eller henne, får, om det
förbud meddelas honom att utan är tillräckligt, i stället förbud
tillstånd lämna honom anvisad meddelas den misstänkte att utan
vistelseort (reseförbud) eller före- tillstånd lämna anvisad vistelseskrivas att han på vissa tider ort (reseförbud) eller föreskall anmäla sig hos anvisad skrivas att han eller hon på vissa
polismyndighet (anmälningsskyl- tider ska anmäla sig hos Polisdighet). Oberoende av brottets myndigheten (anmälningsskylbeskaffenhet får också reseför- dighet). Anmälan ska göras på
bud eller anmälningsskyldighet den ort som anges i beslutet.
beslutas, om det finns risk för Oberoende av brottets beskafatt den misstänkte genom att fenhet får också reseförbud eller
17

Senaste lydelse 1989:650.

48

SOU 2012:78

Författningsförslag

bege sig från riket undandrar sig anmälningsskyldighet beslutas,
lagföring eller straff.
om det finns risk för att den
misstänkte genom att bege sig
från riket undandrar sig lagföring eller straff.
Föreligger mot någon skäl till
Finns det skäl att häkta eller
häktning eller anhållande men anhålla någon, men kan det antas
kan det antas att syftet därmed att syftet med åtgärden kan tillkan tillgodoses genom reseför- godoses genom reseförbud eller
bud eller anmälningsskyldighet, anmälningsskyldighet, får beslut
får beslut härom meddelas även i om detta meddelas även i andra
andra fall än som avses i första fall än som avses i första stycket.
stycket.
Reseförbud eller anmälningsskyldighet får åläggas endast om
skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som den
innebär för den misstänkte eller något annat motstående intresse.
28 kap.
4 §18
Förordnande om husrannFörordnande om husrannsakan meddelas, utom i fall som sakan meddelas, utom i fall som
avses i tredje stycket, av under- avses i tredje stycket, av undersökningsledaren, åklagaren eller sökningsledaren, åklagaren eller
rätten. Förordnande om hus- rätten. Förordnande om husrannsakan för delgivning skall rannsakan för delgivning ska
alltid meddelas av rätten. Kan i alltid meddelas av rätten. Kan i
annat fall husrannsakan antas bli annat fall husrannsakan antas bli
av stor omfattning eller medföra av stor omfattning eller medföra
synnerlig olägenhet för den hos synnerlig olägenhet för den hos
vilken åtgärden företas, bör, om vilken åtgärden företas, bör, om
det inte är fara i dröjsmål, åtgär- det inte är fara i dröjsmål, åtden inte vidtas utan rättens för- gärden inte vidtas utan rättens
ordnande.
förordnande.
Fråga om husrannsakan får
Fråga om husrannsakan får
rätten ta upp på yrkande av rätten ta upp på yrkande av
undersökningsledaren eller åkla- undersökningsledaren eller åklagaren. Efter åtalet får rätten garen. Efter åtalet får rätten
även på yrkande av målsägande även på yrkande av målsägande
eller självmant ta upp en sådan eller självmant ta upp en sådan
18
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fråga. Fråga om husrannsakan
för delgivning tas upp av rätten
självmant eller på yrkande av
polismyndighet eller åklagaren.
Förordnande om husrannsakan för eftersökande av den
som skall häktas enligt beslut
som avses i 24 kap. 17 § tredje
stycket eller hämtas till inställelse vid rätten meddelas av polismyndighet eller polisman enligt
bestämmelser
i
polislagen
(1984:387).
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fråga. Fråga om husrannsakan
för delgivning tas upp av rätten
självmant eller på yrkande av
Polismyndigheten eller åklagaren.
Förordnande om husrannsakan för eftersökande av den
som ska häktas enligt beslut
som avses i 24 kap. 17 § tredje
stycket eller hämtas till inställelse vid rätten meddelas av Polismyndigheten eller polisman enligt
bestämmelser
i
polislagen
(1984:387).

35 kap.
14 §19
En berättelse, som någon har
En berättelse, som någon har
avgett skriftligen i anledning av avgett skriftligen i anledning av
en redan inledd eller förestående en redan inledd eller förestående
rättegång, eller en uppteckning rättegång, eller en uppteckning
av en berättelse, som någon i av en berättelse, som någon i
anledning av en sådan rättegång anledning av en sådan rättegång
lämnat inför åklagare eller polis- lämnat inför åklagare eller Polismyndighet eller annars utom myndigheten eller annars utom
rätta, får åberopas som bevis i rätta, får åberopas som bevis i
rättegången endast
rättegången endast
1. om det är särskilt föreskrivet,
2. om förhör med den som lämnat berättelsen inte kan hållas vid
eller utom huvudförhandling eller i övrigt inför rätten eller
3. om det finns särskilda skäl med hänsyn till de kostnader eller
olägenheter som ett förhör vid eller utom huvudförhandling kan
antas medföra, vad som kan antas stå att vinna med ett sådant
förhör, berättelsens betydelse och övriga omständigheter.
Även i annat fall än som sägs i första stycket får dock i tvistemål
en sådan skriftlig berättelse eller uppteckning av en berättelse som
avses där åberopas som bevis i rättegången, om parterna godtar det
och det inte är uppenbart olämpligt.
Vad som sägs i första och
Vad som sägs i första och
andra styckena om en skriftlig andra styckena om en skriftlig
19
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eller upptecknad berättelse skall
också tillämpas i fråga om en
ljudupptagning eller en ljudoch bildupptagning av en berättelse.

eller upptecknad berättelse ska
också tillämpas i fråga om en
ljudupptagning eller en ljudoch bildupptagning av en berättelse.

36 kap.
16 §20
Ett vittne skall lämna sin
Ett vittne ska lämna sin
berättelse muntligen. Vittnet får berättelse muntligen. Vittnet får
dock med rättens medgivande dock med rättens medgivande
använda sig av anteckningar till använda sig av anteckningar till
stöd för minnet.
stöd för minnet.
Vid ett vittnesförhör får det
Vid ett vittnesförhör får det
som vittnet tidigare har berättat som vittnet tidigare har berättat
inför rätta eller inför åklagare inför rätta eller inför åklagare
eller polismyndighet läggas fram eller Polismyndigheten läggas fram
endast när vittnets berättelse vid endast när vittnets berättelse vid
förhöret avviker från vad han förhöret avviker från vad han
eller hon tidigare har berättat eller hon tidigare har berättat
eller när vittnet vid förhöret för- eller när vittnet vid förhöret förklarar att han eller hon inte kan klarar att han eller hon inte kan
eller inte vill yttra sig. Avser eller inte vill yttra sig. Avser
förhöret någon som tidigare har förhöret någon som tidigare har
hörts inför rätta och har det hörts inför rätta och har det
förra förhöret dokumenterats förra förhöret dokumenterats
genom en ljud- och bildupptag- genom en ljud- och bildupptagning, får dock förhöret inledas ning, får dock förhöret inledas
med en uppspelning av upptag- med en uppspelning av upptagningen. Har den tidigare bevis- ningen. Har den tidigare bevisupptagningen skett i lägre rätt, upptagningen skett i lägre rätt,
skall förhöret i högre rätt ska förhöret i högre rätt inledas
inledas med en sådan uppspel- med en sådan uppspelning, om
ning, om det inte är olämpligt.
det inte är olämpligt.
48 kap.
14 §21

20
21
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Regeringen får meddela föreskrifter om det högsta belopp, till
vilket ordningsbot får bestämmas, och om andra begränsningar för
användningen av föreläggande av ordningsbot.
Riksåklagaren väljer, i samråd
Riksåklagaren väljer, i samråd
med Rikspolisstyrelsen, ut de med Polismyndigheten, ut de
brott för vilka ordningsbot skall brott för vilka ordningsbot ska
bestämmas.
bestämmas.
Riksåklagaren bestämmer för
Riksåklagaren bestämmer för
olika brott ordningsbotens be- olika brott ordningsbotens belopp. Därvid anges även grunder lopp. Därvid anges även grunder
för beräkning av gemensam ord- för beräkning av gemensam ordningsbot för flera brott. Om det ningsbot för flera brott. Om det
finns särskilda skäl får riks- finns särskilda skäl får riksåklagaren uppdra åt överåklagare åklagaren uppdra åt överåklagare
som är myndighetschef inom inom åklagarväsendet att i fråga
åklagarväsendet att i fråga om om vissa brott bestämma ordvissa brott bestämma ordnings- ningsbotens belopp.
botens belopp.
Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1943:881) om polisens
ställning under krig

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1943:881) om polisens ställning under krig ska upphävas.
Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i föräldrabalken (1949:381)

Härigenom föreskrivs att i 21 kap. 3, 4 och 10 §§ föräldrabalken
(1949:381)ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

21 kap.
3 §22
Beslutar rätten om verkBeslutar rätten om verkställighet, får den även utan ställighet, får den även utan
yrkande förelägga vite eller yrkande förelägga vite eller
besluta att barnet skall hämtas besluta att barnet ska hämtas
genom polismyndighetens för- genom Polismyndighetens försorg. Hämtning får dock be- sorg. Hämtning får dock beslutas endast i de fall och under slutas endast i de fall och under
de förutsättningar som anges i de förutsättningar som anges i
andra och tredje styckena.
andra och tredje styckena.
Är det fråga om en dom eller ett beslut om vårdnad, boende
eller överlämnande av barn, får rätten besluta om hämtning av
barnet, om verkställighet annars inte kan ske eller om hämtning är
nödvändig för att undvika att barnet lider allvarlig skada.
Är det fråga om en dom eller ett beslut om umgänge mellan
barnet och en förälder som barnet inte bor tillsammans med, får
rätten besluta om hämtning av barnet, om verkställighet annars inte
kan ske och barnet har ett särskilt starkt behov av umgänge med
föräldern.
Frågor om utdömande av förelagt vite prövas av rätten på
ansökan av den part som har begärt verkställigheten.
Beslutar rätten om verkställighet, kan den även lämna
uppdrag enligt 2 §. Har rätten
beslutat att barnet skall hämtas
genom polismyndighetens försorg, skall ett uppdrag enligt 2 §
lämnas, om inte särskilda skäl
22
23
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Beslutar rätten om verkställighet, kan den även lämna
uppdrag enligt 2 §. Har rätten
beslutat att barnet ska hämtas
genom Polismyndighetens försorg, ska ett uppdrag enligt 2 §
lämnas, om inte särskilda skäl
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talar mot det.
Om det finns särskilda skäl,
får rätten för att underlätta att
barnet överflyttas besluta att
barnet tillfälligt skall tas om
hand av socialnämnden eller på
annat lämpligt sätt. Rätten får
besluta att omhändertagandet
skall verkställas genom polismyndighetens försorg.
Beslutar rätten om verkställighet av en dom eller ett
beslut om umgänge som har
vunnit laga kraft, kan rätten
komplettera eller ändra vad som
har bestämts om de praktiska
arrangemangen för utövandet av
umgänget, om det är nödvändigt
för att umgänget skall kunna
ske.
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talar mot det.
Om det finns särskilda skäl,
får rätten för att underlätta att
barnet överflyttas besluta att
barnet tillfälligt ska tas om hand
av socialnämnden eller på annat
lämpligt sätt. Rätten får besluta
att omhändertagandet ska verkställas genom Polismyndighetens
försorg.
Beslutar rätten om verkställighet av en dom eller ett
beslut om umgänge som har
vunnit laga kraft, kan rätten
komplettera eller ändra vad som
har bestämts om de praktiska
arrangemangen för utövandet av
umgänget, om det är nödvändigt
för att umgänget ska kunna ske.

10 §24
Om det är fara för att barnet
Om det är fara för att barnet
förs ur landet eller om saken av förs ur landet eller om saken av
annan anledning är brådskande, annan anledning är brådskande,
kan rätten omedelbart besluta kan rätten omedelbart besluta
att barnet skall tas om hand av att barnet ska tas om hand av
socialnämnden eller på annat socialnämnden eller på annat
lämpligt sätt. Rätten får besluta lämpligt sätt. Rätten får besluta
att omhändertagandet skall att
omhändertagandet
ska
verkställas genom polismyndig- verkställas genom Polismyndighetens försorg.
hetens försorg.
Kan ett beslut enligt första
Kan ett beslut enligt första
stycket inte avvaktas, får polis- stycket inte avvaktas, får Polismyndigheten, oavsett om något myndigheten, oavsett om något
ärende är anhängigt, vidta sådana ärende är anhängigt, vidta sådana
omedelbara åtgärder som kan omedelbara åtgärder som kan
ske utan skada för barnet. Åt- ske utan skada för barnet. Åtgärden skall genast anmälas till gärden ska genast anmälas till
24
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55

Författningsförslag

rätten, som utan dröjsmål
prövar om den skall bestå.
Har rätten meddelat ett beslut om omhändertagande enligt
första eller andra stycket som
ännu gäller när ärendet skall
avgöras, skall rätten ompröva
beslutet.
Denna lag träder i kraft den
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rätten, som utan dröjsmål
prövar om den ska bestå.
Har rätten meddelat ett beslut om omhändertagande enligt
första eller andra stycket som
ännu gäller när ärendet ska
avgöras, ska rätten ompröva
beslutet.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1957:668) om utlämning
för brott

Härigenom föreskrivs att 20, 26 och 26 a §§ lagen (1957:668)
om utlämning för brott ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

20 §25
Sedan Högsta domstolens
Sedan Högsta domstolens
beslut
meddelats,
anmäles beslut meddelats, ska ärendet
ärendet för regeringen. Om anmälas för regeringen. Om
Högsta domstolen funnit hinder Högsta domstolen funnit hinder
mot utlämning möta enligt 1– mot utlämning möta enligt 1–
10 §§, må framställningen icke 10 §§, får framställningen inte
bifallas. Genom överenskom- bifallas. Genom överenskommelse med främmande stat må melse med främmande stat får
dock bestämmas att, om hinder dock bestämmas att, om hinder
ansetts möta enligt 8 eller 9 §, ansetts möta enligt 8 eller 9 §,
frågan skall kunna hänskjutas till frågan ska kunna hänskjutas till
internationell skiljedom.
internationell skiljedom.
När utlämning beviljas skall
När utlämning beviljas ska
den tid utsättas, inom vilken den den tid utsättas, inom vilken
ansökande staten skall hämta den ansökande staten ska hämta
den som skall utlämnas. Tiden den som ska utlämnas. Tiden får
får inte utan synnerliga skäl inte utan synnerliga skäl överöverstiga en månad från det att stiga en månad från det att den
den ansökande staten har fått ansökande staten har fått del av
del av beslutet.
beslutet.
Beslutet om utlämning verkBeslutet om utlämning verkställs av polismyndigheten. Om ställs av Polismyndigheten. Om
den som skall utlämnas är på fri den som ska utlämnas är på fri
fot, får han eller hon, om det är fot, får han eller hon, om det är
nödvändigt för att utlämningen nödvändigt för att utlämningen
skall kunna genomföras, omhän- ska kunna genomföras, omhändertas och tas i förvar av polis- dertas och tas i förvar av Polismyndigheten, dock längst under myndigheten, dock längst under
fyrtioåtta timmar.
fyrtioåtta timmar.
25
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26 §26
Chefen för JustitiedeparteChefen för Justitiedepartementet får medge, att den som mentet får medge, att den som
av en stat utlämnas till en annan av en stat utlämnas till en annan
stat får föras genom riket, om stat får föras genom riket, om
denne inte är svensk medborgare han eller hon inte är svensk
och det inte heller annars finns medborgare och det inte heller
synnerliga skäl mot det. Fram- annars finns synnerliga skäl mot
ställning om detta ges in till det. Framställning om detta ges
Justitiedepartementet.
in till Justitiedepartementet.
Har tillstånd meddelats enligt
Har tillstånd meddelats enligt
första stycket får polismyndig- första stycket får Polismyndigheten, om det är nödvändigt för heten, om det är nödvändigt för
att transporten ska kunna genom- att transporten ska kunna genomföras, omhänderta och ta i för- föras, omhänderta och ta i förvar den som utlämnas, dock var den som utlämnas, dock
längst under fyrtioåtta timmar.
längst under fyrtioåtta timmar.
När tillstånd till transport begärs i fråga om någon som
utlämnas till en medlemsstat i Europeiska unionen, Island eller
Norge tillämpas 8 kap. 2 § lagen (2003:1156) om överlämnande
från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder i stället för första
och andra styckena.
26 a §27
Har utlämning till Sverige
Har utlämning till Sverige
skett för rättegång här i landet, skett för rättegång här i landet,
på villkor att den som utlämnats på villkor att den som utlämnats
senare återförs till den andra senare återförs till den andra
staten, skall polismyndigheten på staten, ska Polismyndigheten se
den ort där rättegången har ägt till att den som har utlämnats
rum se till att den som har återförs.
utlämnats återförs.
Om den som skall återföras
Om den som ska återföras är
är på fri fot får han eller hon, på fri fot får han eller hon, om
om det är nödvändigt för att det är nödvändigt för att återåterförandet skall kunna genom- förandet ska kunna genomföras,
föras, omhändertas och tas i omhändertas och tas i förvar av
förvar av polismyndigheten, dock Polismyndigheten, dock längst
längst under fyrtioåtta timmar.
under fyrtioåtta timmar.
26
27

Senaste lydelse 2011:1166.
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Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1958:205) om förverkande
av alkoholhaltiga drycker m.m.

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1958:205) om förverkande
av alkoholhaltiga drycker m.m. ska ha följande lydelse.
Vid beslag av egendom som
avses i 1 § skall vad som i allmänhet är föreskrivet om beslag
i brottmål tillämpas, dock med
följande avvikelser:
1. Beslagtagen egendom får
bevisligen förstöras om värdet
är ringa eller om det annars
måste anses försvarligt att förstöra egendomen. I annat fall får
egendomen säljas. Spritdrycker,
vin, starköl och öl får säljas till
den som har rätt att tillverka
eller att bedriva partihandel med
sådana varor enligt alkohollagen
(1994:1738). Annan egendom
får säljas på det sätt som med
hänsyn till egendomen är lämpligt. Intäkter vid försäljning av
beslagtagen egendom tillfaller
staten.
Beslut om att förstöra eller
sälja egendom får fattas av undersökningsledaren eller åklagaren.
I de fall som avses i 23 kap. 22 §
första stycket rättegångsbalken
får sådant beslut fattas även av
polismyndigheten.
Om ett beslag hävs och egendomen är förstörd eller såld
enligt denna paragraf, skall er28

Senaste lydelse 2005:286.
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2 §28

Vid beslag av egendom som
avses i 1 § ska vad som i allmänhet är föreskrivet om beslag
i brottmål tillämpas, dock med
följande avvikelser:
1. Beslagtagen egendom får
bevisligen förstöras om värdet
är ringa eller om det annars
måste anses försvarligt att förstöra egendomen. I annat fall får
egendomen säljas. Spritdrycker,
vin, starköl och öl får säljas till
den som har rätt att tillverka
eller att bedriva partihandel med
sådana varor enligt alkohollagen
(2010:1622). Annan egendom
får säljas på det sätt som med
hänsyn till egendomen är lämpligt. Intäkter vid försäljning av
beslagtagen egendom tillfaller
staten.
Beslut om att förstöra eller
sälja egendom får fattas av undersökningsledaren eller åklagaren.
I de fall som avses i 23 kap. 22 §
första stycket rättegångsbalken
får sådant beslut fattas även av
Polismyndigheten.
Om ett beslag hävs och egendomen är förstörd eller såld
enligt denna paragraf, ska ersätt-
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sättning betalas av allmänna ning betalas av allmänna medel.
medel. Ersättningens storlek Ersättningens storlek ska motskall motsvara egendomens pris svara egendomens pris vid förvid försäljning till allmänheten säljning till allmänheten eller
eller vad som annars är skäligt. vad som annars är skäligt. Beslut
Beslut om ersättning fattas av om ersättning fattas av åklagaåklagaren. Den som drabbats av ren. Den som drabbats av bebeslaget får begära rättens pröv- slaget får begära rättens prövning av beslutet om ersättning. ning av beslutet om ersättning.
Det skall ske inom en månad Det ska ske inom en månad från
från det han eller hon fick del av det han eller hon fick del av
beslutet. Ansökan görs vid den beslutet. Ansökan görs vid den
domstol som kunnat pröva be- domstol som kunnat pröva beslaget. Ersättning betalas ut av slaget. Ersättning betalas ut av
länsstyrelsen på begäran av åkla- länsstyrelsen på begäran av åklagaren.
garen.
1 a. Om värdet på en beslag1 a. Om värdet på en beslagtagen alkoholhaltig dryck är tagen alkoholhaltig dryck är
ringa, får en polisman besluta att ringa, får en polisman besluta att
drycken bevisligen skall för- drycken bevisligen ska förstöras.
störas. Även i dessa fall Även i dessa fall tillämpas 1
tillämpas 1 tredje stycket.
tredje stycket.
2. Om polisman verkställer
2. Om polisman verkställer
beslag och förelägger förverk- beslag och förelägger förverkande av den beslagtagna egen- ande av den beslagtagna egendomen i föreläggande av ord- domen i föreläggande av ordningsbot, skall anmälan om be- ningsbot, ska anmälan om beslaget göras hos polismyndig- slaget göras hos Polismyndigheten.
heten.
3. I fråga om sådana drycker som avses i 1 § tredje stycket och
som förtärs eller förvaras i strid med villkor enligt 2 kap. 16 § andra
stycket första meningen eller med 2 kap. 18 § eller med 4 kap. 4 §
ordningslagen (1993:1617) eller med 9 kap. 2 § järnvägslagen
(2004:519) har den som tjänstgör som ordningsvakt vid en allmän
sammankomst eller offentlig tillställning eller inom ett trafikföretags område eller dess färdmedel eller som befattningshavare i
säkerhets- eller ordningstjänst vid järnväg samma rätt att ta egendomen i beslag som enligt rättegångsbalken tillkommer en polisman.
Ordningsvakt eller befattOrdningsvakt eller befattningshavare i säkerhets- eller ningshavare i säkerhets- eller
ordningstjänst vid järnväg som ordningstjänst vid järnväg som
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har verkställt beslag skall skyndsamt anmäla detta till polismyndigheten och överlämna den beslagtagna egendomen.
Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1958:642) om
blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap

Härigenom föreskrivs att 2 a § lagen (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 a §29
Iakttas inte ett föreläggande
Följs inte ett föreläggande vid
vid vite enligt 2 §, kan rätten i vite enligt 2 §, kan rätten i
stället för att förelägga nytt vite stället för att förelägga nytt vite
förordna om biträde av polis- besluta om biträde av Polismyndighet för att undersök- myndigheten för att undersökningen skall komma till stånd.
ningen ska komma till stånd.
I fråga om barn som inte har
I fråga om barn som inte har
fyllt arton år får förordnande om fyllt arton år får beslutet om
biträde av polismyndighet med- biträde av Polismyndigheten meddelas endast om det finns sär- delas endast om det finns särskilda skäl. Sådant biträde får skilda skäl. Sådant biträde får
inte lämnas om det finns risk, inte lämnas om det finns risk,
som ej är ringa, för att barnet som inte är ringa, för att barnet
skall ta skada av detta.
ska ta skada av detta.
Har kostnad för biträde av
Har kostnad för biträde av
polismyndighet utgått av all- Polismyndigheten utgått av allmänna medel, skall den som har männa medel, ska den som har
varit föremål för biträdet betala varit föremål för biträdet betala
tillbaka kostnaden till stats- tillbaka kostnaden till statsverket. I fråga om barn som inte verket. I fråga om barn som inte
har fyllt arton år skall betal- har fyllt arton år ska betalningsskyldigheten i stället full- ningsskyldigheten i stället fullgöras av barnets vårdnadshavare. göras av barnets vårdnadshavare.
Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i brottsbalken (1962:700)

Härigenom föreskrivs att 15 kap. 7 § brottsbalken ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

15 kap.
7§
Den som, i annat fall än 6 §
Den som, i annat fall än 6 §
avser, hos åklagare, polismyn- avser, hos åklagare, Polismyndighet eller annan myndighet digheten eller annan myndighet
sanningslöst tillvitar annan sanningslöst tillvitar annan
brottslig gärning, föregiver brottslig gärning, föregiver
besvärande omständighet eller besvärande omständighet eller
förnekar friande eller mildrande förnekar friande eller mildrande
omständighet, dömes, om myn- omständighet, döms, om myndigheten har att upptaga anmälan digheten har att ta upp anmälan i
i sådan sak, för falsk tillvitelse sådan sak, för falsk tillvitelse till
till fängelse i högst två år eller, fängelse i högst två år eller, om
om brottet är ringa, till böter brottet är ringa, till böter eller
eller fängelse i högst sex månader. fängelse i högst sex månader.
Om han icke insåg men hade
Om han eller hon inte insåg
skälig anledning antaga, att ut- men hade skälig anledning att
sagan var sanningslös, dömes för anta, att utsagan var sanningsvårdslös tillvitelse till böter eller lös, döms för vårdslös tillvitelse
fängelse i högst sex månader.
till böter eller fängelse i högst
sex månader.
Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1963:193) om samarbete
med Danmark, Finland, Island och Norge angående
verkställighet av straff m.m.

Härigenom föreskrivs att 8 § lagen (1963:193) om samarbete
med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet
av straff m.m. ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Här i riket meddelad dom,
varigenom dömts till fängelse,
må verkställas i Danmark,
Finland, Island eller Norge, om
den dömde när verkställighet
skall ske är medborgare eller har
hemvist i den andra staten.
Uppehåller han sig i någon av
nämnda stater, må även eljest
domen verkställas där, om det
med hänsyn till omständligheterna finnes lämpligast.
Bifalls en framställning om
verkställighet av domen i den
andra staten, skall Kriminalvården vid behov ombesörja att
den dömde överförs till den
staten. Kriminalvården får därvid begära hjälp av polismyndigheten i den ort där den dömde
uppehåller sig.
Påträffas den dömde här i
riket före frigivningen, får polismyndigheten på begäran av myndighet i den andra staten eller
med anledning av där utfärdad
30

Föreslagen lydelse
8 §30

Här i riket meddelad dom,
varigenom någon dömts till
fängelse, får verkställas i
Danmark, Finland, Island eller
Norge, om den dömde när
verkställighet ska ske är medborgare eller har hemvist i den
andra staten. Uppehåller han
eller hon sig i någon av nämnda
stater, får även annars domen
verkställas där, om det med
hänsyn till omständigheterna
bedöms lämpligast.
Bifalls en framställning om
verkställighet av domen i den
andra staten, ska Kriminalvården
vid behov ombesörja att den
dömde överförs till den staten.
Kriminalvården får då begära
hjälp av Polismyndigheten.
Påträffas den dömde här i
riket före frigivningen, får Polismyndigheten på begäran av myndighet i den andra staten eller
med anledning av där utfärdad

Senaste lydelse 2005:968.
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efterlysning ombesörja att han
överförs till den staten för verkställighet av straffet.
Skall den dömde enligt vad
som nu har sagts överföras från
Sverige till den andra staten,
anses den tid, under vilken han
för ändamålet har varit omhändertagen av svensk myndighet,
såsom strafftid.
Denna lag träder i kraft den
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efterlysning ombesörja att han
eller hon överförs till den staten
för verkställighet av straffet.
Ska den dömde enligt vad
som nu har sagts överföras från
Sverige till den andra staten,
anses den tid, under vilken han
eller hon för ändamålet har varit
omhändertagen av svensk myndighet, såsom strafftid.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda
bestämmelser om unga lagöverträdare

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1964:167) med särskilda
bestämmelser om unga lagöverträdare
dels att i 14 §31 ordet ”polismyndigheten” ska bytas ut mot ordet
”Polismyndigheten”,
dels att 1 § ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
I denna lag finns särskilda
bestämmelser om handläggning
hos polis, åklagare och domstol
av mål och ärenden om brott där
den misstänkte inte har fyllt
tjugoett år.
I övrigt gäller rättegångsbalkens regler och andra bestämmelser.

Föreslagen lydelse
1 §32

I denna lag finns särskilda
bestämmelser om handläggning
hos polisen, åklagare och
domstol av mål och ärenden om
brott där den misstänkte inte
har fyllt tjugoett år.
I övrigt gäller rättegångsbalkens regler och andra bestämmelser.

Denna lag träder i kraft den

31
32
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1966:314)
om kontinentalsockeln

Härigenom föreskrivs att i 12 §33 lagen (1966:314) om kontinentalsockeln ordet ”polismyndighetens” ska bytas ut mot ordet ”Polismyndighetens”.
Denna lag träder i kraft den

33

Senaste lydelse 1988:819.

68

SOU 2012:78

17

Författningsförslag

Förslag till
lag om ändring i lagen (1966:742) om hotelloch pensionatrörelse

Härigenom föreskrivs att 2, 3, 6, 8, 9, 19 och 20 §§ lagen
(1966:742) om hotell- och pensionatrörelse ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Hotelleller
pensionatrörelse, som är avsedd att samtidigt mottaga minst nio gäster
eller som omfattar minst fem
gästrum, får drivas endast av den
som har tillstånd av polismyndigheten i orten. Tillstånd meddelas för hotell- eller pensionatrörelse i viss byggnad eller
lägenhet.
Tillstånd skall meddelas, om
det icke finnes anledning antaga
att den som söker tillståndet
skall driva rörelsen så att fara för
allmän ordning och säkerhet
uppkommer. Tillstånd får ej
meddelas den som är underårig
eller i konkurstillstånd eller som
har förvaltare enligt 11 kap. 7 §
föräldrabalken.
Drives hotell- eller pensionatrörelse för vilken tillstånd
fordras enligt 2 § av bolag,
förening eller annan samfällighet, skall föreståndare finnas för
rörelsen. Föreståndare får utses
34
35

Föreslagen lydelse
2 §34

Hotelleller
pensionatrörelse, som är avsedd att samtidigt ta emot minst nio gäster
eller som omfattar minst fem
gästrum, får drivas endast av den
som har tillstånd av Polismyndigheten. Ansökan ska göras i det
län där verksamheten ska bedrivas. Tillstånd meddelas för
hotell- eller pensionatrörelse i
viss byggnad eller lägenhet.
Tillstånd ska meddelas, om
det inte finns anledning att anta
att den som söker tillståndet ska
driva rörelsen så att fara för
allmän ordning och säkerhet
uppkommer. Tillstånd får inte
meddelas den som är underårig
eller i konkurstillstånd eller som
har förvaltare enligt 11 kap. 7 §
föräldrabalken.

3 §35

Drivs hotell- eller pensionatrörelse för vilken tillstånd
fordras enligt 2 § av bolag,
förening eller annan samfällighet, ska föreståndare finnas för
rörelsen. Föreståndare får utses

Senaste lydelse 1988:1310.
Senaste lydelse 1988:1310.
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även av tillståndshavare som är även av tillståndshavare som är
enskild person. Polismyndig- enskild person. Polismyndigheten äger ålägga sådan till- heten får ålägga sådan tillståndshavare att utse före- ståndshavare att utse föreståndare, om särskilda skäl före- ståndare, om särskilda skäl föreligga.
ligger.
Föreståndare skall vara godFöreståndare ska vara godkänd av polismyndigheten. Ut- känd av Polismyndigheten. Utsedd föreståndare skall god- sedd föreståndare ska godkännas
kännas om han ej är underårig om han eller hon inte är undereller har förvaltare enligt 11 kap. årig eller har förvaltare enligt
7 § föräldrabalken samt det icke 11 kap. 7 § föräldrabalken samt
finnes anledning antaga att han det inte finns anledning anta att
skall utöva rörelsen så att fara han eller hon ska utöva rörelsen
för allmän ordning och säkerhet så att fara för allmän ordning
uppkommer.
och säkerhet uppkommer.
Godkänd föreståndare ansvarar i tillståndshavarens ställe för att
rörelsen utövas enligt föreskrifterna i denna lag.
Om tillståndshavare avlider,
försättes i konkurs eller får en
förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken med uppdrag som
omfattar rörelsen, får rörelsen
fortsättas under högst ett år.
Fortsättes rörelsen, skall föreståndare enligt 3 § finnas för
denna.
Om godkänd föreståndare ej
redan finnes, skall inom två
månader från dödsfallet, edgångssammanträdet eller beslutet om förvaltare ansökan
göras om godkännande av föreståndare.
Godkännes
icke
föreståndaren, skall polismyndigheten lämna den som driver
rörelsen tillfälle att inom viss tid
36
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6 §36

Om tillståndshavare avlider,
försätts i konkurs eller får en
förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken med uppdrag som
omfattar rörelsen, får rörelsen
fortsättas under högst ett år.
Fortsätts rörelsen, ska föreståndare enligt 3 § finnas för
denna.
Om godkänd föreståndare
inte redan finns, ska inom två
månader från dödsfallet, edgångssammanträdet eller beslutet om förvaltare ansökan
göras om godkännande av föreståndare.
Godkänns
inte
föreståndaren, ska Polismyndigheten lämna den som driver
rörelsen tillfälle att inom viss tid
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ansöka om godkännande av
annan föreståndare. Godkännes
ej heller den andre föreståndaren, anses tillståndet ha upphört att gälla tre veckor efter det
att beslut i ärendet vann laga
kraft.
Göres ej ansökan som avses i
andra stycket inom föreskriven
tid, anses tillståndet för rörelsen
ha upphört att gälla den dag då
tiden utgick.
Upphör rörelsen, skall tillståndshavaren skriftligen anmäla
det hos polismyndigheten. Detsamma gäller om tillståndshavaren icke vill utnyttja tillståndet eller hinder mot att
börja rörelsen uppkommer. Polismyndigheten skall återkalla tillståndet och underrätta byggnadsnämnden, brandchefen och
miljö- och hälsoskyddsnämnden
härom.
Polismyndigheten skall föra
register över de hotell- och
pensionatrörelser för vilka tillstånd meddelats. I registret
skola göras anteckningar om de
beslut polismyndigheten meddelar i fråga om rörelsen.

Författningsförslag

ansöka om godkännande av
annan föreståndare. Godkänns
inte heller den andre föreståndaren, anses tillståndet ha upphört att gälla tre veckor efter det
att beslut i ärendet vann laga
kraft.
Görs inte ansökan som avses
i andra stycket inom föreskriven
tid, anses tillståndet för rörelsen
ha upphört att gälla den dag då
tiden utgick.
8§

Upphör rörelsen, ska tillståndshavaren skriftligen anmäla
det hos Polismyndigheten. Detsamma gäller om tillståndshavaren inte vill utnyttja tillståndet eller hinder mot att
börja rörelsen uppkommer. Polismyndigheten ska återkalla tillståndet och underrätta byggnadsnämnden, brandchefen och
miljö- och hälsoskyddsnämnden
om detta.

9§

Polismyndigheten ska föra
register över de hotell- och
pensionatrörelser för vilka tillstånd meddelats. I registret ska
antecknas de beslut Polismyndigheten meddelar i fråga om
rörelsen.

19 §37
Är tillståndshavare icke lämpÄr tillståndshavare inte lämplig att driva rörelsen av den lig att driva rörelsen av den
37
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anledningen att han upprepade
gånger funnits skyldig till brott
mot denna lag eller åsidosatt
annan bestämmelse som gäller
för rörelsen och trots anmaning
underlåtit att vidtaga rättelse
inom skälig tid eller av annan
anledning, skall polismyndigheten återkalla tillståndet.
Är godkänd föreståndare
eller ersättare icke lämplig att
förestå rörelsen av den anledningen att han upprepade
gånger funnits skyldig till brott
mot denna lag eller åsidosatt
annan bestämmelse som gäller
för rörelsen och trots anmaning
underlåtit att vidtaga rättelse
inom skälig tid eller av annan
anledning, skall polismyndigheten återkalla godkännandet
eller, om särskilda skäl föreligga,
återkalla tillståndet för rörelsen.
Om det är nödvändigt för att
upprätthålla allmän ordning och
säkerhet, äger polismyndigheten
vid vite förbjuda hotell- eller
pensionatrörelse, för vilken icke
fordras tillstånd.
Denna lag träder i kraft den
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anledningen att han eller hon
upprepade gånger funnits skyldig
till brott mot denna lag eller
åsidosatt annan bestämmelse
som gäller för rörelsen och trots
uppmaning underlåtit att vidta
rättelse inom skälig tid eller av
annan anledning, ska Polismyndigheten återkalla tillståndet.
Är godkänd föreståndare
eller ersättare inte lämplig att
förestå rörelsen av den anledningen att han eller hon upprepade gånger funnits skyldig
till brott mot denna lag eller
åsidosatt annan bestämmelse
som gäller för rörelsen och trots
uppmaning underlåtit att vidta
rättelse inom skälig tid eller av
annan anledning, ska Polismyndigheten återkalla godkännandet
eller, om särskilda skäl föreligger,
återkalla tillståndet för rörelsen.
20 §

Om det är nödvändigt för att
upprätthålla allmän ordning och
säkerhet, får Polismyndigheten
vid vite förbjuda hotell- eller
pensionatrörelse, för vilken inte
fordras tillstånd.
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18

Författningsförslag

Förslag till
lag om ändring i lagen (1970:375) om utlämning
till Danmark, Finland, Island eller Norge för
verkställighet av beslut om vård eller behandling

Härigenom föreskrivs att 4–6, 8, 9, 11 och 12 §§ lagen
(1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge
för verkställighet av beslut om vård eller behandling ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4§
Framställning om utlämning
Framställning om utlämning
göres hos polismyndigheten i den görs hos Polismyndigheten.
ort där den som begäres utlämnad
uppehåller sig. Är uppehållsorten
okänd, göres framställningen hos
rikspolisstyrelsen som vidarebefordrar den till vederbörande
polismyndighet.
Finner polismyndigheten att
villkoren för utlämning är uppfyllda och att utlämning eljest
icke bör vägras, får polismyndigheten meddela beslut om utlämning.
Förordnar polismyndigheten
ej om utlämning, skall handlingarna skyndsamt sändas till
förvaltningsrätt som beslutar i
ärendet.

5 §38

Finner Polismyndigheten att
villkoren för utlämning är uppfyllda och att utlämning inte på
annan grund bör vägras, får
Polismyndigheten meddela beslut
om utlämning.
Förordnar Polismyndigheten
inte om utlämning, ska handlingarna skyndsamt sändas till
förvaltningsrätt som beslutar i
ärendet.

6 §39

När ärende handlägges av polisNär ärendet handläggs av Polismyndighet, skall förhör hållas myndigheten, ska förhör hållas
38
39
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med den som begäres utlämnad,
om hans hörande ej saknar betydelse för utredningen. Handlägges ärendet av förvaltningsrätt, skall under samma förutsättning muntlig förhandling
hållas. Underlåter den som begäres utlämnad att efter kallelse
inställa sig till förhör eller
muntlig förhandling, får han
hämtas till förhöret eller förhandlingen.
Beslut om utlämning får icke
meddelas utan att den som begäres utlämnad underrättats om
det som tillförts ärendet genom
annan än honom själv och fått
tillfälle att yttra sig över det.

Kan det skäligen befaras att
den som begäres utlämnad avviker eller på annat sätt undandrager sig utlämning, får den
myndighet hos vilken ärendet är
anhängigt meddela honom förbud att utan tillstånd lämna den
uppehållsort som anvisas honom
(reseförbud) eller besluta att
han skall omhändertagas.
Meddelar polismyndighet beslut enligt första stycket före
utlämningsfrågans prövning, får
beslutet avse reseförbud under
högst tio dagar eller omhändertagande under högst tre dagar. I
fall som avses i 5 § andra stycket
40
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med den som begärs utlämnad,
om hans eller hennes hörande
inte saknar betydelse för utredningen. Handläggs ärendet av
förvaltningsrätt, ska under samma
förutsättning muntlig förhandling hållas. Underlåter den som
begärs utlämnad att efter kallelse
inställa sig till förhör eller
muntlig förhandling, får han
eller hon hämtas till förhöret
eller förhandlingen.
Beslut om utlämning får inte
meddelas utan att den som begärs utlämnad underrättats om
det som tillförts ärendet genom
annan än honom eller henne
själv och fått tillfälle att yttra sig
över det.
8 §40

Kan det skäligen befaras att
den som begärs utlämnad avviker eller på annat sätt undandrar sig utlämning, får den
myndighet hos vilken ärendet är
anhängigt meddela honom eller
henne förbud att utan tillstånd
lämna den uppehållsort som är
anvisad (reseförbud) eller besluta att han eller hon ska omhändertas.
Meddelar Polismyndigheten
beslut enligt första stycket före
utlämningsfrågans prövning, får
beslutet avse reseförbud under
högst tio dagar eller omhändertagande under högst tre dagar. I
fall som avses i 5 § andra stycket
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får polismyndigheten eller förvaltningsrätten förordna om
reseförbud eller omhändertagande för tiden intill dess förvaltningsrätten prövat ärendet. Vid
beviljande av utlämning kan förordnas att beslut om reseförbud
eller omhändertagande skall gälla
för tiden intill dess verkställighet sker.
Föreligger ej längre skäl för
reseförbud eller omhändertagande, skall beslutet omedelbart
hävas.
Är någon efterlyst här i riket
med anledning av beslut som
kan föranleda utlämning enligt
denna lag, får polismyndigheten i
den ort där han uppehåller sig
meddela honom reseförbud eller
besluta om hans omhändertagande i avbidan på framställning
om utlämning. Sådant beslut får
meddelas endast om sannolika
skäl föreligger att framställning
om utlämning bifalles samt det
skäligen kan befaras, att den
som efterlysts avviker eller eljest
undandrager sig utlämning. Den
myndighet som begärt efterlysningen skall ofördröjligen underrättas om vidtagen åtgärd.
Beslut som avses i första
stycket skall omedelbart hävas,
när skäl för åtgärden ej längre
föreligger eller om framställning
om utlämning icke mottagits
inom fem dagar från den dag då
åtgärden vidtogs. Sedan fram-

Författningsförslag

får Polismyndigheten eller förvaltningsrätten besluta om reseförbud eller omhändertagande
för tiden intill dess förvaltningsrätten prövat ärendet. Vid
beviljande av utlämning kan förordnas att beslut om reseförbud
eller omhändertagande ska gälla
för tiden intill dess verkställighet sker.
Finns det inte längre skäl för
reseförbud eller omhändertagande, ska beslutet omedelbart
hävas.
9§

Är någon efterlyst här i riket
med anledning av beslut som
kan föranleda utlämning enligt
denna lag, får Polismyndigheten
meddela honom eller henne reseförbud eller besluta om att han
eller hon ska omhändertas i avvaktan på framställning om utlämning. Sådant beslut får meddelas endast om sannolika skäl
föreligger att framställning om
utlämning bifalls samt det skäligen kan befaras, att den som
efterlysts avviker eller annars
undandrar sig utlämning. Den
myndighet som begärt efterlysningen ska ofördröjligen underrättas om vidtagen åtgärd.
Beslut som avses i första
stycket ska omedelbart hävas,
när skäl för åtgärden inte längre
föreligger eller om framställning
om utlämning inte mottagits
inom fem dagar från den dag då
åtgärden vidtogs. Sedan fram-
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ställning inkommit, skall reseförbud eller omhändertagande
bestå endast om beslut därom
meddelas enligt 8 §.
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ställning inkommit, ska reseförbud eller omhändertagande
bestå endast om beslut om detta
meddelas enligt 8 §.

11 §41
Talan mot polismyndighets
Polismyndighetens beslut enligt
beslut enligt denna lag föres hos denna lag får överklagas hos
förvaltningsrätten genom besvär.
allmän förvaltningsrätt.
Besvär över beslut om utlämEtt beslut om utlämning enligt
ning enligt denna lag skall an- denna lag ska överklagas inom en
föras inom en vecka från den dag vecka från den dag då klaganden
då klaganden delgavs beslutet. delgavs beslutet. Ett beslut om
Talan mot beslut om reseförbud reseförbud eller omhändertagande
eller omhändertagande får föras får dock överklagas utan begränsutan inskränkning till viss tid.
ning till viss tid.
12 §42
Beslut om reseförbud eller
Ett beslut om reseförbud eller
omhändertagande länder omedel- omhändertagande gäller omedelbart till efterrättelse.
bart.
Polismyndighet och förvaltPolismyndigheten och förvaltningsrätt får, när särskilda skäl ningsrätt får, när särskilda skäl
föranleder det, förordna att dess föranleder det, förordna att dess
beslut om utlämning verkställes beslut om utlämning verkställs
omedelbart. Kammarrätts beslut omedelbart. Kammarrätts beslut
om utlämning verkställes omedel- om utlämning verkställes omedelbart, om ej domstolen förordnar bart, om inte domstolen beslutar
annat.
annat.
Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i fastighetsbildningslagen
(1970:988)

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 38 § fastighetsbildningslagen
(1970:988) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 kap.
38 §
Förrättningsmännen och deras
Förrättningsmännen och deras
biträden är berättigade att, när biträden är berättigade att, när
det behövs med anledning av det behövs med anledning av
förrättningen, få tillträde till förrättningen, få tillträde till
byggnad, övergå ägor, verkställa byggnad, gå över annans ägor,
mätningar och markundersök- verkställa mätningar och markningar samt företaga därmed undersökningar samt företa därsammanhängande eller jämför- med sammanhängande eller jämliga åtgärder. I trädgård eller förliga åtgärder. I trädgård eller
liknande plantering får träd ej liknande plantering får träd inte
skadas eller fällas utan ägarens skadas eller fällas utan ägarens
samtycke. Även i övrigt skall skada samtycke. Även i övrigt ska skada
undvikas, om det är möjligt.
undvikas, om det är möjligt.
Rätt att övergå annans ägor
Var och en som för talan vid
tillkommer också var och en som förrättningen får också gå över
för talan vid förrättningen.
annans ägor.
Har skada uppkommit genom
Har skada uppkommit genom
åtgärd som avses i första eller åtgärd som avses i första eller
andra stycket och vill den skade- andra stycket och vill den skadelidande få ersättning för skadan, lidande få ersättning för skadan,
skall han framställa yrkande ska han eller hon framställa yrkdärom
innan
förrättningen ande om detta innan förrättavslutas eller inställes.
ningen avslutas eller ställs in.
Polismyndighet skall lämna
Polismyndigheten ska lämna
den handräckning som behövs den handräckning som behövs
för utövande av befogenhet för utövande av befogenhet
enligt första stycket.
enligt första stycket.
Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i rennäringslagen (1971:437)

Härigenom föreskrivs att 93 och 96 §§ rennäringslagen
(1971:437) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
När renar befinner sig inom
betesområde där renskötsel då
är tillåten, skall hund i trakten
som ej användes i renskötseln
hållas i band eller instängd, om
ej länsstyrelsen medger annat.
Detsamma gäller när renar
flyttas, såvida hundens ägare i
förväg underrättats om tiden för
flyttningen.
Anträffas hund medan den
jagar eller på annat sätt ofredar
ren inom område där renskötsel
då är tillåten, får hunden, om
den ej låter sig upptagas, dödas
av den som äger eller vårdar ren.
Den som sålunda dödat hund
är skyldig att snarast möjligt
anmäla förhållandet till polismyndigheten.

Föreslagen lydelse
93 §

När renar befinner sig inom
betesområde där renskötsel då
är tillåten, ska hund i trakten
som inte används i renskötseln
hållas i band eller instängd, om
inte länsstyrelsen medger annat.
Detsamma gäller när renar
flyttas, såvida hundens ägare i
förväg underrättats om tiden för
flyttningen.
Anträffas hund medan den
jagar eller på annat sätt ofredar
ren inom område där renskötsel
då är tillåten, får hunden, om
den inte låter sig upptas, dödas
av den som äger eller vårdar ren.
Den som med stöd av andra
stycket dödat hund är skyldig att
snarast möjligt anmäla förhållandet till Polismyndigheten.

96 §43
Samebys styrelse är skyldig
Samebys styrelse är skyldig
att i den omfattning som behövs att i den omfattning som behövs
låta samla ihop renar som hör låta samla ihop renar som hör
till byn eller skilja ut ren från till byn eller skilja ut ren från
dessa, om polismyndighet eller dessa, om Polismyndigheten eller
Kronofogdemyndigheten begär Kronofogdemyndigheten begär
det.
det.
Fullgör ej styrelsen sådan
Fullgör inte styrelsen denna
43
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skyldighet, kan myndigheten skyldighet, kan myndigheten
låta verkställa åtgärden på same- låta verkställa åtgärden på samebyns bekostnad.
byns bekostnad.
Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1972:435)
om överlastavgift

Härigenom föreskrivs att 8 a och 8 d §§ lagen (1972:435) om
överlastavgift ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

8 a §44
Om den som enligt 7 § skall
Om den som enligt 7 § ska
påföras överlastavgift inte har påföras överlastavgift inte har
hemvist i Sverige, Danmark, hemvist i Sverige, Danmark,
Finland, Island eller Norge, skall Finland, Island eller Norge, ska
en polisman vid kontrollen av en polisman vid kontrollen av
fordonet eller fordonståget be- fordonet eller fordonståget besluta om förskott för överlast- sluta om förskott för överlastavgiften.
avgiften.
Förskottet skall beräknas
Förskottet ska beräknas
enligt bestämmelserna i 2–5 §§.
enligt bestämmelserna i 2–5 §§.
Förskottet skall betalas till
Förskottet ska betalas till
polismyndigheten.
Polismyndigheten.
8 d §45
En polismans beslut om förskott för överlastavgift eller om att
fordonet eller fordonståget inte får fortsätta färden, ska skyndsamt
underställas Transportstyrelsens prövning. Transportstyrelsen ska
omedelbart pröva om beslutet ska bestå.
Om ett beslut enligt 8 b §
Om ett beslut enligt 8 b §
gäller, ska polisen och Trans- gäller, ska Polismyndigheten och
portstyrelsen handlägga ärendet Transportstyrelsen
handlägga
om överlastavgift utan dröjsmål. ärendet om överlastavgift utan
Transportstyrelsen får vid sin dröjsmål. Transportstyrelsen får
handläggning
vid sin handläggning
1. helt eller delvis sätta ned ett förskott som har bestämts för
avgiften,
2. upphäva beslutet, om det finns synnerliga skäl. Detsamma
gäller även efter det att Transportstyrelsen har beslutat i ärendet
om överlastavgift.
44
45
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Förslag till
lag om ändring i sjömanslagen (1973:282)

Härigenom föreskrivs att 26 § sjömanslagen (1973:282) om
överlastavgift ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

26 §46
Om det efter en undersökOm det efter en undersökning som avses i 24 § finns ning som avses i 24 § finns
anledning att anta att brott, som anledning att anta att brott, som
hör under allmänt åtal, har för- hör under allmänt åtal, har förövats ombord eller föreligger övats ombord eller föreligger
misstanke om sådant brott, skall misstanke om sådant brott, ska
fartygsnämnden
skyndsamt fartygsnämnden
skyndsamt
anmäla vad som framkommit till anmäla vad som framkommit till
vederbörande åklagare eller polis- svensk åklagare eller till Polismyndighet i Sverige. Är fartygets myndigheten.
Är
fartygets
närmaste bestämmelsehamn ej närmaste bestämmelsehamn inte
svensk, skall i stället närmaste svensk, ska i stället närmaste
svenska utlandsmyndighet under- svenska utlandsmyndighet underrättas om den gjorda utred- rättas om den gjorda utredningen. Anmälan och under- ningen. Anmälan och underrättelse kan underlåtas, om rättelse kan underlåtas, om
nämnden finner brottet vara att nämnden finner brottet vara att
bedöma som ringa.
bedöma som ringa.
Befälhavaren svarar för att
Befälhavaren svarar för att
anmälan eller underrättelse sker. anmälan eller underrättelse sker.
Det åligger vidare befälhavaren Vidare ska befälhavaren lämna
att tillställa vederbörande myn- vederbörande myndighet den
dighet den utredning som gjorts utredning som gjorts inom
inom fartygsnämnden.
fartygsnämnden.
Anmäles bestridande senare
Anmäls bestridande senare än
än sex månader efter det att sex månader efter det att
avgiften har erlagts eller krono- avgiften har betalats eller Kronofogdemyndigheten vidtagit åtgärd fogdemyndigheten vidtagit åtgärd
för indrivning av avgiften, av- för indrivning av avgiften, ska
visas anmälan.
anmälan avvisas.
46
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Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1974:191)
om bevakningsföretag

Härigenom föreskrivs att i fråga om lagen (1974:191) om bevakningsföretag
dels att i 547 och 1548 §§ ordet ”Rikspolisstyrelsen” i olika
böjningsformer ska bytas ut mot ordet ”Polismyndigheten” i motsvarande böjningsform,
dels att 13 § ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

13 §49
En auktorisation kan återkallas när det inte längre finns förutsättningar enligt denna lag för auktorisation eller när det i övrigt
finns särskild anledning till återkallelse.
I stället för att återkalla auktorisationen kan länsstyrelsen
begränsa den till att omfatta visst eller vissa slag av verksamheter.
Frågor om återkallelse av
Frågor om återkallelse av
auktorisation prövas av den auktorisation prövas av den
länsstyrelse som utövar tillsyn länsstyrelse som utövar tillsyn
över det berörda företaget. Vid över det berörda företaget. Vid
behandlingen av en sådan fråga behandlingen av en sådan fråga
skall länsstyrelsen inhämta Riks- ska länsstyrelsen inhämta Polispolisstyrelsens yttrande. Ett myndighetens
yttrande.
Ett
sådant yttrande behövs dock sådant yttrande behövs dock
inte om skälet för återkallelsen inte om skälet för återkallelsen
är att företaget har försatts i är att företaget har försatts i
konkurs eller självt har begärt konkurs eller självt har begärt
att auktorisationen skall åter- att auktorisationen ska återkallas.
kallas.
Ett beslut om återkallelse av en auktorisation eller en begränsning av auktorisationens omfattning gäller omedelbart, om inte
annat förordnas.
Denna lag träder i kraft den
47
48
49

Senaste lydelse 2009:311.
Senaste lydelse 1995:34.
Senaste lydelse 2006:517.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1974:202) om beräkning
av strafftid m.m.

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1974:202) om beräkning
av strafftid m.m.
dels att i 19 § ordet ”polismyndighet” ska bytas ut mot ordet
”Polismyndigheten”
dels att 6 och 10 §§ ska ha följande lydelse.
Den som inte är häktad eller
intagen i kriminalvårdsanstalt
får avge nöjdförklaring inför
chefen för en kriminalvårdsanstalt eller ett häkte eller någon
annan tjänsteman där som har
förordnats att ta emot sådan
förklaring eller inför polismyndighet.
Nöjdförklaring enligt första
stycket får avges endast om den
som vill avge förklaringen överlämnar dom eller domsbevis till
den som skall taga emot förklaringen.

6 §50

Den som inte är häktad eller
intagen i kriminalvårdsanstalt
får avge nöjdförklaring inför
chefen för en kriminalvårdsanstalt eller ett häkte eller någon
annan tjänsteman där som har
förordnats att ta emot sådan
förklaring eller inför Polismyndigheten.
Nöjdförklaring enligt första
stycket får avges endast om den
som vill avge förklaringen överlämnar dom eller domsbevis till
den som ska ta emot förklaringen.

10 §51
Är den som skall undergå
Är den som ska undergå
fängelse icke häktad eller in- fängelse inte häktad eller intagen
tagen i kriminalvårdsanstalt när i kriminalvårdsanstalt när domen
domen enligt 2 § första stycket enligt 2 § första stycket får
får verkställas, skall Kriminal- verkställas, ska Kriminalvården
vården förelägga honom att förelägga honom eller henne att
senast viss dag inställa sig vid senast viss dag inställa sig vid
den kriminalvårdsanstalt, där den kriminalvårdsanstalt, där
domen skall verkställas.
domen ska verkställas.
Om den dömde inte efterOm den dömde inte följer
kommer eller inte kan nås av eller inte kan nås av före50
51

Senaste lydelse 1990:1010.
Senaste lydelse 2005:970.
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föreläggande
enligt
första
stycket eller om fara föreligger
för detta, skall polismyndigheten
i den ort där han vistas på
begäran av Kriminalvården låta
förpassa honom till anstalten.
Avger den dömde nöjdförklaring inför en tjänsteman vid
kriminalvårdsanstalt eller häkte,
skall den som tar emot förklaringen omedelbart befordra
domen till verkställighet. Avger
den dömde nöjdförklaring inför
polismyndighet, skall den som tar
emot förklaringen se till att den
dömde förpassas till kriminalvårdsanstalt.
Påträffas någon som avvikit
från kriminalvårdsanstalt eller
som annars enligt särskilt beslut
skall återföras till kriminalvårdsanstalt för fortsatt verkställighet
av ett fängelsestraff, skall polismyndigheten förpassa honom till
sådan anstalt.
Om det bedöms kunna ske
utan fara för att den dömde
avviker, får polismyndigheten förelägga honom att inställa sig vid
kriminalvårdsanstalten i stället
för att förpassa honom dit.

Denna lag träder i kraft den
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läggande enligt första stycket
eller om fara föreligger för
detta, ska Polismyndigheten på
begäran av Kriminalvården låta
förpassa honom eller henne till
anstalten. En begäran ska innehålla uppgift om den ort där den
som ska förpassas vistas.
Avger den dömde nöjdförklaring inför en tjänsteman vid
kriminalvårdsanstalt eller häkte,
ska den som tar emot förklaringen omedelbart befordra
domen till verkställighet. Avger
den dömde nöjdförklaring inför
Polismyndigheten, ska den som
tar emot förklaringen se till att
den dömde förpassas till kriminalvårdsanstalt.
Påträffas någon som avvikit
från kriminalvårdsanstalt eller
som annars enligt särskilt beslut
ska återföras till kriminalvårdsanstalt för fortsatt verkställighet
av ett fängelsestraff, ska Polismyndigheten förpassa honom
eller henne till sådan anstalt.
Om det bedöms kunna ske
utan fara för att den dömde avviker, får Polismyndigheten förelägga honom eller henne att
inställa sig vid kriminalvårdsanstalten i stället för att förpassa
honom eller henne dit.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1974:1065) om visst
stöldgods m.m.

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m. ska ha följande lydelse.
Den som icke åtnöjes med
åklagares beslut enligt 2 § tredje
stycket får innan egendomen
försålts eller förstörts hos åklagaren anmäla missnöje med
beslutet. Anmäles missnöje skall
åklagaren, om han vill att beslutet skall bestå, väcka talan
därom inom en månad efter det
att anmälan gjordes. Väckes ej
talan, skall åklagaren häva beslutet om egendomens tagande i
förvar.
Väcker åklagaren åtal för
brott, som föranlett att egendom tagits i förvar, innan egendomen försålts eller förstörts,
skall domstolen i samband med
åtalet pröva om egendomen
fortfarande skall hållas i förvar.
Åklagaren skall omedelbart
underrätta polisstyrelsen i det
distrikt där egendomen förvaras
om missnöjesanmälan enligt
första stycket och om talan
enligt andra stycket. I avvaktan
på att saken slutligt prövas får
vidare åtgärd med egendomen ej
äga rum, om den kan vårdas
utan fara för förstörelse.

3§

Den som inte är nöjd med
åklagarens beslut enligt 2 §
tredje stycket får innan egendomen sålts eller förstörts hos
åklagaren anmäla missnöje med
beslutet. Anmäls missnöje ska
åklagaren, om han eller hon vill
att beslutet ska bestå, väcka
talan om detta inom en månad
efter det att anmälan gjordes.
Väcks inte talan, ska åklagaren
häva förvarsbeslutet.
Väcker åklagaren åtal för
brott, som föranlett att egendom tagits i förvar, innan egendomen sålts eller förstörts, ska
domstolen i samband med åtalet
pröva om egendomen fortfarande ska hållas i förvar.
Åklagaren ska omedelbart
underrätta Polismyndigheten om
missnöjesanmälan enligt första
stycket och om talan enligt
andra stycket. I avvaktan på att
saken slutligt prövas får vidare
åtgärd med egendomen inte äga
rum, om den kan vårdas utan
fara för förstörelse.

Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1974:1066) om förfarande
med förverkad egendom och hittegods m.m.

Härigenom föreskrivs att 2, 2 a och 8 §§ lagen (1974:1066) om
förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m. ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Egendom som tagits i förvar
med stöd av lagen (1974:1065)
om visst stöldgods m.m. skall
förvaras hos polismyndigheten i
minst sex månader efter det att
beslut meddelats om att egendomen skall vara tagen i förvar.
Denna frist skall i fall som avses
i 2 § tredje stycket nämnda lag
räknas från dagen för åklagarens
beslut, även om detta prövats av
domstol, och i övriga fall räknas
från den dag då lagakraftägande
avgörande föreligger om att
egendomen skall vara tagen i
förvar.
Vad som sagts i första
stycket gäller ej i fall som avses i
3 och 4 §§.
Har det under den i första
stycket angivna tiden icke
kunnat utredas vem som har rätt
till egendomen, skall polismyndigheten på lämpligt sätt låta
kungöra förhållandet med uppgift om egendomen och om de
omständigheter under vilka den
anträffats. I kungörelsen anges
även viss tid, ej understigande en
månad, inom vilken den som vill
88

Föreslagen lydelse
2§

Egendom som tagits i förvar
med stöd av lagen (1974:1065)
om visst stöldgods m.m. ska
förvaras hos Polismyndigheten i
minst sex månader efter det att
beslut meddelats om att egendomen ska vara tagen i förvar.
Denna frist ska i fall som avses i
2 § tredje stycket nämnda lag
räknas från dagen för åklagarens
beslut, även om detta prövats av
domstol, och i övriga fall räknas
från den dag då lagakraftägande
avgörande föreligger om att
egendomen ska vara tagen i
förvar.
Vad som sagts i första
stycket gäller inte i fall som
avses i 3 och 4 §§.
Har det under den i första
stycket angivna tiden inte
kunnat utredas vem som har rätt
till egendomen, ska Polismyndigheten på lämpligt sätt låta
kungöra förhållandet med uppgift om egendomen och om de
omständigheter under vilka den
anträffats. I kungörelsen anges
även viss tid, som inte ska
understiga en månad, inom
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göra anspråk på egendomen
skall ge sig till känna. Framställes icke anspråk inom denna
tid eller avstår den som har rätt
till egendomen från denna, skall
med egendomen förfaras på sätt
som anges i denna lag.

Författningsförslag

vilken den som vill göra anspråk
på egendomen ska ge sig till
känna. Framställs inte anspråk
inom denna tid eller avstår den
som har rätt till egendomen från
denna, ska egendomen behandlas
på det sätt som anges i denna lag.

2 a §52
Egendom som omhänderEgendom som omhändertagits med stöd av 24 a § polis- tagits med stöd av 24 a § polislagen (1984:387) ska finnas till- lagen (1984:387) ska finnas tillgänglig hos polismyndigheten för gänglig hos Polismyndigheten
avhämtning i minst en månad för avhämtning i minst en
efter det att en sådan under- månad efter det att en sådan
rättelse som anges i 24 d § polis- underrättelse som anges i 24 d §
lagen har delgivits. Om egen- polislagen har delgivits. Om
domen inte hämtas ut inom egendomen inte hämtas ut inom
denna tid, ska det förfaras med denna tid, ska det förfaras med
egendomen på det sätt som egendomen på det sätt som
anges i denna lag.
anges i denna lag.
Om egendomens värde sannoOm egendomens värde sannolikt uppgår till mer än en fjärde- likt uppgår till mer än en fjärdedel av det prisbasbelopp enligt del av det prisbasbelopp enligt
2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäk- 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gällde då ringsbalken som gällde då
underrättelsen delgavs, tillämpas underrättelsen delgavs, tillämpas
bestämmelserna i denna lag bestämmelserna i denna lag
först efter det att tre månader först efter det att tre månader
har förflutit sedan polismyndig- har förflutit sedan Polismyndigheten genom kungörelse upp- heten genom kungörelse uppmanat ägaren eller annan rätts- manat ägaren eller annan rättsinnehavare att göra anspråk på innehavare att göra anspråk på
egendomen.
egendomen.
8 §53
Försäljning av egendom som tagits i förvar med stöd av lagen
(1974:1065) om visst stöldgods m.m., egendom som omhändertagits med stöd av 24 a § polislagen (1984:387) eller egendom som
52
53

Senaste lydelse 2010:1219.
Senaste lydelse 2009:1172.
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omfattas av 27 kap. 8 a § andra stycket rättegångsbalken sker för
statens räkning.
Har egendomen sålts, har ägaren eller annan rättsinnehavare rätt
till ersättning. Denna utgår dock inte med högre belopp än som har
influtit vid försäljningen. I de fall som avses i 7 § andra stycket ska
kostnaden för förbättringen avräknas från ersättningen.
Ansökan om ersättning prövas
Ansökan om ersättning prövas
av Rikspolisstyrelsen om en polis- av den myndighet som beslutat
myndighet fattat beslutet om för- om försäljningen.
säljning. I annat fall prövas
ersättningsfrågan av den myndighet som beslutat om försäljningen.
Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1975:74) med
bemyndigande att meddela vissa föreskrifter
för trädgårdsnäringen

Härigenom föreskrivs att i 4 §54 lagen (1975:74) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter för trädgårdsnäringen ordet
”polismyndighet” ska bytas ut mot ordet ”Polismyndigheten”.
Denna lag träder i kraft den

54

Senaste lydelse 1977:415.
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Förslag till
lag om ändring i oljekrislagen (1975:197)

Härigenom föreskrivs att i 21 § oljekrislagen (1975:197) ordet
”polismyndighet” ska bytas ut mot ordet ”Polismyndigheten”.
Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Härigenom föreskrivs att 37 § trafikskadelagen (1975:1410) ska
ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

37 §55
Förare av moped och förare
Förare av moped och förare
av motorredskap som, utan att av motorredskap som, utan att
vara registrerat i vägtrafik- vara registrerat i vägtrafikregistret, omfattas av denna lag registret, omfattas av denna lag
skall under färd här i landet ska under färd här i landet
medföra bevis om att fordonet medföra bevis om att fordonet
är trafikförsäkrat och på an- är trafikförsäkrat och på uppmodan visa upp beviset för bil- maning visa upp beviset för
inspektör eller polisman.
bilinspektör eller polisman.
Den som bryter mot första
Den som bryter mot första
stycket döms till penningböter. stycket döms till penningböter.
Han är dock fri från ansvar, om Föraren är dock fri från ansvar,
han senast tredje vardagen efter om han eller hon senast tredje
förseelsen styrker hos polismyn- vardagen efter förseelsen styrker
dighet att han hade bevis om hos Polismyndigheten att han
trafikförsäkring vid tiden för eller hon hade bevis om trafikförseelsen samt omständighet- försäkring
vid
tiden
för
erna ger vid handen att förse- förseelsen samt omständighetelsen har berott på tillfälligt för- erna visar att förseelsen har
biseende.
berott på tillfälligt förbiseende.
Denna lag träder i kraft den

55

Senaste lydelse 2002:343.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1976:206)
om felparkeringsavgift

Härigenom föreskrivs att 8–10 §§ lagen (1976:206) om felparkeringsavgift ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Meddelas parkeringsanmärkning och anser fordonets förare
eller ägare att så ej hade bort
ske, får han ansöka om rättelse
hos polismyndigheten i det polisdistrikt där anmärkningen meddelades. Bifalles ansökan, undanröjer myndigheten betalningsansvaret.
Bifalles ej ansökan om
rättelse eller kan frågan icke
lämpligen prövas i denna ordning, erinras den som har begärt
rättelse om möjligheten att
bestrida betalningsansvar på det
sätt som anges i 9 §.
Mot beslut med anledning av
begäran om rättelse får talan ej
föras.
Ägare av fordon, i fråga om
vilket parkeringsanmärkning har
meddelats, får hos polismyndigheten i det polisdistrikt där parkeringsanmärkningen meddelades
skriftligen anmäla att han bestrider betalningsansvar. Därvid
skall han ange de omständig56

Senaste lydelse 1988:1180.
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Föreslagen lydelse
8§

Meddelas parkeringsanmärkning och anser fordonets förare
eller ägare att så inte hade bort
ske, får han eller hon ansöka om
rättelse hos Polismyndigheten.
Bifalls ansökan, undanröjer myndigheten betalningsansvaret.
Bifalls inte ansökan om
rättelse eller kan frågan inte
lämpligen prövas i denna ordning, ska den som har begärt
rättelse erinras om möjligheten
att bestrida betalningsansvar på
det sätt som anges i 9 §.
Mot beslut med anledning av
begäran om rättelse får talan inte
föras.

9 §56

Ägare av fordon, för vilket
parkeringsanmärkning har meddelats, får hos Polismyndigheten
skriftligen anmäla att han eller
hon bestrider betalningsansvar.
Därvid ska han eller hon ange de
omständigheter som bestridandet grundas på och den bevis-
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heter som bestridandet grundas
på och den bevisning som
åberopas.
Har bestridande anmälts,
verkställer polismyndigheten den
utredning som behövs. Sedan
utredningen har avslutats, meddelar polismyndigheten beslut
med anledning av bestridandet.
Finner myndigheten att parkeringsanmärkning ej hade bort
meddelas eller att betalningsansvar av annan anledning ej
åvilar den som bestritt sådant
ansvar, undanröjer den betalningsansvaret.
Anmäles bestridande senare
än sex månader efter det att
avgiften har erlagts eller kronofogdemyndigheten vidtagit åtgärd
för indrivning av avgiften, avvisas anmälan.

Författningsförslag

ning som åberopas.
Har bestridande anmälts,
verkställer Polismyndigheten den
utredning som behövs. Sedan
utredningen har avslutats, meddelar Polismyndigheten beslut
med anledning av bestridandet.
Finner myndigheten att parkeringsanmärkning inte borde ha
meddelats, eller att den som bestritt betalningsansvar av någon
annan anledning inte har sådant
ansvar, ska betalningsansvaret
undanröjas.
Anmäls bestridande senare än
sex månader efter det att avgiften har erlagts eller Kronofogdemyndigheten vidtagit åtgärd
för indrivning av avgiften, ska
anmälan avvisas.

10 §57
Ett beslut enligt 9 § som innebär att betalningsansvaret undanröjts får inte överklagas.
Andra beslut enligt 9 § överAndra beslut enligt 9 § överklagas skriftligen till den tings- klagas skriftligen till den tingsrätt inom vars domkrets över- rätt inom vars domkrets överträdelsen har ägt rum. Över- trädelsen har ägt rum. Överklagandet skall ges in till polis- klagandet ska ges in till Polismyndigheten. Det skall ha myndigheten. Det ska ha
kommit in dit senast tre veckor kommit in dit senast tre veckor
från det klaganden fick del av från det klaganden fick del av
beslutet. Vid överklagande gäller beslutet. Vid överklagande gäller
lagen (1996:242) om domstols- lagen (1996:242) om domstolsärenden, om inte annat anges i ärenden, om inte annat anges i
denna lag.
denna lag.
Omständigheter eller bevis
Omständigheter eller bevis
57

Senaste lydelse 1996:257.
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som inte angetts vid polismyndigheten får i tingsrätten eller
hovrätten åberopas endast om
parten gör sannolikt, att han
haft giltig ursäkt för sin underlåtenhet att ange omständigheten eller beviset vid polismyndigheten, eller om det av annan
särskild anledning bör tillåtas att
omständigheten eller beviset
åberopas.
Denna lag träder i kraft den
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som inte angetts vid Polismyndigheten får i tingsrätten eller
hovrätten åberopas endast om
parten gör sannolikt, att han
eller hon haft giltig ursäkt för
sin underlåtenhet att ange omständigheten eller beviset vid
Polismyndigheten, eller om det
av annan särskild anledning bör
tillåtas att omständigheten eller
beviset åberopas.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1976:511) om
omhändertagande av berusade personer m.m.

Härigenom föreskrivs att 4, 7 och 7 a §§ lagen (1976:511) om
omhändertagande av berusade personer m.m. ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse
En omhändertagen person
som inte bereds vård på sjukhus
eller någon annan vårdinrättning
och inte heller tas om hand på
något annat sätt eller annars kan
friges får hållas kvar. Den
omhändertagne får därvid tas i
förvar om det är nödvändigt
med hänsyn till ordning eller
säkerhet. Förvaras den omhändertagne hos Kriminalvården
skall myndigheten utöva tillsyn
över den omhändertagne enligt
6 § samt fullgöra de uppgifter
som avses i 7 § första och andra
styckena, om inte uppgifterna
har fullgjorts av polisen.

Den som är omhändertagen
enligt denna lag skall så snart
som möjligt underrättas om anledningen till omhändertagandet.
Bedöms den omhändertagne
vara i behov av hjälp eller stöd
från samhällets sida, skall polisen
innan omhändertagandet upp58
59

Föreslagen lydelse
4 §58

En omhändertagen person
som inte bereds vård på sjukhus
eller någon annan vårdinrättning
och inte heller tas om hand på
något annat sätt eller annars kan
friges får hållas kvar. Den
omhändertagne får då tas i
förvar om det är nödvändigt
med hänsyn till ordning eller
säkerhet. Förvaras den omhändertagne hos Kriminalvården
ska myndigheten utöva tillsyn
över den omhändertagne enligt
6 § samt fullgöra de uppgifter
som avses i 7 § första och andra
styckena, om inte uppgifterna
har fullgjorts av Polismyndigheten.

7 §59

Den som är omhändertagen
enligt denna lag ska så snart som
möjligt underrättas om anledningen till omhändertagandet.
Bedöms den omhändertagne
vara i behov av hjälp eller stöd
från samhällets sida, ska Polismyndigheten innan omhänder-

Senaste lydelse 2005:973.
Senaste lydelse 1984:391.
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hör gå honom till handa med
råd och upplysningar samt, i den
mån det lämpligen kan ske, samråda med annat samhällsorgan
som har till uppgift att tillgodose sådant behov.
Den omhändertagne skall friges så snart det finnes kunna ske
utan men för honom själv och
anledning till omhändertagande
ej längre föreligger. Frigivandet
skall dock alltid äga rum senast
inom åtta timmar efter omhändertagandet, om det ej uppenbarligen är förenligt med den
omhändertagnes eget intresse
att han får kvarstanna kortare
tid därutöver.
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tagandet upphör gå honom eller
henne till handa med råd och
upplysningar samt, i den mån
det lämpligen kan ske, samråda
med annat samhällsorgan som
har till uppgift att tillgodose
sådant behov.
Den omhändertagne ska friges så snart det kan ske utan
men för honom eller henne själv
och anledning till omhändertagande inte längre föreligger.
Frigivandet ska dock alltid äga
rum senast inom åtta timmar
efter omhändertagandet, om det
inte uppenbarligen är förenligt
med den omhändertagnes eget
intresse att han eller hon får
kvarstanna kortare tid därutöver.

7 a §60
Förvaras den omhändertagne
Förvaras den omhändertagne
hos Kriminalvården skall myn- hos Kriminalvården ska myndigdigheten underrätta den polis- heten underrätta Polismyndigmyndighet som beslutat om om- heten så snart det finns skäl att
händertagande så snart det finns ompröva beslutet.
skäl att ompröva beslutet.
Denna lag träder i kraft den

60

Senaste lydelse 2005:973.
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Förslag till lag
om ändring i lagen (1977:67) om tilläggsavgift
i kollektiv persontrafik

Härigenom föreskrivs att i 5 § lagen (1977:67) om tilläggsavgift
i kollektiv persontrafik ordet ”polismyndighet” ska bytas ut mot
ordet ”Polismyndigheten”.
Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

Härigenom föreskrivs att i 7 kap. 5 §61 arbetsmiljölagen
(1977:1160) ordet ”polismyndighet” ska bytas ut mot ordet ”Polismyndigheten”.
Denna lag träder i kraft den

61

Senaste lydelse 2000:764.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1978:234) om nämnder
för vissa trafikfrågor

Härigenom föreskrivs att 6 § lagen (1978:234) om nämnder för
vissa trafikfrågor ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6 §62
En nämnds beslut enligt 1 § får överklagas hos länsstyrelsen.
Länsstyrelsens beslut får överklagas hos Transportstyrelsen.
Styrelsens beslut får inte överklagas.
De statliga väghållningsmynDe statliga väghållningsmyndigheterna och polismyndig- digheterna och Polismyndigheterna får överklaga en nämnds heten får överklaga en nämnds
eller länsstyrelsens beslut enligt eller länsstyrelsens beslut enligt
1 §.
1 §.
Regeringen får föreskriva om inskränkningar i rätten att överklaga beslut enligt 1 §.
En nämnds beslut enligt 4 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Denna lag träder i kraft den

62

Senaste lydelse 2008:1363.
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Förslag till
lag om ändring i förfogandelagen (1978:262)

Härigenom föreskrivs att 47, 48 och 56 §§ förfogandelagen
(1978:262) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
För kontroll av att uppgift
som har lämnats enligt 46 § är
riktig och fullständig skall uppgiftsskyldig på begäran av länsstyrelse eller av annan myndighet som regeringen bestämmer
tillhandahålla myndigheten handelsböcker och andra affärshandlingar på tid och plats som
myndigheten fastställer.
Efterkommer uppgiftsskyldig
ej begäran enligt första stycket
eller föreligger särskild anledning till kontroll, får myndighet
som sägs i första stycket besluta
om undersökning av kontor,
fabrik, butik, serveringslokal,
lagerlokal, ladugård eller annat
utrymme eller förvaringsställe,
som den uppgiftsskyldige råder
över, och om omhändertagande
av hans handelsböcker och andra
affärshandlingar.
Vid undersökning och omhändertagande enligt andra
stycket skall bestämmelserna i
28 kap. rättegångsbalken om
husrannsakan gälla i tillämpliga
delar. Myndigheten utövar den
befogenhet som vid husrannsakan tillkommer undersökningsledaren, åklagaren eller
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Föreslagen lydelse
47 §

För kontroll av att uppgift
som har lämnats enligt 46 § är
riktig och fullständig ska uppgiftsskyldig på begäran av länsstyrelse eller av annan myndighet som regeringen bestämmer
tillhandahålla myndigheten handelsböcker och andra affärshandlingar på tid och plats som
myndigheten fastställer.
Följer uppgiftsskyldig inte
begäran enligt första stycket
eller föreligger särskild anledning till kontroll, får myndighet
som sägs i första stycket besluta
om undersökning av kontor,
fabrik, butik, serveringslokal,
lagerlokal, ladugård eller annat
utrymme eller förvaringsställe,
som den uppgiftsskyldige råder
över, och om omhändertagande
av hans eller hennes handelsböcker
och andra affärshandlingar.
Vid undersökning och omhändertagande enligt andra
stycket ska bestämmelserna i
28 kap. rättegångsbalken om
husrannsakan gälla i tillämpliga
delar. Myndigheten utövar den
befogenhet som vid husrannsakan tillkommer undersökningsledaren, åklagaren eller
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rätten. Det åligger polismyndighet att lämna den handräckning som behövs för undersökningen och omhändertagandet.

Författningsförslag

rätten. Polismyndigheten ska
lämna den handräckning som
behövs för undersökningen och
omhändertagandet.

48 §
Ägare eller innehavare av egendom, beträffande vilken förberedelser för förfogande enligt 63 § kommer i fråga, är på begäran
av myndighet som regeringen bestämmer skyldig att lämna för
sådant ändamål nödvändiga uppgifter om egendomen och att tillhandahålla den för besiktning på tid och plats som myndigheten
fastställer.
Har någon underlåtit att fullHar någon underlåtit att fullgöra skyldighet enligt första göra skyldighet enligt första
stycket, får länsstyrelse före- stycket, får länsstyrelse förelägga honom vid vite att fullgöra lägga honom eller henne vid vite
skyldigheten.
att fullgöra skyldigheten.
Efterkommes icke föreläggande
Följs inte ett föreläggande vid
vid vite att hålla egendom till- vite att hålla egendom tillgänglig
gänglig för besiktning, får läns- för besiktning, får länsstyrelsen
styrelsen i stället för att utsätta i stället för att utsätta nytt vite
nytt vite besluta om handräck- besluta om handräckning för att
ning för att genomföra besikt- genomföra besiktningen. Sådan
ningen. Sådan handräckning handräckning lämnas av Polislämnas av polismyndighet på den myndigheten på den försumliges
försumliges bekostnad.
bekostnad.
Underlåter någon att behörigen eller i rätt tid tillhandahålla egendom, som omfattas av
beslut om förfogande, skall
polismyndighet lämna den handräckning som behövs för verkställighet av beslutet. Om dröjsmål kan medföra fara och polismyndighet icke är tillgänglig, får
den myndighet som har utövat
förfoganderätten själv verkställa
beslutet.
Är fråga om förfogande för

56 §

Underlåter någon att behörigen eller i rätt tid tillhandahålla egendom, som omfattas av
beslut om förfogande, ska Polismyndigheten lämna den handräckning som behövs för verkställighet av beslutet. Om dröjsmål kan medföra fara och Polismyndigheten inte är tillgänglig,
får den myndighet som har
utövat förfoganderätten själv
verkställa beslutet.
Är fråga om förfogande för
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försvarsmaktens
behov
och
skulle dröjsmål med verkställighet av beslutet om förfogande
medföra allvarlig olägenhet, får
myndighet som avses i första
stycket vidtaga åtgärd som där
sägs, även om ägaren eller innehavaren icke har fått del av
beslutet.
Denna lag träder i kraft den
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Försvarsmaktens behov och
skulle dröjsmål med verkställighet av beslutet om förfogande
medföra allvarlig olägenhet, får
myndighet som avses i första
stycket vidta åtgärd som där
sägs, även om ägaren eller innehavaren inte har fått del av
beslutet.
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Förslag till
lag om ändring i ransoneringslagen (1978:268)

Härigenom föreskrivs att 15 och 35 §§ ransoneringslagen
(1978:268) ska följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Näringsidkare som avses
med beslut om förfogande eller
dispositionsförbud är skyldig att
vårda egendomen samt att, om
det påfordras, avlämna förnödenhet som skall avstås enligt
beslut om förfogande. Tid och
plats för avlämnande fastställes
av den myndighet som har meddelat beslutet eller av myndighet
som regeringen bestämmer.
Kan näringsidkaren icke tillfredsställande fullgöra skyldighet enligt första stycket, skall
han utan dröjsmål anmäla detta
till den myndighet som har
meddelat beslutet eller bestämmelse om fullgörande av det.
Underlåter näringsidkare att
behörigen eller i rätt tid tillhandahålla egendom som omfattas av beslut om förfogande,
skall polismyndighet lämna den
handräckning som behövs för
verkställighet av beslutet.
Om uppgiftsskyldig ej efterkommer begäran enligt 34 § eller
om det beträffande någon föreligger särskild anledning till
kontroll huruvida uppgiftsskyl-

Föreslagen lydelse
15 §

Näringsidkare som avses
med beslut om förfogande eller
dispositionsförbud är skyldig att
vårda egendomen samt att, om
det fordras, avlämna förnödenhet som ska avstås enligt
beslut om förfogande. Tid och
plats för avlämnande fastställs av
den myndighet som har meddelat beslutet eller av myndighet
som regeringen bestämmer.
Kan näringsidkaren inte tillfredsställande fullgöra skyldighet enligt första stycket, ska han
eller hon utan dröjsmål anmäla
detta till den myndighet som har
meddelat beslutet eller bestämmelse om fullgörande av det.
Underlåter näringsidkare att
behörigen eller i rätt tid tillhandahålla egendom som omfattas av beslut om förfogande,
ska Polismyndigheten lämna den
handräckning som behövs för
verkställighet av beslutet.

35 §

Om uppgiftsskyldig inte
följer begäran enligt 34 § eller
om det beträffande någon föreligger särskild anledning till
kontroll huruvida uppgiftsskyl-
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dighet vederbörligen har fullgjorts, får myndighet som avses
i 34 § besluta om undersökning
av kontor, fabrik, butik, serveringslokal, lagerlokal, ladugård
eller annat utrymme eller förvaringsställe, som han råder
över, och om omhändertagande
av hans handelsböcker och andra
affärshandlingar. Även i fråga
om utrymme som avses i 33 §
andra stycket får undersökning
ske.
Vid undersökning och omhändertagande enligt första
stycket skall bestämmelserna i
28 kap. rättegångsbalken om
husrannsakan gälla i tillämpliga
delar. Myndigheten utövar därvid den befogenhet som vid
husrannsakan tillkommer undersökningsledaren, åklagaren eller
rätten. Det åligger polismyndighet att lämna den handräckning
som behövs för undersökningen
och omhändertagandet.
Denna lag träder i kraft den
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dighet vederbörligen har fullgjorts, får myndighet som avses
i 34 § besluta om undersökning
av kontor, fabrik, butik, serveringslokal, lagerlokal, ladugård
eller annat utrymme eller förvaringsställe, som han eller hon
råder över, och om omhändertagande av hans eller hennes
handelsböcker och andra affärshandlingar. Även i fråga om
utrymme som avses i 33 § andra
stycket får undersökning ske.
Vid undersökning och omhändertagande enligt första
stycket ska bestämmelserna i
28 kap. rättegångsbalken om
husrannsakan gälla i tillämpliga
delar. Myndigheten utövar då
den befogenhet som vid husrannsakan tillkommer undersökningsledaren, åklagaren eller
rätten. Polismyndigheten ska
lämna den handräckning som
behövs för undersökningen och
omhändertagandet.
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Förslag till
lag om ändring i passlagen (1978:302)

Härigenom föreskrivs att 2 och 5 a §§ passlagen (1978:302) ska
ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
2 §63

Pass utfärdas av
passmyndighet.
Polismyndighet är
Polismyndigheten
är
passmyndighet inom riket.
passmyndighet inom riket.
Utom riket fullgör beskickningar och karriärkonsulat uppgifter
som passmyndighet i den utsträckning som beslutas av regeringen
eller den myndighet regeringen bestämmer. Regeringen eller den
myndighet regeringen bestämmer får också besluta att ett honorärkonsulat i begränsad utsträckning ska fullgöra uppgifter som passmyndighet.
5 a §64
Polisen har till uppgift att överPolismyndigheten ska övervaka att bestämmelserna i 5 § vaka att bestämmelserna i 5 §
följs.
följs.
Den som enligt 5 § ska medföra pass ska på begäran
1. överlämna passet till en polisman eller särskilt förordnad
passkontrollant, tjänsteman vid Kustbevakningen, Tullverket eller
Migrationsverket,
2. låta befattningshavare enligt
2. låta befattningshavare enligt
1 ta passinnehavarens finger- 1 ta passinnehavarens fingeravtryck och en bild i digitalt avtryck och en bild i digitalt
format av dennes ansikte för format av hans eller hennes
kontroll av att dessa motsvarar ansikte för kontroll av att dessa
de fingeravtryck och den ansikts- motsvarar de fingeravtryck och
bild som finns sparade i passet.
den ansiktsbild som finns sparade
i passet.
När en kontroll enligt andra stycket 2 har genomförts, ska
fingeravtrycken och ansiktsbilden samt de biometriska data som
därvid har tagits fram omedelbart förstöras.
63
64

Senaste lydelse 2008:382.
Senaste lydelse 2009:387.
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Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i brottsskadelagen (1978:413)

Härigenom föreskrivs att 14 § brottsskadelagen (1978:413) ska
ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

14 §65
Om allmänt åtal har väckts,
Om allmänt åtal har väckts,
skall ansökan om brottsskade- ska ansökan om brottsskadeersättning göras inom två år från ersättning göras inom två år från
det att dom eller slutligt beslut det att dom eller slutligt beslut
har vunnit laga kraft. Har all- har vunnit laga kraft. Har allmänt åtal inte väckts men för- mänt åtal inte väckts men förundersökning
inletts,
skall undersökning
inletts,
ska
ansökan göras inom två år från ansökan göras inom två år från
det att förundersökningen lagts det att förundersökningen lagts
ned eller avslutats. I övriga fall ned eller avslutats. I övriga fall
skall ansökan göras inom två år ska ansökan göras inom två år
från det att brottet begicks.
från det att brottet begicks.
Om det finns synnerliga skäl kan en ansökan prövas även om
den har kommit in för sent.
Ansökan prövas endast om
Ansökan prövas endast om
brottet har anmälts till åklagare brottet har anmälts till åklagare
eller polismyndighet eller om eller Polismyndigheten eller om
sökanden visar giltig anledning sökanden visar giltig anledning
till att någon sådan anmälan inte till att någon sådan anmälan inte
har gjorts.
har gjorts.
I fråga om preskription av en fordran på brottsskadeersättning
gäller vad som föreskrivs i 3 § preskriptionslagen (1981:130) om
preskription av en fordran på skadestånd i anledning av brott.
Denna lag träder i kraft den

65

Senaste lydelse 1999:253.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1979:357) om yrkesmässig
försäljning av dyrkverktyg

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1979:357) om yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg
dels att i 5 och 6 §§ ordet ”polismyndigheten” ska bytas ut mot
”Polismyndigheten”,
dels att 2 och 3 §§ ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2§
Yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg får bedrivas endast efter
tillstånd. Sådan försäljning får ske endast till den som i sitt yrke
eller annars har ett beaktansvärt behov av dyrkverktyg och skäligen
kan antas inte komma att missbruka dem.
Tillstånd får ges åt den som
Tillstånd får beviljas den som
har gjort sig känd för ordent- har gjort sig känd för ordentlighet och pålitlighet och som lighet och pålitlighet och som
kan antas komma att bedriva kan antas komma att bedriva
försäljningen i enlighet med vad försäljningen i enlighet med vad
som har sagts i första stycket. I som har sagts i första stycket. I
fråga om juridiska personer skall fråga om juridiska personer ska
det för verksamheten finnas en det för verksamheten finnas en
föreståndare som tillståndsmyn- föreståndare som tillståndsmyndigheten har godkänt.
digheten har godkänt.
Regeringen eller, efter regerRegeringen eller, efter regeringens bemyndigande, rikspolis- ingens bemyndigande, Polisstyrelsen får meddela närmare myndigheten får meddela närmare
föreskrifter rörande försälj- föreskrifter rörande försäljningen.
ningen.
3§
Fråga om tillstånd prövas av
Fråga om tillstånd prövas av
polismyndigheten i den ort där Polismyndigheten.
rörelsen huvudsakligen skall bedrivas.
Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1979:377) om registrering
av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.

Härigenom föreskrivs att 15 § lagen (1979:377) om registrering
av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m. ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

15 §66
Kustbevakningen, Tullverket
Kustbevakningen, Tullverket
och polismyndigheterna biträder och Polismyndigheten ska biregistermyndigheten med att träda registermyndigheten med
vaka över att bestämmelser i lag att vaka över att bestämmelser i
eller annan författning om båt- lag eller annan författning om
registrering och båtidentifiering båtregistrering och båtidentiföljs. De angivna myndigheterna fiering följs. De angivna mynhar, liksom registermyndig- digheterna har, liksom registerheten, för detta ändamål rätt till myndigheten, för detta ändamål
tillträde till båt. De skall under- rätt till tillträde till båt. De ska
rätta registermyndigheten om underrätta registermyndigheten
försummelser att följa bestäm- om försummelser att följa bemelserna.
stämmelserna.
Denna lag träder i kraft den

66

Senaste lydelse 2001:379.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1979:1088)
om gränsövervakningen i krig m.m.

Härigenom föreskrivs att 7 § lagen (1979:1088) om gränsövervakningen i krig m.m. ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
När beslut av polismyndighet
eller polisman ej utan fara kan
avvaktas, har även annan gränsövervakningsman än polisman
dennes befogenhet att

Föreslagen lydelse
7§

När beslut av Polismyndigheten eller polisman inte utan
fara kan avvaktas, har även annan
gränsövervakningsman än polisman hans eller hennes befogenhet att
1. gripa den mot vilken skäl förekommer till anhållande för
spioneri, sabotage eller annan brottslig verksamhet till fara för
rikets försvar eller säkerhet,
2. verkställa beslag, göra hus2. verkställa beslag, göra husrannsakan samt företaga kropps- rannsakan samt företa kroppsvisitation och kroppsbesiktning visitation och kroppsbesiktning
vid misstanke om sådan brotts- vid misstanke om sådan brottslig verksamhet som avses vid 1,
lig verksamhet som avses vid 1,
3. tillfälligt omhändertaga den
3. tillfälligt omhänderta den
som enligt utlänningslagstift- som enligt utlänningslagstiftningen får tas i förvar av polis- ningen får tas i förvar av Polismyndighet.
myndigheten.
Att gränsövervakningsman
Att gränsövervakningsman
får gripa den som har begått får gripa den som har begått
brott, varå fängelse kan följa, brott, på vilket fängelse kan
och som träffas på bar gärning följa, och som träffas på bar
eller flyende fot och den som är gärning eller flyende fot och den
efterlyst för brott samt att be- som är efterlyst för brott samt
slag får läggas på föremål som att beslag får läggas på föremål
därvid påträffas, följer av som då påträffas, följer av
24 kap. 7 § andra stycket och 24 kap. 7 § andra stycket och
27 kap. 4 § första stycket rätte- 27 kap. 4 § första stycket
gångsbalken.
rättegångsbalken.
Gränsövervakningsman får,
Gränsövervakningsman får,
även om förutsättningar för även om förutsättningar för
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beslag ej föreligger, hålla kvar
gods vars befordran skulle medföra uppenbar fara för rikets
försvar eller säkerhet.
Gränsövervakningsman, som
har vidtagit annan åtgärd enligt
denna paragraf än kroppsvisitation eller kroppsbesiktning, skall
så skyndsamt som möjligt anmäla
det till sin förman. Det åligger
förmannen att omedelbart pröva
om tvångsmedel, som ej redan
har upphört, skall bestå. Finner
denne att tvångsmedlet skall bestå,
skall ärendet genast överlämnas
till den åklagar-, polis- eller tullmyndighet eller den militära
myndighet som har att besluta om
fortsatta åtgärder.

Författningsförslag

beslag inte föreligger, hålla kvar
gods vars befordran skulle medföra uppenbar fara för rikets
försvar eller säkerhet.
Gränsövervakningsman, som
har vidtagit annan åtgärd enligt
denna paragraf än kroppsvisitation eller kroppsbesiktning, ska
så skyndsamt som möjligt anmäla
det till sin förman. Förmannen
ska omedelbart pröva om tvångsmedel, som inte redan har upphört, ska bestå. Om tvångsmedlet ska bestå, ska ärendet
genast överlämnas till den åklagare eller militära myndighet som
ska besluta om fortsatta åtgärder.
Om det är Polismyndigheten eller
Tullverket som ska besluta om
fortsatta åtgärder ska ärendet i
stället överlämnas dit.

Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder
mot förorening från fartyg

Härigenom föreskrivs att 5 kap. 2 §, 6 kap. 11 §, 7 kap. 11 §,
11 kap. 3 och 5 §§ lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening
från fartyg ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5 kap.
2 §67
Handlingar som avses i 1 §
Handlingar som avses i 1 §
skall i fråga om svenska fartyg ska i fråga om svenska fartyg på
på begäran hållas tillgängliga för begäran hållas tillgängliga för
polismyndigheten,
Kustbevak- Polismyndigheten, Kustbevakningen, den tillsynsmyndighet ningen, den tillsynsmyndighet
som avses i 6 kap. 5 § eller som avses i 6 kap. 5 § eller
annan myndighet som reger- annan myndighet som regeringen utser. Detsamma gäller i ingen utser. Detsamma gäller i
fråga om motsvarandet hand- fråga om motsvarandet handlingar på utländska fartyg, som lingar på utländska fartyg, som
befinner sig inom Sveriges sjö- befinner sig inom Sveriges sjöterritorium, i den mån reger- territorium, i den mån regeringen föreskriver detta.
ingen föreskriver detta.
Inom en främmande stats sjöterritorium är befälhavare på
svenska fartyg skyldiga att låta behöriga utländska myndigheter ta
del av sådana handlingar som avses i 1 §.
6 kap.
11 §68
Om den tillsynsmyndighet
Om den tillsynsmyndighet
som avses i 5 eller 5 a § har som avses i 5 eller 5 a § har
anledning att anta att det har anledning att anta att det har
begåtts ett brott som avses i begåtts ett brott som avses i
denna lag skall myndigheten denna lag ska myndigheten
skyndsamt anmäla detta till skyndsamt anmäla detta till
polismyndigheten eller åklagare. Polismyndigheten eller åklagare.
Gäller misstanken ett förbjudet Gäller misstanken ett förbjudet
67
68

Senaste lydelse 2001:1294.
Senaste lydelse 2001:1294.
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utsläpp skall också Kustbevakningen underrättas.
Om det har inletts en förundersökning om brott som
avses i denna lag skall tillsynsmyndigheten på begäran bistå
polismyndigheten,
Kustbevakningen och åklagare
vid undersökningen.

Författningsförslag

utsläpp ska också Kustbevakningen underrättas.
Om det har inletts en förundersökning om brott som
avses i denna lag ska tillsynsmyndigheten på begäran bistå
Polismyndigheten,
Kustbevakningen och åklagare
vid undersökningen.

7 kap.
11 §
Regeringen eller den mynRegeringen eller den myndighet som regeringen utser dighet som regeringen utser
meddelar föreskrifter om sådan meddelar föreskrifter om sådan
märkning av olja ombord på märkning av olja ombord på
fartyg som behövs för att det fartyg som behövs för att det
skall kunna fastställas varifrån ska kunna fastställas varifrån
förorenande olja har kommit.
förorenande olja har kommit.
För att undersöka varifrån
För att undersöka varifrån
förorenande olja har kommit får förorenande olja har kommit får
polismyndighet eller den myn- Polismyndigheten eller den myndighet som har befogenhet att dighet som har befogenhet att
meddela beslut enligt 5 § ta olje- meddela beslut enligt 5 § ta oljeprov ombord på ett fartyg och prov ombord på ett fartyg och
för sådant ändamål avbryta för sådant ändamål avbryta
fartygets resa, om det inte leder fartygets resa, om det inte leder
till någon väsentlig olägenhet.
till någon väsentlig olägenhet.
11 kap.
3 §69
I fråga om åklagarens och
I fråga om åklagarens och
polismyndighetens rätt att anlita Polismyndighetens rätt att anlita
biträde av Kustbevakningen och biträde av Kustbevakningen och
att uppdra åt en tjänsteman vid att uppdra åt en tjänsteman vid
Kustbevakningen att vidta sär- Kustbevakningen att vidta särskilda åtgärder vid förundersök- skilda åtgärder vid förundersökning om brott som avses i 1 § ning om brott som avses i 1 §
gäller vad som sägs i 7 § lagen gäller vad som sägs i 7 § lagen
69

Senaste lydelse 2001:1294.
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(1982:395) om Kustbevakning- (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär över- ens medverkan vid polisiär övervakning.
vakning.
En tjänsteman vid Kustbevakningen har samma befogenhet som en polisman har
enligt 24 kap. 7 § rättegångsbalken att gripa den som misstänks för brott som avses i 1 §.
Åtgärden
skall
skyndsamt
anmälas till åklagaren. Vad som
föreskrivs i övrigt i rättegångsbalken om befogenheter och
skyldigheter i förhållande till
den som gripits gäller för tjänstemannen i samma utsträckning
som för en polisman, samt, om
Kustbevakningen leder förundersökningen, för Kustbevakningen
i samma utsträckning som för
en polismyndighet
Denna lag träder i kraft den

70

Senaste lydelse 2001:1294.
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5 §70

En tjänsteman vid Kustbevakningen har samma befogenhet som en polisman har
enligt 24 kap. 7 § rättegångsbalken att gripa den som misstänks för brott som avses i 1 §.
Åtgärden
ska
skyndsamt
anmälas till åklagaren. Vad som
föreskrivs i övrigt i rättegångsbalken om befogenheter och
skyldigheter i förhållande till
den som gripits gäller för tjänstemannen i samma utsträckning
som för en polisman, samt, om
Kustbevakningen leder förundersökningen, för Kustbevakningen
i samma utsträckning som för
Polismyndigheten.

SOU 2012:78
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1980:578)
om ordningsvakter

Härigenom föreskrivs att 5–7 och 10 §§ lagen (1980:578) om
ordningsvakter ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
En ordningsvakt förordnas
av Rikspolisstyrelsen om tjänstgöringsområdet berör flera polisdistrikt och i övriga fall av polismyndigheten. Förordnandet meddelas för viss tid, högst tre år.
I förordnandet skall anges
för vilken verksamhet och inom
vilket område det gäller. Meddelas förordnandet med stöd av
3 §, skall det också innehålla
uppgift om tjänstgöringsställe.
En ordningsvakt lyder under
polismyndigheten i det distrikt
där han tjänstgör. Han är skyldig
att lyda en order som en polisman meddelar i tjänsten, om det
inte är uppenbart att den inte
angår tjänstgöringen som ordningsvakt eller att den strider
mot lag eller annan författning.

Föreslagen lydelse
5 §71

En ordningsvakt förordnas
av Polismyndigheten. Förordnandet meddelas för viss tid, högst
tre år.
I förordnandet ska anges för
vilken verksamhet och inom
vilket område det gäller. Meddelas förordnandet med stöd av
3 §, ska det också innehålla
uppgift om tjänstgöringsställe.

6 §72

En ordningsvakt lyder under
Polismyndigheten. Han eller hon
är skyldig att lyda en order som
en polisman meddelar i tjänsten,
om det inte är uppenbart att den
inte angår tjänstgöringen som
ordningsvakt eller att den
strider mot lag eller annan författning.

7 §73

En ordningsvakt skall hålla
En ordningsvakt ska hålla
polismyndigheten
underrättad Polismyndigheten
underrättad
om förhållanden som rör hans om förhållanden som rör hans
71
72
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Senaste lydelse 1998:1554.
Senaste lydelse 1989:150.
Senaste lydelse 1989:150.
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verksamhet och är av sådan art eller hennes verksamhet och är
att de bör komma till myndig- av sådan art att de bör komma
hetens kännedom.
till myndighetens kännedom.
10 §74
Beslut som en polismyndighet
Polismyndighetens beslut i
eller Rikspolisstyrelsen har med- ärenden enligt denna lag får
delat i ärenden enligt denna lag överklagas hos allmän förvaltfår överklagas hos allmän för- ningsdomstol.
valtningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Denna lag träder i kraft den
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Senaste lydelse 1999:330.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1981:324)
om medborgarvittnen

Härigenom föreskrivs att 1 och 4 §§ lagen (1981:324) om medborgarvittnen ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
För att tillgodose allmänhetens intresse av insyn i polisverksamheten får en kommun
utse trovärdiga personer att som
medborgarvittnen följa polisens
arbete inom det polisdistrikt till
vilket kommunen hör.
Bestämmelser om medborgarvittnenas tjänstgöring meddelas
av kommunen efter samråd med
polisstyrelsen. Har en annan
kommun inom polisdistriktet utsett medborgarvittnen, skall samråd ske även med denna.

Föreslagen lydelse
1§

För att tillgodose allmänhetens intresse av insyn i polisverksamheten får en kommun
utse trovärdiga personer att som
medborgarvittnen följa polisens
arbete inom det län till vilket
kommunen hör.

4§

Bestämmelser om medborgarvittnenas tjänstgöring meddelas
av kommunen efter samråd med
Polismyndigheten. Har en annan
kommun inom länet utsett medborgarvittnen, ska samråd ske
även med denna.

Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1981:1064)
om säkerhetskontroll i domstol

Härigenom föreskrivs att 2, 4 och 5 §§ lagen (1981:1064) om
säkerhetskontroll ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 §75
Säkerhetskontroll beslutas av domstolens chef eller någon annan
lagfaren domare som han eller hon har delegerat beslutanderätten
till. Ska säkerhetskontroll ske med anledning av en viss förhandling, får den även beslutas av rätten.
Innan säkerhetskontroll beInnan säkerhetskontroll beslutas ska samråd ske med polis- slutas ska samråd ske med Polismyndigheten och, om kontroll myndigheten och, om kontroll
ska ske med anledning av en viss ska ske med anledning av en viss
förhandling i brottmål, med förhandling i brottmål, med
åklagaren. Samråd behöver dock åklagaren. Samråd behöver dock
inte ske om det är uppenbart inte ske om det är uppenbart
obehövligt.
obehövligt.
Ett beslut om säkerhetskontroll ska avse viss tid, dock längst tre
månader, eller en viss förhandling. I beslutet ska det anges vilka
lokaler som kontrollen ska omfatta.
En säkerhetskontroll genomförs, efter närmare anvisningar
av polismyndigheten, av en ordningsvakt under ledning av en
polisman eller av en polisman.

4 §76

En säkerhetskontroll genomförs, efter närmare anvisningar
av Polismyndigheten, av en ordningsvakt under ledning av en
polisman eller av en polisman.

5 §77
Vid en säkerhetskontroll ska vapen och andra föremål som är
ägnade att komma till användning vid brott som avses i 1 § eftersökas. För detta ändamål får kroppsvisitation utföras och väskor
75
76
77

Senaste lydelse 2012:325.
Senaste lydelse 2012:325.
Senaste lydelse 2001:180.
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Författningsförslag

och andra föremål som påträffas i de lokaler som omfattas av säkerhetskontrollen undersökas.
Kroppsvisitation och undersökning av väskor och andra föremål
ska ske genom användande av metalldetektor eller annan liknande
anordning eller, om det finns särskilda skäl, på annat sätt.
Om kroppsvisitation eller
Om kroppsvisitation eller
undersökning av väskor och undersökning av väskor och
andra föremål ska ske på annat andra föremål ska ske på annat
sätt än genom användande av sätt än genom användande av
metalldetektor eller annan lik- metalldetektor eller annan liknande anordning, ska uppgiften nande anordning, ska uppgiften
utföras av en polisman eller av utföras av en polisman eller av
en ordningsvakt som polismyn- en ordningsvakt som Polismyndigheten har godkänt för sådan digheten har godkänt för sådan
uppgift.
uppgift.
Identitetskontroll får genomföras endast för att fastställa om en
person som uppger sig inte omfattas av säkerhetskontroll ska
undantas från kontrollen.
Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1982:395) om
Kustbevakningens medverkan vid polisiär
övervakning

Härigenom föreskrivs att i 778 och 979 §§ lagen (1982:395) om
Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning ordet ”polismyndighet” ska bytas ut mot ordet ”Polismyndigheten”.
Denna lag träder i kraft den
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Senaste lydelse 1988:445.
Senaste lydelse 2008:325.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1982:636) om anordnande
av visst automatspel

Härigenom föreskrivs att 3 och 8 §§ lagen (1982:636) om
anordnande av visst automatspel ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 §80
Tillstånd krävs för att anordna automatspel eller ställa upp en
spelautomat i lokaler eller på platser som anges i 1 § första och
andra styckena. Detta gäller inte för uppställning av en spelautomat
och anordnande av spel i samband med offentliga tillställningar av
tillfällig karaktär.
I ett tillstånd skall anges det
I ett tillstånd ska anges det
antal spelautomater och den typ antal spelautomater och den typ
av spel som tillståndet avser.
av spel som tillståndet avser.
Frågan om tillstånd prövas av
Frågan om tillstånd prövas av
Lotteriinspektionen. Tillstånd Lotteriinspektionen. Tillstånd
får inte meddelas utan att polis- får inte meddelas utan att Polismyndigheten och berörd kommun myndigheten och berörd kommun
hörts i ärendet.
hörts i ärendet.
Lotteriinspektionen får ta ut avgifter för prövningen enligt de
föreskrifter som regeringen meddelar.
8 §81
Om den som anordnar automatspel eller som har låtit ställa upp
en spelautomat underlåter att lämna tillträde eller tillhandahålla
upplysningar enligt 7 § andra stycket, får Lotteriinspektionen
förelägga vite.
För att bereda sig tillträde får
För att bereda sig tillträde får
Lotteriinspektionen vid behov Lotteriinspektionen vid behov
anlita biträde av polisen.
anlita biträde av Polismyndigheten.
Denna lag träder i kraft den
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Senaste lydelse 2004:1063.
Senaste lydelse 1990:104.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1983:1097) med vissa
bestämmelser om larmanläggningar m.m.

Härigenom föreskrivs att 3 och 7–10 §§ lagen (1983:1097) med
vissa bestämmelser om larmanläggningar m.m. ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3§
Fråga om tillstånd prövas av
Fråga om tillstånd prövas av
polismyndigheten i den ort där Polismyndigheten. Ansökan ska
verksamhetens ledning skall utövas. ges in i det län där verksamhetens
ledning utövas.
Vid bedömningen av om
utryckning skall göras eller
annan åtgärd skall vidtas med
anledning av ett larm bör polismyndigheten, om åtgärden skulle
leda till att andra uppgifter
eftersätts, beakta om anläggningen tidigare i stor omfattning har föranlett onödiga
insatser från polisens sida.
Har en polisutryckning gjorts
med anledning av ett larm och
kan det antas att larmet har utlösts av misstag eller att det har
orsakats av andra brister i fråga
om anläggningens skötsel eller
utrustning, får polismyndigheten
förelägga larminnehavaren att
vidta åtgärder för att förebygga
ett upprepande.
Föranleder larm från anläggningen polisutryckning efter det
124

7§

Vid bedömningen av om
utryckning ska göras eller annan
åtgärd ska vidtas med anledning
av ett larm bör Polismyndigheten, om åtgärden skulle leda
till att andra uppgifter eftersätts,
beakta om anläggningen tidigare
i stor omfattning har föranlett
onödiga insatser från polisens
sida.

8§

Har en polisutryckning gjorts
med anledning av ett larm och
kan det antas att larmet har utlösts av misstag eller att det har
orsakats av andra brister i fråga
om anläggningens skötsel eller
utrustning, får Polismyndigheten
förelägga larminnehavaren att
vidta åtgärder för att förebygga
ett upprepande.
Föranleder larm från anläggningen polisutryckning efter det

SOU 2012:78

att ett föreläggande enligt första
stycket har utfärdats och har
inte larminnehavaren dessförinnan visat att han har fullgjort
vad som har förelagts honom,
skall han betala kostnaden för
utryckningen, om det inte är
uppenbart oskäligt. Fråga om
sådan ersättningsskyldighet prövas
av polismyndigheten.
Är i sådana fall som avses i
första eller andra stycket larmanläggningen ansluten till larmmottagare hos polisen, kan
polismyndigheten, enligt närmare
föreskrifter som regeringen meddelar, besluta att anläggningen
inte längre skall få vara ansluten.

Författningsförslag

att ett föreläggande enligt första
stycket har utfärdats och har
inte larminnehavaren dessförinnan visat att han eller hon har
fullgjort vad som har förelagts
honom eller henne, ska innehavaren betala kostnaden för
utryckningen, om det inte är
uppenbart oskäligt. Fråga om
sådan ersättningsskyldighet prövas
av Polismyndigheten.
Är i sådana fall som avses i
första eller andra stycket larmanläggningen ansluten till larmmottagare hos Polismyndigheten, får myndigheten, enligt
närmare föreskrifter som regeringen meddelar, besluta att
anläggningen inte längre ska få
vara ansluten.

9§
Tillsyn över efterlevnaden av
Tillsyn över att denna lag följs
denna lag utövas av polismyndig- utövas av Polismyndigheten.
heten.
Larminstallationsföretag och
larminnehavare är skyldiga att
efter anmodan lämna de upplysningar och förete de handlingar som behövs för tillsynen.
Underlåts detta, får polismyndigheten utfärda vitesföreläggande.

10 §

Larminstallationsföretag och
larminnehavare är skyldiga att
efter uppmaning lämna de upplysningar och förete de handlingar som behövs för tillsynen.
Underlåts detta, får Polismyndigheten utfärda vitesföreläggande.

Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i polislagen (1984:387)82

Härigenom föreskrivs i fråga om polislagen (1984:387)83
dels att i 13 b, 13 c, 15, 23 och 29 §§ ordet ”polismyndigheten” i
olika böjningsformer ska bytas ut mot ordet ”Polismyndigheten” i
motsvarande böjningsform,
dels att 7, 11, 16, 20, 24, 24 d, 25 och 26 §§ ska ha följande
lydelse.
Lydelse enligt SOU 2012:13

Föreslagen lydelse

7§
Säkerhetspolisen ansvarar för den polisverksamhet som syftar
till att förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet. Regeringen
får uppdra åt Säkerhetspolisen att i särskilda hänseenden ansvara
också för annan polisverksamhet.
När Säkerhetspolisen leder
När Säkerhetspolisen leder
polisverksamhet ska vad som i polisverksamhet ska vad som i
lag eller annan författning före- lag eller annan författning föreskrivs om polismyndighet i skrivs om Polismyndigheten i
tillämpliga delar gälla även tillämpliga delar gälla även
Säkerhetspolisen.
Säkerhetspolisen.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

11 §
Har polismyndighet enligt en
Har Polismyndigheten enligt
särskild föreskrift befogenhet en särskild föreskrift befogenatt besluta att någon skall om- het att besluta att någon ska
händertas, får en polisman om- omhändertas, får en polisman
händerta denne i avvaktan på omhänderta honom eller henne i
polismyndighetens beslut, om avvaktan på Polismyndighetens
polismannen finner
beslut, om polismannen finner
82

I SOU 2012:13 har kommittén redovisat förslag till ändring i 4 och 7 a §§. Kommittén har
även föreslagit att 5 och 5 a §§ ska upphöra att gälla.
83
Senaste lydelse av
13 b § 1998:27
13 c § 2009:389
15 § 2009:389
23 § 2009:389
29 § 2008:326.
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1. att föreskrivna förutsättningar för beslut om omhändertagande föreligger och
2. att dröjsmål med omhändertagandet innebär fara för liv eller
hälsa eller någon annan fara.
16 §84
Den som har omhänderDen som har omhändertagits enligt 11 § eller enligt tagits enligt 11 § eller enligt
13 § andra stycket skall förhöras 13 § andra stycket ska förhöras
så snart som möjligt.
så snart som möjligt.
Har omhändertagandet skett
Har omhändertagandet skett
enligt 13 § andra stycket skall enligt 13 § andra stycket ska den
den omhändertagne friges snarast omhändertagne friges snarast
möjligt efter förhöret. Den som möjligt efter förhöret. Polisär under arton år får dock hållas myndigheten ska dock skyndsamt
kvar för att genom polisens för- överlämna den som är under
sorg skyndsamt kunna över- arton år till hans eller hennes
lämnas till sina föräldrar, annan föräldrar, annan vårdnadshavare,
vårdnadshavare, en tjänsteman en tjänsteman inom socialinom socialtjänsten eller någon tjänsten eller någon annan lämpannan lämplig vuxen person. lig vuxen person. I avvaktan på
Ingen får hållas kvar längre än detta får den unge hållas kvar.
sex timmar. Bedöms den om- Ingen får dock hållas kvar längre
händertagne vara i behov av än sex timmar. Bedöms den omhjälp eller stöd från samhällets händertagne vara i behov av
sida, skall polisen gå honom till hjälp eller stöd från samhällets
handa med råd och upplysningar sida, ska Polismyndigheten lämna
samt, om det lämpligen kan ske, råd och upplysningar. Om det
samråda med annat samhälls- lämpligen kan ske, ska Polismynorgan som har till uppgift att digheten samråda med andra samtillgodose sådant behov.
hällsorgan som svarar för hjälp
och stöd.
När någon har omhänderNär någon har omhändertagits enligt 14 § skall åtgärder tagits enligt 14 § ska åtgärder
för att hans identitet skall fast- för att fastställa hans eller hennes
ställas skyndsamt vidtas. Den identitet skyndsamt vidtas. Den
omhändertagne skall omedelbart som har omhändertagits ska
friges så snart han har identi- omedelbart friges så snart han
fierats. Han får dock inte hållas eller hon har identifierats. Han
84
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kvar under längre tid än sex eller hon får dock inte hållas
timmar eller, om det är av kvar längre än sex timmar eller,
synnerlig vikt att han identi- om det är av synnerlig vikt att
fieras, tolv timmar.
han eller hon identifieras, tolv
timmar.
20 §85
För att söka efter en person
För att söka efter en person
som med laga stöd skall om- som med laga stöd ska omhändertas får en polisman händertas får en polisman
bereda sig tillträde till den bereda sig tillträde till den
eftersöktes bostad eller till eftersöktes bostad eller till
annat hus, rum eller ställe som annat hus, rum eller ställe som
tillhör eller disponeras av tillhör eller disponeras av den
honom. Detsamma gäller i fråga som eftersöks. Detsamma gäller i
om en lokal som är tillgänglig fråga om en lokal som är tillför allmänheten. Finns det syn- gänglig för allmänheten. Finns
nerliga skäl att anta att den det synnerliga skäl att anta att
eftersökte eljest uppehåller sig den eftersökte uppehåller sig
hos annan, får polismannen hos annan, får polismannen
bereda sig tillträde även dit. På bereda sig tillträde även dit. På
motsvarande sätt får en polis- motsvarande sätt får en polisman bereda sig tillträde till en man bereda sig tillträde till en
bostad eller något annat ställe bostad eller något annat ställe
för att söka efter ett föremål för att söka efter ett föremål
som polisen med stöd av lag som polisen med stöd av lag
eller annan författning skall eller annan författning ska
omhänderta; vad som nyss har omhänderta; vad som nyss har
sagts om den eftersökte gäller sagts om den eftersökte gäller
därvid föremålets ägare eller då i stället föremålets ägare eller
innehavare.
innehavare.
För att söka efter någon som har intagits i en kriminalvårdsanstalt efter att ha dömts till fängelse i minst fyra år och som
har avvikit får en polisman undersöka transportmedel på viss plats,
om den avvikne kan antas utgöra en allvarlig fara för annans liv eller
hälsa eller för rikets säkerhet och det finns särskild anledning att
anta att den avvikne kan komma att passera platsen. En polisman
har samma befogenhet för att söka efter någon som genomgår
psykiatrisk tvångsvård eller som överlämnats till rättspsykiatrisk
85

Senaste lydelse 1991:665.

128

SOU 2012:78

Författningsförslag

vård och som avvikit från en sjukvårdsinrättning, om det med
hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl att anta att den
avvikne utgör en allvarlig fara för annans liv eller hälsa eller för
rikets säkerhet.
En åtgärd som avses i första
En åtgärd som avses i första
eller andra stycket får endast eller andra stycket får endast
om fara är i dröjsmål vidtas utan om fara är i dröjsmål vidtas utan
föregående beslut av polismyn- föregående beslut av Polismyndigheten. Endast om det finns digheten. Endast om det finns
särskilda skäl får åtgärden vidtas särskilda skäl får åtgärden vidtas
mellan kl. 21.00 och 6.00.
mellan kl. 21.00 och 6.00.
I fråga om husrannsakan för
I fråga om husrannsakan för
eftersökande av föremål som är eftersökande av föremål som är
underkastat beslag och av den underkastat beslag eller förvar
som skall gripas, anhållas eller och av den som ska gripas, anhäktas eller hämtas till förhör hållas eller häktas eller hämtas
eller inställelse vid domstol till förhör eller inställelse vid
finns bestämmelser i rätte- domstol finns bestämmelser i
gångsbalken.
rättegångsbalken.
24 §86
I samband med allvarliga
I samband med allvarliga
störningar av den allmänna ord- störningar av den allmänna ordningen eller säkerheten får ningen eller säkerheten får
polismyndigheten, om det är Polismyndigheten, om det är
nödvändigt för att ordningen nödvändigt för att ordningen
eller säkerheten skall kunna eller säkerheten ska kunna
upprätthållas, förbjuda tillträde upprätthållas, förbjuda tillträde
till visst område eller utrymme. till visst område eller utrymme.
Detsamma gäller om det finns Detsamma gäller om det finns
risk för sådana störningar.
risk för sådana störningar.
Under samma förutsättUnder samma förutsättningar som anges i första stycket ningar som anges i första stycket
får polismyndigheten anvisa del- får Polismyndigheten anvisa deltagare i en folksamling att följa tagare i en folksamling att följa
en viss väg.
en viss väg.
Om det är så brådskande att
Om det är så brådskande att
polismyndighetens beslut inte Polismyndighetens beslut inte
kan avvaktas, får en polisman, i kan avvaktas, får en polisman, i
86
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avvaktan på Polismyndighetens
beslut, meddela sådana förbud
och anvisningar som avses i
första och andra stycket.

24 d §87
Hämtas inte egendomen när
Hämtas inte egendomen när
ett omhändertagande har upp- ett omhändertagande har upphört får polismyndigheten under hört får Polismyndigheten under
de förutsättningar som anges i de förutsättningar som anges i
lagen (1974:1066) om förfar- lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom ande med förverkad egendom
och hittegods m.m. förstöra och hittegods m.m. förstöra
egendomen eller sälja den för egendomen eller sälja den för
statens räkning.
statens räkning.
Den från vilken egendomen
Den från vilken egendomen
omhändertogs skall snarast omhändertogs ska snarast efter
efter omhändertagandet delges omhändertagandet
delges
underrättelse om att egen- underrättelse om att egendomen kan komma att förstöras domen kan komma att förstöras
eller säljas. Om det är känt att eller säljas. Om det är känt att
någon annan också berörs av någon annan också berörs av
omhändertagandet, skall även omhändertagandet, ska även
denne delges en sådan under- han eller hon delges en sådan
rättelse.
underrättelse.
25 §88
Ett transportföretag som beEtt transportföretag som befordrar varor, passagerare eller fordrar varor, passagerare eller
fordon till eller från Sverige fordon till eller från Sverige ska
skall på begäran av en polis- på begäran av Polismyndigheten
myndighet skyndsamt lämna de skyndsamt lämna de aktuella
aktuella uppgifter om ankom- uppgifter om ankommande och
mande och avgående trans- avgående transporter, som föreporter, som företaget har till- taget har tillgång till. Transgång till. Transportföretaget har portföretaget har endast skylendast skyldighet att lämna de dighet att lämna de uppgifter
uppgifter om passagerare som om passagerare som avser
avser namn, resrutt, bagage och namn, resrutt, bagage och med87
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medpassagerare samt sättet för passagerare samt sättet för
betalning och bokning.
betalning och bokning.
Polismyndigheten får begära uppgifter enligt första stycket
endast om uppgifterna kan antas ha betydelse för den brottsbekämpande verksamheten.
26 §89
Transportföretag får lämna
Transportföretag får lämna
uppgifter enligt 25 § på så sätt uppgifter enligt 25 § på så sätt
att de görs läsbara för polis- att de görs läsbara för Polismyndigheten genom terminal- myndigheten genom terminalåtkomst.
åtkomst.
Polismyndigheten får ta del av uppgifter genom terminalåtkomst endast i den omfattning och under den tid som behövs för
att kontrollera aktuella transporter. Polismyndigheten får inte
ändra eller på annat sätt bearbeta eller lagra uppgifter som hålls
tillgängliga på detta sätt.
Uppgifter
om
enskilda
Uppgifter
om
enskilda
personer som lämnats på annat personer som lämnats på annat
sätt än genom terminalåtkomst, sätt än genom terminalåtkomst,
skall omedelbart förstöras, om ska omedelbart förstöras, om de
de visar sig sakna betydelse för visar sig sakna betydelse för
utredning av eller lagföring för utredning av eller lagföring för
brott.
brott.
Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1985:206) om viten

Härigenom föreskrivs att i rubriken närmast före 10 § och 10 §
lagen (1985:206) om viten ordet ”polismyndighet” ska bytas ut
mot ordet ”Polismyndigheten”.
Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i förvaltningslagen (1986:223)

Härigenom föreskrivs att 32 § förvaltningslagen (1986:223) ska
ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

32 §90
Bestämmelserna i 8–30 §§
Bestämmelserna i 8–30 §§
gäller inte Kronofogdemyndig- gäller inte Kronofogdemyndighetens exekutiva verksamhet hetens exekutiva verksamhet
och inte heller polismyndig- och inte heller Polismyndigheternas, åklagarmyndigheternas, hetens, Säkerhetspolisens, åklagarSkatteverkets, Tullverkets eller myndigheternas, Skatteverkets,
Kustbevakningens brottsbekämp- Tullverkets eller Kustbevakande verksamhet.
ningens brottsbekämpande verksamhet.
Denna lag träder i kraft den
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lag om ändring i lagen (1986:436)
om näringsförbud

Härigenom föreskrivs att 24 § lagen (1986:436) om näringsförbud ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

24 §91
Tillsyn över att näringsförbud och tillfälliga näringsförbud
efterlevs utövas av Kronofogdemyndigheten.
Kronofogdemyndigheten har
Kronofogdemyndigheten har
för tillsyn enligt första stycket för tillsyn enligt första stycket
rätt att få biträde av polis- rätt att få biträde av Polismyndighet.
myndigheten.
Om det finns skäl att missOm det finns skäl att misstänka att ett förbud överträds tänka att ett förbud överträds
eller att den som fått dispens eller att den som fått dispens
enligt 19 § åsidosätter vad som enligt 19 § åsidosätter vad som
åligger honom i den verksamhet åligger honom eller henne i den
som avses med dispensen, eller verksamhet som avses med disvad som rätten föreskrivit i pensen, eller vad som rätten
samband med att den beviljade föreskrivit i samband med att
dispens, skall Kronofogdemyn- den beviljade dispens, ska Kronodigheten göra anmälan om för- fogdemyndigheten göra anmälan
hållandet till åklagaren.
om förhållandet till åklagaren.
Denna lag träder i kraft
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet
i vissa fall vid förverkande m.m.

Härigenom föreskrivs att i 3 §92 lagen (1986:1009) om
förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m. ordet ”polismyndigheten” ska bytas ut mot ordet ”Polismyndigheten”.
Denna lag träder i kraft
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lag om ändring i lagen (1987:24) om kommunal
parkeringsövervakning m.m.

Härigenom föreskrivs att 3, 4 och 7 §§ lagen (1987:24) om
kommunal parkeringsövervakning m.m. ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3§
Kommunen skall underrätta
Kommunen ska underrätta
polismyndigheten i orten om Polismyndigheten om beslut enligt
beslut enligt 2 § och om änd- 2 § och om ändringar i sådana
ringar i sådana beslut.
beslut.
Kommunen skall samråda
med polismyndigheten i orten om
den allmänna inriktningen och
omfattningen av parkeringsövervakningen.
Samråd skall också ske, om
polismyndigheten begär det med
anledning av en händelse som
beräknas kräva särskilda insatser
i fråga om parkeringsövervakning.
Kommunen kan efter samråd
med polismyndigheten besluta
att parkeringsvakter får tas i
anspråk för att biträda polismän
vid fullgörande av trafikövervakningsuppgifter.
Denna lag träder i kraft
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7 §93

Kommunen kan efter samråd
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Förslag till
lag om ändring i jaktlagen (1987:259)

Härigenom föreskrivs att 28 § jaktlagen (1987:259) ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Om vilt har skadats vid jakt,
skall jägaren snarast vidta de
åtgärder som behövs för att
djuret skall kunna uppspåras och
avlivas.
Om älg, hjort eller rådjur har
skadats vid jakt på ett jaktområde och tar sig in på ett
annat jaktområde, skall jägaren
se till att jakträttshavaren där
eller markägaren snarast underrättas. Kan dessa nås endast med
svårighet, får polismyndigheten i
orten underrättas i stället.

Föreslagen lydelse
28 §

Om vilt har skadats vid jakt,
ska jägaren snarast vidta de
åtgärder som behövs för att
djuret ska kunna spåras upp och
avlivas.
Om älg, hjort eller rådjur har
skadats vid jakt på ett jaktområde och tar sig in på ett
annat jaktområde, ska jägaren se
till att jakträttshavaren där eller
markägaren snarast underrättas.
Kan jakträttsinnehavaren och
markägaren nås endast med
svårighet, ska det inträffade i
stället anmälas till Polismyndigheten. En sådan anmälan ska
göras i det län där jaktområdet är
beläget.

Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i konkurslagen (1987:672)

Härigenom föreskrivs att 17 kap. 7 § konkurslagen (1987:672)
ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

17 kap.
7§
Allmän åklagare och polisAllmän åklagare och Polismyndighet skall ha tillgång till myndigheten ska ha tillgång till
alla handlingar som rör boet och alla handlingar som rör boet och
som kan lämna upplysning om som kan lämna upplysning om
huruvida gäldenären har gjort huruvida gäldenären har gjort
sig skyldig till brottsligt för- sig skyldig till brottsligt förfarande mot sina borgenärer.
farande mot sina borgenärer.
Denna lag träder i kraft
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1988:144) om
säkerhetskontroll i riksdagens lokaler

Härigenom föreskrivs att i 5 §94 lagen (1988:144) om säkerhetskontroll i riksdagens lokaler ordet ”polismyndigheten” ska
bytas ut mot ordet ”Polismyndigheten”.
Denna lag träder i kraft
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Förslag till
lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

Härigenom föreskrivs i fråga om djurskyddslagen (1988:534)
dels att i 32 §95 ordet ”polismyndighet” ska bytas ut mot ordet
”Polismyndigheten”,
dels att 30, 31, 34 och 35 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 27 a § ska lyda ”Hjälp av
Polismyndigheten”.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

30 §
Påträffas ett djur så svårt sjukt eller skadat att det bör avlivas
omedelbart, får en veterinär eller en polisman och i brådskande fall
någon annan genast avliva djuret.
Den som har avlivat djuret
Den som har avlivat djuret
skall underrätta ägaren eller ska underrätta ägaren eller inneinnehavaren av djuret om detta. havaren av djuret om detta. Om
Om detta inte kan ske, skall detta inte kan ske, ska Polispolismyndigheten underrättas.
myndigheten underrättas.
31 §96
Länsstyrelsen skall besluta
Länsstyrelsen ska besluta att
att ett djur skall tas om hand ett djur ska tas om hand genom
genom polismyndighetens för- Polismyndighetens försorg om
sorg om
1. djuret otillbörligt utsätts för lidande och detta inte rättas till
efter tillsägelse av kontrollmyndigheten,
2. ett beslut som meddelats enligt 26 § inte följs och beslutet är
av väsentlig betydelse från djurskyddssynpunkt,
3. ett beslut som meddelats enligt 29 § inte följs,
4. den som har djuret i sin vård har dömts för djurplågeri enligt
16 kap. 13 § brottsbalken, eller
5. den som har djuret i sin vård vid upprepade tillfällen dömts
för brott enligt 36 eller 36 a § eller vid upprepade tillfällen varit
föremål för beslut enligt 26 §.

95
96

Senaste lydelse 2002:550.
Senaste lydelse 2006:809.

140

SOU 2012:78

Författningsförslag

34 §97
När länsstyrelsen beslutar
När länsstyrelsen beslutar
om omhändertagande av djur, om omhändertagande av djur,
skall länsstyrelsen snarast fast- ska länsstyrelsen snarast fastställa om djuret skall säljas, över- ställa om djuret ska säljas, överlåtas på annat sätt eller avlivas.
låtas på annat sätt eller avlivas.
Om länsstyrelsen har beOm länsstyrelsen har beslutat att djuret skall säljas eller slutat att djuret ska säljas eller
överlåtas på annat sätt och om överlåtas på annat sätt och om
det visar sig att beslutet inte kan det visar sig att beslutet inte kan
verkställas, får länsstyrelsen i verkställas, får länsstyrelsen i
stället besluta att djuret skall stället besluta att djuret ska
avlivas.
avlivas.
Djuret skall säljas, överlåtas
Djuret ska säljas, överlåtas på
på annat sätt eller avlivas genom annat sätt eller avlivas genom
polismyndighetens försorg.
Polismyndighetens försorg.
35 §98
Om ett djur omhändertas
Om ett djur omhändertas
enligt 31 eller 32 §, skall kost- enligt 31 eller 32 §, ska kostnaden slutligt betalas av den naden slutligt betalas av den
mot vilken åtgärden har riktats, mot vilken åtgärden har riktats,
om det inte finns särskilda skäl om det inte finns särskilda skäl
till annat.
till annat.
Om ett omhändertaget djur
Om ett omhändertaget djur
har sålts genom polismyndig- har sålts genom Polismyndighetens försorg, får kostnad som hetens försorg, får kostnad som
slutligt skall betalas av ägaren tas slutligt ska betalas av ägaren tas
ut ur köpesumman.
ut ur köpesumman.
Denna lag träder i kraft
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1988:688)
om kontaktförbud

Härigenom föreskrivs att 9, 12 a och 13 a §§ lagen (1998:688)
om kontaktförbud ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
9 §99

För utredning av frågor om
För utredning av frågor om
kontaktförbud får åklagaren an- kontaktförbud får åklagaren anlita biträde av polismyndighet.
lita biträde av Polismyndigheten.
I fråga om utredningen gäller i tillämpliga delar 23 kap. 4, 6, 7
och 9–12 §§ rättegångsbalken. Vid tillämpningen av 4 och 11 §§ ska
bestämmelserna om den som är misstänkt i stället avse den mot
vilken förbudet avses gälla.
12 a §100
Ett beslut om särskilt utvidgat kontaktförbud med villkor om
elektronisk övervakning ska, utöver vad som anges i 12 §, ange
1. den polismyndighet som är
ansvarig för den elektroniska
övervakningen,
2. när den elektroniska över1. när den elektroniska övervakningen ska inledas och hur vakningen ska inledas och hur
det ska ske,
det ska ske,
3. vad den mot vilken för2. vad den mot vilken förbudet gäller är skyldig att göra budet gäller är skyldig att göra
för att medverka till att över- för att medverka till att övervakvakningen kommer till stånd ningen kommer till stånd och
och kan fortgå, och
kan fortgå, och
4. vilken påföljd som hind3. vilken påföljd som hindrande av elektronisk övervak- rande av elektronisk övervakning enligt 25 § kan medföra.
ning enligt 25 § kan medföra.
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13 a §101
När ett beslut om kontaktförbud avseende gemensam bostad
har meddelats får en polisman avlägsna den mot vilken förbudet
gäller från bostaden.
När ett beslut om särskilt
När ett beslut om särskilt
utvidgat kontaktförbud med utvidgat kontaktförbud med
villkor om elektronisk övervak- villkor om elektronisk övervakning har meddelats, är polis- ning har meddelats, är Polismyndigheten på den ort där myndigheten ansvarig för verkförbudet helt eller huvudsakligen ställigheten av den elektroniska
ska gälla ansvarig för verkställig- övervakningen.
heten av den elektroniska övervakningen.
Den polismyndighet som avses
i andra stycket får överlämna
ansvaret för verkställighet av den
elektroniska övervakningen till
en annan polismyndighet. Innan
ansvaret överlämnas ska samråd
ske mellan myndigheterna.
Denna lag träder i kraft den
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Senaste lydelse 2011:487.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1988:870) om vård
av missbrukare i vissa fall

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1988:870) om vård av
missbrukare i vissa fall att rubriken närmast före 45 § ska lyda
”Handräckning av Polismyndigheten”.
Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1988:950)
om kulturminnen m.m.

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 5 § lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.
5§
Den som påträffar ett fornDen som påträffar ett fornfynd, som skall tillfalla eller fynd, som ska tillfalla eller hemhembjudas staten, skall snarast bjudas staten, ska snarast anmäla
anmäla fornfyndet hos Riks- fornfyndet hos Riksantikvarieantikvarieämbetet, länsstyrelse, ämbetet, länsstyrelse, länslänsmuseum eller polismyndig- museum eller Polismyndigheten.
het. Fornfynd som hör till Fornfynd som hör till skeppsskeppsvrak kan anmälas även till vrak kan anmälas även till Kustkustbevakningen.
bevakningen.
Upphittaren är skyldig att på begäran lämna ut fornfyndet mot
kvitto samt uppge var, när och hur fornfyndet påträffades.
Denna lag träder i kraft
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges
riksbank

Härigenom föreskrivs att i 11 kap. 4 §102 lagen (1988:1385) om
Sveriges riksbank ordet ”polismyndighet” ska bytas ut mot ordet
”Polismyndigheten”.
Denna lag träder i kraft

102

Senaste lydelse 2009:440.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1989:14) om erkännande
och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden
m.m. och om överflyttning av barn

Härigenom föreskrivs att 18–20 §§ lagen (1989:14) om
erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden
m.m. och om överflyttning av barn ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

18 §103
Beslutar rätten om verkBeslutar rätten om verkställighet eller överflyttning, får ställighet eller överflyttning, får
den även utan yrkande förelägga den även utan yrkande förelägga
vite, om detta kan antas komma vite, om detta kan antas komma
att leda till att barnet över- att leda till att barnet överlämnas utan onödigt dröjsmål, lämnas utan onödigt dröjsmål,
eller besluta att barnet skall eller besluta att barnet ska
hämtas genom polismyndig- hämtas genom Polismyndighetens försorg. Rätten kan i sam- hetens försorg. Rätten kan i samband med beslutet lämna upp- band med beslutet lämna uppdrag enligt 16 §.
drag enligt 16 §.
Är det fråga om en dom eller ett beslut om umgänge, får dock
rätten besluta om hämtning av barnet endast om det finns särskilda
skäl att anta att verkställighet annars inte kan ske.
Frågor om utdömande av förelagt vite prövas av rätten på
ansökan av den part som har begärt verkställigheten eller överflyttningen.
19 §104
Om det i ett ärende enligt
Om det i ett ärende enligt
denna lag finns risk för att denna lag finns risk för att
barnet förs ur landet eller att barnet förs ur landet eller att
verkställigheten eller överflytt- verkställigheten eller överflyttningen på annat sätt försvåras, ningen på annat sätt försvåras,
kan rätten omedelbart besluta kan rätten omedelbart besluta
att barnet skall tas om hand av att barnet ska tas om hand av
103
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Senaste lydelse 2006:462.
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socialnämnden eller på annat
lämpligt sätt. Rätten kan därvid
besluta om villkor eller tidpunkt
för umgänge med barnet.
För att underlätta att barnet
överflyttas kan rätten i samband
med en dom eller ett beslut om
verkställighet eller överflyttning
besluta att barnet tillfälligt skall
tas om hand av socialnämnden
eller på annat lämpligt sätt.
Rätten får besluta att omhändertagandet skall verkställas
genom polismyndighetens försorg.
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socialnämnden eller på annat
lämpligt sätt. Rätten kan då
besluta om villkor eller tidpunkt
för umgänge med barnet.
För att underlätta att barnet
överflyttas kan rätten i samband
med en dom eller ett beslut om
verkställighet eller överflyttning
besluta att barnet tillfälligt ska
tas om hand av socialnämnden
eller på annat lämpligt sätt.
Rätten får besluta att omhändertagandet ska verkställas genom
Polismyndighetens försorg.

20 §105
Har talan enligt denna lag
Har talan enligt denna lag
inte väckts eller kan ett beslut inte väckts eller kan ett beslut
enligt 19 § första stycket inte enligt 19 § första stycket inte
avvaktas, får polismyndigheten avvaktas, får Polismyndigheten
genast omhänderta barnet eller genast omhänderta barnet eller
vidta andra omedelbara åtgärder vidta andra omedelbara åtgärder
som kan ske utan skada för som kan ske utan skada för
barnet. Åtgärden skall genast barnet. Åtgärden ska genast
anmälas till rätten, som utan anmälas till rätten, som utan
dröjsmål prövar om den skall dröjsmål prövar om den ska
bestå.
bestå.
Denna lag träder i kraft
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Senaste lydelse 2006:462.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga att rubriken närmast före 43 § ska
lyda ”Handräckning av Polismyndigheten”.
Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1990:712)
om undersökning av olyckor

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1990:712) om undersökning av olyckor
dels att i 9106 och 11 §§ ordet ”polismyndigheten” ska bytas ut
mot ”Polismyndigheten”,
dels att 8 och 12 § ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
En undersökning enligt denna
lag skall genomföras i samråd
med den som enligt 23 kap.
rättegångsbalken leder förundersökning av det inträffade.
I avvaktan på att undersökningen inleds får polismyndigheten eller annan myndighet
som regeringen bestämmer avspärra område, ta hand om
egendom eller vidta annan liknande åtgärd, om det behövs för
att säkerställa utredningen och
åtgärden inte kan uppskjutas.

Föreslagen lydelse
8§

En undersökning enligt denna
lag ska genomföras i samråd
med den som enligt 23 kap.
rättegångsbalken leder förundersökning av det inträffade.
I avvaktan på att undersökningen inleds får Polismyndigheten eller annan myndighet
som regeringen bestämmer avspärra område, ta hand om
egendom eller vidta annan liknande åtgärd, om det behövs för
att säkerställa utredningen och
åtgärden inte kan uppskjutas.

12 §107
Den som har tagit till vara
Den som har tagit till vara
egendom som avses i 11 § första egendom som avses i 11 § första
stycket skall genast anmäla det stycket ska genast anmäla det till
till polismyndigheten eller den Polismyndigheten eller den mynmyndighet som undersöker dighet som undersöker olyckan.
olyckan. Detsamma gäller den Detsamma gäller den som, efter
som, efter en olycka eller ett en olycka eller ett tillbud som
tillbud som berör luftfarten, sjö- berör luftfarten, sjöfarten eller
farten eller spårtrafiken och som spårtrafiken och som undersöks
undersöks enligt denna lag, har enligt denna lag, har tagit till
106
107

Senaste lydelse 2011:548.
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tagit till vara egendom som har
transporterats med det luftfartyg, fartyg eller spårfordon
som berörs av olyckan eller
tillbudet eller egendom som hör
till luftfartyget, fartyget, spårfordonet eller till den spåranläggning som berörs. Om det
behövs, får myndigheten ta
hand om egendomen.
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vara egendom som har transporterats med det luftfartyg,
fartyg eller spårfordon som
berörs av olyckan eller tillbudet
eller egendom som hör till
luftfartyget, fartyget, spårfordonet eller till den spåranläggning som berörs. Om det behövs,
får myndigheten ta hand om
egendomen.

Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1990:1079) om tillfälliga
bilförbud

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1990:1079) om tillfälliga
bilförbud ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3§
Om någon kör ett fordon i
Om någon kör ett fordon i
strid mot ett förbud enligt strid mot ett förbud enligt
denna lag, får polisen hindra denna lag, får polisman hindra
fortsatt färd.
fortsatt färd.
Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i begravningslagen (1990:1144)

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 4, 6 och 7 §§ begravningslagen
(1990:1144)ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 kap.
4 §108
Om förhållandena vid ett
Om förhållandena vid ett
dödsfall är sådana att det kan dödsfall är sådana att det kan
finnas skäl för en rättsmedicinsk finnas skäl för en rättsmedicinsk
undersökning
enligt
lagen undersökning
enligt
lagen
(1995:832) om obduktion m.m. (1995:832) om obduktion m.m.
skall den läkare som fastställt att ska den läkare som fastställt att
döden har inträtt eller som döden har inträtt eller som
annars skall utfärda dödsbeviset annars ska utfärda dödsbeviset
snarast möjligt anmäla döds- snarast möjligt anmäla dödsfallet till polismyndigheten i den fallet till Polismyndigheten.
ort där dödsfallet inträffade eller, Anmälan ska göras i det län där
om kännedom härom saknas, den dödsfallet inträffade eller, om
ort där den döda kroppen har detta inte är känt, det län där den
anträffats.
döda kroppen anträffades.
I stället för vad som föreI stället för vad som föreskrivs i 3 § första stycket skall skrivs i 3 § första stycket ska
dödsbeviset i ett sådant fall utan dödsbeviset i ett sådant fall utan
dröjsmål lämnas till polismyn- dröjsmål lämnas till Polismyndigheten. Polismyndigheten skall digheten. Polismyndigheten ska
underrätta Skatteverket om döds- underrätta Skatteverket om dödsfallet och efter den utredning fallet och efter den utredning
som kan behövas lämna döds- som kan behövas lämna dödsbeviset till Skatteverket tillsam- beviset till Skatteverket tillsammans med ett tillstånd till grav- mans med ett tillstånd till gravsättning eller kremering.
sättning eller kremering.
Beslutas att någon rättsBeslutas att någon rättsmedicinsk undersökning inte medicinsk undersökning inte
skall göras, skall polismyndig- ska göras, ska Polismyndigheten
heten underrätta den som har underrätta den som har lämnat
108

Senaste lydelse 2003:699.
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lämnat dödsbeviset om detta.
När stoftet efter en person
som har avlidit utomlands har
förts in till Sverige, skall den
som ordnar med gravsättningen
begära tillstånd till gravsättning
eller kremering.
Frågor om tillstånd prövas av
polismyndigheten i den ort där
stoftet skall gravsättas eller
kremeras.
Skatteverket skall utfärda ett
intyg om att stoft får gravsättas
eller kremeras.
Ett sådant intyg får utfärdas
bara om förhållandena vid dödsfallet enligt dödsbeviset inte är
sådana att det kan finnas skäl för
en rättsmedicinsk undersökning
enligt lagen (1995:832) om
obduktion m.m., eller
om polismyndigheten har
meddelat tillstånd till gravsättning eller kremering i fall som
avses i 4 eller 6 §.
Denna lag träder i kraft den
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dödsbeviset om detta.
6 §109

När stoftet efter en person
som har avlidit utomlands har
förts in till Sverige, ska den som
ordnar med gravsättningen
begära tillstånd till gravsättning
eller kremering.
Frågor om tillstånd prövas av
Polismyndigheten. Ansökan ska
göras i det län där stoftet ska
gravsättas eller kremeras.

7 §110

Skatteverket ska utfärda ett
intyg om att stoft får gravsättas
eller kremeras.
Ett sådant intyg får utfärdas
bara om förhållandena vid dödsfallet enligt dödsbeviset inte är
sådana att det kan finnas skäl för
en rättsmedicinsk undersökning
enligt lagen (1995:832) om
obduktion m.m., eller
om Polismyndigheten har
meddelat tillstånd till gravsättning eller kremering i fall som
avses i 4 eller 6 §.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1990:1157) om säkerhet
vid tunnelbana och spårväg

Härigenom föreskrivs att 21 § lagen (1990:1157) om säkerhet
vid tunnelbana och spårväg ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

21 §111
Den som driver eller avser att
Den som driver eller avser att
driva verksamhet enligt denna driva verksamhet enligt denna
lag skall på begäran av tillsyns- lag ska på begäran av tillsynsmyndigheten
myndigheten
1. lämna myndigheten de upplysningar och tillhandahålla de
handlingar som behövs för tillsynen,
2. ge myndigheten tillträde till anläggningar, fordon och annan
materiel, lokaler och områden som berörs av verksamheten för de
undersökningar som behövs för tillsynen,
3. vid provkörningar och andra materielprov utan kostnad
tillhandahålla erforderlig personal, materiel och liknande.
Polis- och tullmyndigheten
Polismyndigheten och Tullskall lämna den hjälp som behövs verket ska lämna den hjälp som
för tillsynen.
behövs för tillsynen.
Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)

Härigenom föreskrivs att 17 § folkbokföringslagen (1991:481)
ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

17 §112
Kvarskrivning får medges för högst tre år i taget.
När det inte längre finns skäl
När det inte längre finns skäl
för kvarskrivning skall den upp- för kvarskrivning ska den upphöra.
höra.
För utredning av frågor om
För utredning av frågor om
kvarskrivning får Skatteverket kvarskrivning får Skatteverket
anlita biträde av polismyndighet. anlita biträde av Polismyndigheten.
Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1991:483) om fingerade
personuppgifter

Härigenom föreskrivs i fråga om (lagen 1991:483) om fingerade
personuppgifter
dels att i 2,113 8114 och 10 §§115 ordet ”Rikspolisstyrelsen” i olika
böjningsformer ska bytas mot order ”Polismyndigheten” i motsvarande böjningsform,
dels att 5, 6, 7 och 9 §§ ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
En myndighet skall på begäran lämna Rikspolisstyrelsen
upplysning om en person som
förekommer i ett ärende enligt
denna lag.
Om ett medgivande att
använda fingerade personuppgifter har lämnats, skall Rikspolisstyrelsen skyndsamt se till
att den person som har fått
medgivandet registreras inom
folkbokföringen med de fingerade uppgifter som styrelsen
efter samråd med den enskilde
bestämmer.
De fingerade personuppgifterna skall bestämmas och
registreras på ett sådant sätt att
det inte därav framgår vem det
är som använder uppgifterna.

Föreslagen lydelse
5 §116

En myndighet ska på begäran
lämna Polismyndigheten upplysning om en person som förekommer i ett ärende enligt
denna lag.

6 §117

Om ett medgivande att
använda fingerade personuppgifter har lämnats, ska Polismyndigheten skyndsamt se till
att den person som har fått
medgivandet registreras inom
folkbokföringen med de fingerade uppgifter som styrelsen
efter samråd med den enskilde
bestämmer.
De fingerade personuppgifterna ska bestämmas och
registreras på ett sådant sätt att
det inte därav framgår vem det
är som använder uppgifterna.

113

Senaste lydelse 2011:896.
Senaste lydelse 2011:896.
115
Senaste lydelse 2011:896.
116
Senaste lydelse 1997:988.
117
Senaste lydelse 1997:988.
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Rikspolisstyrelsen skall bistå
den som har fått medgivande att
använda fingerade personuppgifter vid kontakter med andra
myndigheter och i övrigt lämna
den hjälp som krävs, om den
enskildes hjälpbehov inte kan
tillgodoses på annat sätt.
När ett medgivande att
använda fingerade personuppgifter har upphört att gälla skall
Rikspolisstyrelsen
underrätta
Skatteverket om detta. Verket
skall skyndsamt se till att de
fingerade
uppgifterna
inte
längre används inom folkbokföringen. Verket skall göra de
ändringar i folkbokföringsdatabasen enligt lagen (2001:182)
om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet som krävs.
Sedan Rikspolisstyrelsen har
underrättat Skatteverket om den
enskildes anmälan enligt 8 §
första stycket får denne använda
de fingerade uppgifterna fram
till dess verket har registrerat
ändringarna i folkbokföringsdatabasen men inte för tid
därefter.
Denna lag träder i kraft den
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7 §118

Polismyndigheten ska bistå
den som har fått medgivande att
använda fingerade personuppgifter vid kontakter med andra
myndigheter och i övrigt lämna
den hjälp som krävs, om den
enskildes hjälpbehov inte kan
tillgodoses på annat sätt.

9 §119

När ett medgivande att
använda fingerade personuppgifter har upphört att gälla ska
Polismyndigheten
underrätta
Skatteverket om detta. Verket
ska skyndsamt se till att de
fingerade
uppgifterna
inte
längre används inom folkbokföringen. Verket ska göra de
ändringar i folkbokföringsdatabasen enligt lagen (2001:182)
om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet som krävs.
Sedan Polismyndigheten har
underrättat Skatteverket om den
enskildes anmälan enligt 8 §
första stycket får han eller hon
använda de fingerade uppgifterna fram till dess verket har
registrerat ändringarna i folkbokföringsdatabasen men inte
för tid därefter.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1991:572) om särskild
utlänningskontroll

Härigenom föreskrivs att 2, 11, 19–21 och 22 §§ lagen
(1991:572) om särskild utlänningskontroll ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 §120
Beslut om utvisning enligt denna lag meddelas av Migrationsverket. Frågan om utvisning tas upp på ansökan av Säkerhetspolisen.
Om en polismyndighet, en
Om Polismyndigheten, en
länsstyrelse eller Migrations- länsstyrelse eller Migrationsverket finner anledning att anta verket finner anledning att anta
att ett beslut om utvisning att ett beslut om utvisning
enligt 1 § bör meddelas, ska enligt 1 § bör meddelas, ska
myndigheten anmäla detta till myndigheten anmäla detta till
Säkerhetspolisen.
Säkerhetspolisen.
Om Säkerhetspolisen har ansökt om utvisning enligt 1 § och
utlänningen har ansökt om uppehållstillstånd, statusförklaring eller
resedokument, ska ansökningarna handläggas tillsammans enligt
denna lag. Detsamma gäller om utlänningen ansöker om uppehållstillstånd, statusförklaring eller resedokument under handläggningen av ärendet om utvisning.
Även en ansökan om uppehållstillstånd, statusförklaring eller
resedokument som görs av en utlänning som är utvisad enligt 1 §
eller har meddelats motsvarande beslut enligt äldre lag ska handläggas enligt denna lag om utlänningen befinner sig i Sverige.
11 §121
Den myndighet som beslutar
Om ett beslut om utvisning
om utvisning enligt denna lag får enligt denna lag tills vidare inte
besluta att utlänningen på vissa ska verkställas på grund av
tider ska anmäla sig hos en polis- inhibition eller ett tidsbegränsat
myndighet (anmälningsplikt), om uppehållstillstånd, får den mynett beslut om utvisning enligt dighet som beslutar om utvisning
denna lag tills vidare inte ska enligt denna lag besluta att
120
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verkställas på grund av inhibition
eller ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.
Om utvisningsbeslutet grundas
på 1 § 2, får myndigheten också
besluta att 19–22 §§ ska tillämpas på utlänningen.

utlänningen på vissa tider ska
anmäla sig hos Polismyndigheten
(anmälningsplikt). Anmälan ska
göras på den ort som anges i
beslutet. Om utvisningsbeslutet
grundas på 1 § 2, får myndigheten också besluta att 19–22 §§
ska tillämpas på utlänningen.
Efter beslut om utvisning enligt denna lag får Migrationsverket
på ansökan av Säkerhetspolisen besluta enligt första stycket. Även
regeringen får efter beslut om utvisning enligt denna lag meddela
beslut enligt första stycket i samband med att regeringen beslutar
om inhibition eller tidsbegränsat uppehållstillstånd i ett ärende om
verkställighet enligt 13 a § första stycket.
Innan regeringen som första instans beslutar om anmälningsplikt ska ansvarigt statsråd eller den tjänsteman som statsrådet
bestämmer inhämta ett yttrande från Migrationsöverdomstolen.
Ett beslut av Migrationsverket i en fråga som avses i första
stycket får överklagas till regeringen. Därvid tillämpas 3 § första
och andra styckena.
19 §122
Utlänningen får underkastas
Utlänningen får underkastas
husrannsakan, kroppsvisitation husrannsakan, kroppsvisitation
eller kroppsbesiktning, om det eller kroppsbesiktning, om det
är av betydelse för att utröna är av betydelse för att utröna
om utlänningen eller en organi- om utlänningen eller en organisation eller grupp som han sation eller grupp som han eller
tillhör eller verkar för planlägger hon tillhör eller verkar för planeller förbereder terroristbrott lägger eller förbereder terroristenligt 2 § lagen (2003:148) om brott enligt 2 § lagen (2003:148)
straff för terroristbrott. Det är om straff för terroristbrott. Det
också tillåtet att ta fingeravtryck är också tillåtet att ta fingerav utlänningen och fotografera avtryck av utlänningen och
honom.
fotografera honom eller henne.
Förordnande om åtgärder
Förordnande om åtgärder
enligt första stycket meddelas av enligt första stycket meddelas av
Säkerhetspolisen eller en polis- Säkerhetspolisen eller Polismynmyndighet. I fråga om sådana digheten. I fråga om sådana
122
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åtgärder gäller i övrigt 28 kap. åtgärder gäller i övrigt 28 kap.
rättegångsbalken i tillämpliga rättegångsbalken i tillämpliga
delar.
delar.
20 §123
För ett sådant ändamål som
För ett sådant ändamål som
avses i 19 § första stycket kan avses i 19 § första stycket kan
rätten, om det finns synnerliga rätten, om det finns synnerliga
skäl, meddela Säkerhetspolisen skäl, meddela Säkerhetspolisen
eller en polismyndighet tillstånd eller Polismyndigheten tillstånd
enligt 27 kap. rättegångsbalken enligt 27 kap. rättegångsbalken
till hemlig avlyssning av elektro- till hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation eller, om nisk kommunikation eller, om
det är tillräckligt, hemlig över- det är tillräckligt, hemlig övervakning av elektronisk kom- vakning av elektronisk kommunikation.
munikation.
Rätten kan för ett sådant
Rätten kan för ett sådant
ändamål som avses i 19 § första ändamål som avses i 19 § första
stycket, om det finns synnerliga stycket, om det finns synnerliga
skäl, även meddela Säkerhets- skäl, även meddela Säkerhetspolisen eller en polismyndighet polisen eller Polismyndigheten
tillstånd att närmare undersöka, tillstånd att närmare undersöka,
öppna eller granska post- eller öppna eller granska post- eller
telegrafförsändelser, brev, andra telegrafförsändelser, brev, andra
slutna handlingar eller paket slutna handlingar eller paket
som har ställts till utlänningen som har ställts till utlänningen
eller som avsänts från honom eller som avsänts från honom
eller henne och som påträffas eller henne och som påträffas
vid husrannsakan, kroppsvisita- vid husrannsakan, kroppsvisitation eller kroppsbesiktning eller tion eller kroppsbesiktning eller
som finns hos ett befordrings- som finns hos ett befordringsföretag.
företag.
I det tillstånd som avses i andra stycket kan rätten förordna att
en försändelse som avses i tillståndet och som ankommer till ett
befordringsföretag, ska hållas kvar till dess den närmare undersökts, öppnats eller granskats. Förordnandet ska innehålla underrättelse om att meddelande om åtgärden inte får lämnas till
avsändaren, mottagaren eller någon annan, utan tillstånd av den
som har begärt åtgärden.
123
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21 §124
Det tillstånd som avses i 20 §
Det tillstånd som avses i 20 §
skall meddelas att gälla för en ska meddelas att gälla för en viss
viss tid som inte överstiger en tid som inte överstiger en
månad.
månad.
Frågan om tillstånd prövas av
Frågan om tillstånd prövas av
Stockholms tingsrätt på yrkande Stockholms tingsrätt på yrkande
av Säkerhetspolisen eller en av Säkerhetspolisen eller Polispolismyndighet. Rättens beslut myndigheten. Rättens beslut om
om tillstånd gäller omedelbart. I tillstånd gäller omedelbart. I
fråga om förfarandet tillämpas i fråga om förfarandet tillämpas i
övrigt 27 kap. rättegångsbalken övrigt 27 kap. rättegångsbalken
på motsvarande sätt.
på motsvarande sätt.
22 §125
En upptagning eller uppteckEn upptagning eller uppteckning som har gjorts vid hemlig ning som har gjorts vid hemlig
avlyssning av elektronisk kom- avlyssning av elektronisk kommunikation ska granskas snarast munikation ska granskas snarast
möjligt. Granskningen får ut- möjligt. Granskningen får utföras endast av rätten, Säker- föras endast av rätten, Säkerhetspolisen, en polismyndighet hetspolisen, Polismyndigheten
eller en åklagare.
eller en åklagare.
Om upptagningen eller uppteckningen innehåller något som
inte är av betydelse för det ändamål som har föranlett avlyssningen,
ska den i denna del omedelbart förstöras efter granskningen. I fråga
om brott eller förestående brott som inte är av betydelse för det
ändamål som har föranlett avlyssningen ska dock 27 kap. 24 § andra
och fjärde styckena rättegångsbalken tillämpas.
En försändelse eller någon
En försändelse eller någon
annan handling som omfattas av annan handling som omfattas av
tillstånd enligt 20 § får inte när- tillstånd enligt 20 § får inte närmare undersökas, öppnas eller mare undersökas, öppnas eller
granskas av någon annan än granskas av någon annan än
rätten, Säkerhetspolisen, en rätten, Säkerhetspolisen, Polispolismyndighet eller en åklagare. myndigheten eller en åklagare.
En sådan handling ska under- En sådan handling ska undersökas snarast möjligt. När sökas snarast möjligt. När
undersökningen har slutförts, undersökningen har slutförts,
124
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ska en försändelse som finns
hos ett befordringsföretag tillställas den till vilken försändelsen är ställd och en annan handling återlämnas till den hos
vilken handlingen påträffats, om
den inte tas i beslag.

Författningsförslag

ska en försändelse som finns
hos ett befordringsföretag tillställas den till vilken försändelsen är ställd och en annan
handling återlämnas till den hos
vilken handlingen påträffats, om
den inte tas i beslag.

Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård

Härigenom föreskrivs att i 47 §126 lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård ordet ”polismyndigheten” ska bytas ut mot ordet
”Polismyndigheten”.
Denna lag träder i kraft
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1991:1129)
om rättspsykiatrisk vård

Härigenom föreskrivs att 27 § lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
I fråga om polismyndighets
skyldighet att lämna biträde
gäller i tillämpliga delar 47 §
andra stycket lagen (1991:1128)
om psykiatrisk tvångsvård. Sådant
biträde skall lämnas även när en
patient i fall som avses i 7 §
första stycket inte inställer sig
när vården skall påbörjas.

Föreslagen lydelse
27 §

I fråga om Polismyndighetens
skyldighet att lämna biträde
gäller i tillämpliga delar 47 §
andra stycket lagen (1991:1128)
om psykiatrisk tvångsvård. Sådant
biträde ska lämnas även när en
patient i fall som avses i 7 §
första stycket inte inställer sig
när vården ska påbörjas.

Denna lag träder i kraft
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1991:1137)
om rättspsykiatrisk undersökning

Härigenom föreskrivs att 13 § lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Om den misstänkte är på fri
fot, skall polismyndigheten på
begäran av den läkare som skall
avge utlåtande enligt 7 § lämna
biträde för att inställa den misstänkte till undersökningen.
Denna lag träder i kraft
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Föreslagen lydelse
13 §

Om den misstänkte är på fri
fot, ska Polismyndigheten på begäran av den läkare som ska avge
utlåtande enligt 7 § lämna
biträde för att inställa den misstänkte till undersökningen.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1991:1559) med
föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och
yttrandefrihetsgrundlagens områden

Härigenom föreskrivs att 5 kap. 5 § lagen (1991:1559) med
föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5 kap.
5 §127
Justitiekanslern har rätt att
Justitiekanslern har rätt att
utan kostnad få del av varje utan kostnad få del av varje
skrift, radioprogram, eller tek- skrift, radioprogram, eller teknisk upptagning som har be- nisk upptagning som har bevarats enligt 1–4 §§. Han har varats enligt 1–4 §§ och att
också rätt att kostnadsfritt få en kostnadsfritt få en bestyrkt
bestyrkt utskrift av vad som har utskrift av vad som har yttrats i
yttrats i ett radioprogram. Det ett radioprogram. Polismyndigåligger polismyndigheten att på heten ska på begäran biträda
begäran biträda Justitiekanslern Justitiekanslern vid anmodan
vid anmodan enligt denna para- enligt denna paragraf. Vad som
graf. Vad som nu har sagts om nu har sagts om Justitiekanslern
Justitiekanslern gäller även all- gäller även allmän åklagare, om
män åklagare, om Justitiekans- Justitiekanslern enligt 7 kap. 1 §
lern enligt 7 kap. 1 § första första stycket yttrandefrihetsstycket yttrandefrihetsgrund- grundlagen har överlämnat åt
lagen har överlämnat åt allmän allmän åklagare att vara åklagare
åklagare att vara åklagare i ytt- i yttrandefrihetsmål.
randefrihetsmål.
Denna lag träder i kraft
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1991:2041) om särskild
personutredning i brottmål, m.m.

Härigenom föreskrivs att 3 och 7 §§ lagen (1991:2041) om
särskild personutredning i brottmål, m.m. ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Kriminalvården skall ombesörja den utredning som
behövs för yttrandet. Om det
behövs för yttrandet, får Kriminalvården förordna en särskild
personutredare att bistå med
utredning.
En misstänkt som inte är
häktad är skyldig att inställa sig
för utredning på tid och plats
som Kriminalvården bestämmer.
Om den misstänkte uteblir, får
polismyndigheten lämna handräckning för inställelsen.
Rätten får, när det finns skäl
till det, förordna en läkare att
avge läkarintyg om en misstänkt, under förutsättning som
anges i 2 § andra stycket. Om
rätten särskilt anger det i förordnandet, skall intyget omfatta
de medicinska förutsättningarna
för att överlämna den misstänkte till rättspsykiatrisk vård
utan särskild utskrivningsprövning.
128
129
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3 §128

Kriminalvården ska ombesörja den utredning som
behövs för yttrandet. Om det
behövs för yttrandet, får Kriminalvården förordna en särskild
personutredare att bistå med
utredning.
En misstänkt som inte är
häktad är skyldig att inställa sig
för utredning på tid och plats
som Kriminalvården bestämmer.
Om den misstänkte uteblir, får
Polismyndigheten lämna handräckning för inställelsen.

7 §129

Rätten får, när det finns skäl
till det, förordna en läkare att
avge läkarintyg om en misstänkt, under förutsättning som
anges i 2 § andra stycket. Om
rätten särskilt anger det i förordnandet, ska intyget omfatta
de medicinska förutsättningarna
för att överlämna den misstänkte till rättspsykiatrisk vård
utan särskild utskrivningsprövning.

SOU 2012:78
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Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar föreskrifter om avfattningen av läkarintyget. Endast en
läkare som får avge utlåtande över en rättspsykiatrisk undersökning
får förordnas att avge ett sådant intyg som avses i första stycket
andra meningen.
En misstänkt som inte är
En misstänkt som inte är
häktad är skyldig att inställa sig häktad är skyldig att inställa sig
för läkarundersökning på tid för läkarundersökning på tid
och plats som läkaren bestäm- och plats som läkaren bestämmer. Om den misstänkte inte mer. Om den misstänkte inte
inställer sig får polismyndigheten inställer sig får Polismyndigheten
lämna handräckning för att han lämna handräckning för att han
eller hon skall komma till under- eller hon ska komma till undersökningen.
sökningen.
Denna lag träder i kraft
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd
och service till vissa funktionshindrade

Härigenom föreskrivs att i 26 e §130 lagen (1993:387) om stöd
och service till vissa funktionshindrade ordet ”polismyndigheten”
ska bytas ut mot ordet ”Polismyndigheten”.
Denna lag träder i kraft
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Förslag till
lag om ändring i tobakslagen (1993:581)

Härigenom föreskrivs att 19 a och 23 a §§ tobakslagen
(1993:581) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

19 a §131
Den omedelbara tillsynen över att denna lag och anslutande
föreskrifter följs utövas av
1. Arbetsmiljöverket när det gäller lokaler och andra utrymmen
för vilka verket har den centrala tillsynen,
2. kommunen när det gäller
a) de miljöer och lokaler för vilka Statens folkhälsoinstitut har
den centrala tillsynen,
b) bestämmelserna om varningstexter m.m. i 9 och 11 §§ på
försäljningsställen, och
c) bestämmelserna om marknadsföring m.m. i 14 och 14 a §§ när
det gäller marknadsföringsåtgärder på eller i anslutning till försäljningsställen, och
3. kommunen och polismyn3. kommunen och Polismyndigheten när det gäller bestäm- digheten när det gäller bestämmelserna om handel m.m. enligt melserna om handel m.m. enligt
12–12 d §§.
12–12 d §§.
Länsstyrelsen utövar inom länet tillsyn enligt första stycket 2
och 3. Länsstyrelsen ska
1. följa kommunernas verksamhet och biträda kommunerna
med information och råd, och
2. främja samarbete mellan olika tillsynsmyndigheter och mellan
tillsynsmyndigheter och andra.
23 a §132
Kommunen och polismyndigKommunen och Polismynheten ska underrätta varandra digheten ska underrätta varandra
om förhållanden som är av bety- om förhållanden som är av betydelse för tillsynen.
delse för tillsynen.
En kommun som har fattat
En kommun som har fattat
beslut i ett ärende enligt denna beslut i ett ärende enligt denna
131
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lag ska skicka en kopia av beslutet till Statens folkhälsoinstitut samt den länsstyrelse och
polismyndighet som berörs av
beslutet.
Denna lag träder i kraft
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lag ska skicka en kopia av beslutet till Statens folkhälsoinstitut, Polismyndigheten och
den länsstyrelse som berörs av
beslutet.
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Förslag till
lag om ändring i fiskelagen (1993:787)

Härigenom föreskrivs att i 47 §133 fiskelagen (1993:787) ordet
”polismyndigheten” ska bytas ut mot ordet ”Polismyndigheten”.
Denna lag träder i kraft
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Förslag till
lag om ändring i ordningslagen (1993:1617)

Härigenom föreskrivs i fråga om ordningslagen (1993:1617)
dels att i 2 kap. 8, 20, 28 och 32 §§ samt 3 kap. 20 och 26 §§134
ordet ”polismyndigheten” i olika böjningsformer ska bytas ut mot
ordet ”Polismyndigheten” i motsvarande böjningsform,
dels att 2 kap. 6, 7 a, 9, 11, 12, 17, 21, 26, 27 och 29 §§, 3 kap. 1,
6, 7, 14, 16, 17 och 19 §§, 5 kap. 3 § ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 2 kap. 22 § ska lyda ”Polismyndighetens rätt att inställa och upplösa allmänna sammankomster
och offentliga tillställningar” och att rubriken närmast före 2 kap.
25 § ska lyda ”Polismyndighetens rätt att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.
6§
Ansökan om tillstånd att
Ansökan om tillstånd att
anordna och anmälan om en all- anordna och anmälan om en allmän sammankomst eller offent- män sammankomst eller offentlig tillställning skall göras hos lig tillställning ska göras hos
polismyndigheten.
Polismyndigheten. Ansökan om
tillstånd och anmälan ska göras i
det län där sammankomsten eller
tillställningen ska anordnas.
Ansökan skall göras skriftAnsökan ska göras skriftligen
ligen i god tid. Om möjligt skall i god tid. Om möjligt ska
ansökan ha kommit in senast en ansökan ha kommit in senast en
vecka före sammankomsten eller vecka före sammankomsten eller
tillställningen.
tillställningen.
Anmälan skall göras skriftAnmälan ska göras skriftligen eller muntligen. Om möj- ligen eller muntligen. Om möjligt skall anmälan ha kommit in ligt ska anmälan ha kommit in
senast fem dagar före samman- senast fem dagar före samman134
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komsten eller tillställningen.

Författningsförslag

komsten eller tillställningen.

7 a §135
Den som enligt 4 eller 5 § är
Den som enligt 4 eller 5 § är
skyldig att söka tillstånd eller skyldig att söka tillstånd eller
anmäla en allmän sammankomst anmäla en allmän sammankomst
som avses i 1 § första stycket 1 som avses i 1 § första stycket 1
får i samband med att en sådan får i samband med att en sådan
ansökan eller anmälan görs be- ansökan eller anmälan görs begära att deltagare i samman- gära att deltagare i sammankomsten skall få tillstånd att helt komsten ska få tillstånd att helt
eller delvis täcka ansiktet.
eller delvis täcka ansiktet.
En begäran skall vara skriftlig
En begäran ska vara skriftlig
och ha kommit in till polismyn- och ha kommit in till Polismyndigheten inom den tid som anges digheten inom den tid som anges
i 6 §.
i 6 §.
Polismyndigheten får förelägga anordnaren av en allmän
sammankomst eller offentlig
tillställning att lämna uppgifter
utöver vad ansökan, anmälan
eller begäran enligt 7 a § skall
innehålla. Myndigheten får
också själv sörja för den utredning som behövs. Anordnaren
är dock inte skyldig att redogöra
för innehållet i föredrag, tal eller
dramatisk eller annan framställning som är avsedd att förekomma vid sammankomsten
eller tillställningen.
Om det med anledning av en
ansökan om tillstånd att anordna eller en anmälan om en
cirkusföreställning
eller
en
offentlig tillställning behövs en
undersökning som kräver sär135
136

9 §136

Polismyndigheten får förelägga anordnaren av en allmän
sammankomst eller offentlig
tillställning att lämna uppgifter
utöver vad ansökan, anmälan
eller begäran enligt 7 a § ska
innehålla. Myndigheten får
också själv sörja för den utredning som behövs. Anordnaren
är dock inte skyldig att redogöra
för innehållet i föredrag, tal eller
dramatisk eller annan framställning som är avsedd att förekomma vid sammankomsten
eller tillställningen.
Om det med anledning av en
ansökan om tillstånd att anordna eller en anmälan om en
cirkusföreställning
eller
en
offentlig tillställning behövs en
undersökning som kräver sär-
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skild fackkunskap, får polismyn- skild fackkunskap, får Polismyndigheten anlita en sakkunnig på digheten anlita en sakkunnig på
anordnarens bekostnad.
anordnarens bekostnad.
Beslut med anledning av en
ansökan eller en anmälan enligt
6 § skall meddelas skyndsamt.
Beslutet skall innehålla de villkor enligt 16 § andra stycket
som polismyndigheten meddelar
för sammankomsten eller tillställningen. Vidare skall beslutet
innehålla uppgift om det högsta
belopp som anordnaren av en
allmän
sammankomst
eller
offentlig tillställning kan komma
att bli tvungen att betala i
ersättning för polisens kostnader
för att hålla ordning.
Tält får användas vid allmänna sammankomster eller
offentliga tillställningar endast
om det har betryggande brandtålighet och stabilitet samt i
övrigt tältet och dess inredning
erbjuder betryggande säkerhet
mot brand eller andra olycksfall
och utrymningsvägarna är tillfredsställande. Ett tält som är
avsett för flera än 150 personer
och som får uppföras utan
bygglov (samlingstält) skall vara
besiktigat och godkänt.
Besiktningen skall ske innan
tältet första gången tas i bruk i
Sverige och vid regelbundet
återkommande tillfällen. Om
tältet har ändrats i något avse-
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11 §

Beslut med anledning av en
ansökan eller en anmälan enligt
6 § ska meddelas skyndsamt.
Beslutet ska innehålla de villkor
enligt 16 § andra stycket som
Polismyndigheten meddelar för
sammankomsten eller tillställningen. Vidare ska beslutet
innehålla uppgift om det högsta
belopp som anordnaren av en
allmän
sammankomst
eller
offentlig tillställning kan komma
att bli tvungen att betala i
ersättning för Polismyndighetens
kostnader för att hålla ordning.

12 §

Tält får användas vid allmänna sammankomster eller
offentliga tillställningar endast
om det har betryggande brandtålighet och stabilitet samt i
övrigt tältet och dess inredning
erbjuder betryggande säkerhet
mot brand eller andra olycksfall
och utrymningsvägarna är tillfredsställande. Ett tält som är
avsett för flera än 150 personer
och som får uppföras utan
bygglov (samlingstält) ska vara
besiktigat och godkänt.
Besiktningen ska ske innan
tältet första gången tas i bruk i
Sverige och vid regelbundet
återkommande tillfällen. Om
tältet har ändrats i något avse-
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ende som har väsentlig betydelse för säkerheten, skall det
besiktigas på nytt.
Godkännande av ett samlingstält skall gälla för en tid av
minst tre och högst sju år.
Om ett tält, som är avsett att
användas vid allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar, på grund av skada eller
av någon annan orsak inte
erbjuder betryggande säkerhet
mot brand och andra olycksfall,
får polismyndigheten förbjuda att
tältet används vid sådana sammankomster eller tillställningar
så länge felet består.
Den som inte följer de ordningsregler för en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som skall gälla enligt
villkor som polismyndigheten har
meddelat med stöd av 16 § andra
stycket är skyldig att på tillsägelse lämna sammankomsten
eller tillställningen.
Chefen för polismyndigheten
skall ha fritt tillträde till allmänna sammankomster och
offentliga tillställningar. Detsamma gäller andra personer som
polismyndigheten har utsett att
närvara.

Författningsförslag

ende som har väsentlig betydelse för säkerheten, ska det
besiktigas på nytt.
Godkännande av ett samlingstält ska gälla för en tid av
minst tre och högst sju år.
Om ett tält, som är avsett att
användas vid allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar, på grund av skada eller
av någon annan orsak inte
erbjuder betryggande säkerhet
mot brand och andra olycksfall,
får Polismyndigheten förbjuda
att tältet används vid sådana
sammankomster eller tillställningar så länge felet består.
17 §

Den som inte följer de ordningsregler för en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som ska gälla enligt
villkor som Polismyndigheten
har meddelat med stöd av 16 §
andra stycket är skyldig att på
tillsägelse
lämna
sammankomsten eller tillställningen.

21 §

De personer som Polismyndigheten har utsett att närvara ska
ha fritt tillträde till allmänna
sammankomster och offentliga
tillställningar.
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26 §137
Den som i vinstsyfte anDen som i vinstsyfte anordnar en offentlig tillställning ordnar en offentlig tillställning
skall ersätta polismyndighetens ska ersätta Polismyndighetens
kostnader för att hålla ordning kostnader för att hålla ordning
vid tillställningen. Om det finns vid tillställningen. Om det finns
särskilda skäl får också den som särskilda skäl får också den som
i vinstsyfte anordnar en allmän i vinstsyfte anordnar en allmän
sammankomst åläggas en mot- sammankomst åläggas en motsvarande ersättningsskyldighet.
svarande ersättningsskyldighet.
Ersättningsskyldigheten gäller inte sådana ideella föreningar
som anges i 7 kap. 7 § första stycket inkomstskattelagen
(1999:1229).
Ersättningsskyldigheten enligt första stycket får sättas ned eller
efterges, om det finns särskilda skäl.
Polismyndigheten beslutar om ersättningsskyldighet. Därvid får
det högsta belopp som har bestämts enligt 11 § inte överskridas.
Regeringen får meddela föreRegeringen får meddela föreskrifter om hur polismyndig- skrifter om hur Polismyndighetens kostnader för ordnings- hetens kostnader för ordningshållning skall beräknas.
hållning ska beräknas.
Om anordnaren av en allmän
sammankomst som anordnas i
vinstsyfte eller av en offentlig
tillställning inte har gjort
ansökan eller anmälan som
krävs enligt 4 eller 5 § eller inte
har fullgjort ansöknings- eller
anmälningsskyldigheten i sådan
tid att beslut enligt 11 § har
kunnat meddelas före sammankomsten eller tillställningen,
skall polismyndigheten ålägga
anordnaren att ersätta myndighetens kostnader för att hålla
ordning vid sammankomsten
eller tillställningen, i den mån
137
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27 §

Om anordnaren av en allmän
sammankomst som anordnas i
vinstsyfte eller av en offentlig
tillställning inte har gjort
ansökan eller anmälan som
krävs enligt 4 eller 5 § eller inte
har fullgjort ansöknings- eller
anmälningsskyldigheten i sådan
tid att beslut enligt 11 § har
kunnat meddelas före sammankomsten eller tillställningen, ska
Polismyndigheten ålägga anordnaren att ersätta myndighetens
kostnader för att hålla ordning
vid sammankomsten eller tillställningen, i den mån kostna-
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kostnaderna beror på anord- derna beror på anordnarens förnarens försummelse. Detsamma summelse. Detsamma gäller om
gäller om anordnaren inte har anordnaren inte har följt de
följt de föreskrifter och villkor föreskrifter och villkor om ordom ordning och säkerhet som ning och säkerhet som har gällt
har gällt för sammankomsten för sammankomsten eller tilleller tillställningen.
ställningen.
Vad som sägs i första stycket gäller även i fråga om anordnare
som inte är ersättningsskyldiga enligt 26 §.
Om de kostnader som beror
Om de kostnader som beror
på anordnarens försummelse på anordnarens försummelse
inte kan beräknas med tillräcklig inte kan beräknas med tillräcklig
säkerhet, skall polismyndigheten säkerhet, ska Polismyndigheten
uppskatta dem till ett skäligt uppskatta dem till ett skäligt
belopp.
belopp.
Ersättningsskyldigheten får sättas ned eller efterges, om det
finns särskilda skäl.
29 §
Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som
uppsåtligen eller av oaktsamhet
1. i egenskap av anordnare bryter mot kravet på tillstånd eller
anmälan i 4 eller 5 § eller mot ett villkor eller ett förbud som har
meddelats enligt 4 § andra stycket, 5 § fjärde stycket, 15 §, 16 §
andra stycket eller 25 §,
2. lämnar oriktig uppgift om
2. lämnar oriktig uppgift om
något förhållande som han något förhållande som han eller
enligt tillämpliga föreskrifter är hon enligt tillämpliga föreskyldig att upplysa om i en skrifter är skyldig att upplysa
ansökan eller en anmälan eller om i en ansökan eller en
om sådana omständigheter som anmälan eller om sådana ompolismyndigheten kan begära ständigheter som Polismyndiguppgift om med stöd av 9 § heten kan begära uppgift om
första stycket,
med stöd av 9 § första stycket,
3. anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning i
ett tält som saknar föreskrivet godkännande eller bryter mot ett
användningsförbud eller mot ett villkor som har meddelats för
användandet,
4. anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning
och därvid tillåter användning av en tivolianordning som saknar
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föreskrivet godkännande eller bryter mot ett användningsförbud
eller mot ett villkor som har meddelats för användandet,
5. anordnar en offentlig tillställning i strid med 14 §,
6. anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning
utan tillstånd enligt 19 eller 20 § i fall då sådant tillstånd behövs,
eller
7. anordnar eller fortsätter en allmän sammankomst eller
offentlig tillställning trots att sammankomsten eller tillställningen
har inställts eller upplösts enligt 22 eller 23 §.
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot förbudet i
18 § första stycket mot förtäring eller förvaring av alkoholdrycker
döms till penningböter, om inte gärningen är belagd med straff i
någon annan författning.
Har flera medverkat till en
Har flera medverkat till en
gärning som avses i första gärning som avses i första
stycket skall 23 kap. 4 och 5 §§ stycket ska 23 kap. 4 och 5 §§
brottsbalken tillämpas.
brottsbalken tillämpas.
3 kap.
1§
En offentlig plats inom
En offentlig plats inom
detaljplanelagt område får inte detaljplanelagt område får inte
utan tillstånd av polismyndig- utan tillstånd av Polismyndigheten användas på ett sätt som heten användas på ett sätt som
inte stämmer överens med det inte stämmer överens med det
ändamål som platsen har upp- ändamål som platsen har upplåtits för eller som inte är all- låtits för eller som inte är allmänt vedertaget. Tillstånd be- mänt vedertaget. Tillstånd behövs dock inte, om platsen tas i hövs dock inte, om platsen tas i
anspråk endast tillfälligt och i anspråk endast tillfälligt och i
obetydlig omfattning och utan obetydlig omfattning och utan
att inkräkta på någon annans att inkräkta på någon annans
tillstånd.
tillstånd. Ansökan om tillstånd
görs i det län där den plats som
ska användas är belägen.
I fråga om allmänna vägar
I fråga om allmänna vägar
gäller kravet på polismyndig- gäller kravet på Polismyndighetens tillstånd endast sådana hetens tillstånd endast sådana
åtgärder som inte är reglerade i åtgärder som inte är reglerade i
väglagen (1971:948).
väglagen (1971:948).
6§
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Sprängning och skjutning
med eldvapen får inte utan tillstånd av polismyndigheten äga
rum inom område som omfattas
av detaljplan.

Den som är under 18 år får
inte utan tillstånd av polismyndigheten inom område som omfattas av detaljplan utomhus
använda luft- eller fjädervapen
med vilka kulor, hagel eller
andra projektiler kan skjutas ut.
Detsamma gäller utanför sådant
område, om inte vapnet används
under uppsikt av någon som har
fyllt 20 år.
Skjutbanor som inte hör till
försvarsmakten får användas
endast efter tillstånd av polismyndigheten. Regeringen eller
den myndighet som regeringen
bestämmer får meddela föreskrifter om utförande och besiktning av skjutbana.

Pyrotekniska varor får inte
användas utan tillstånd av polismyndigheten, om användningen
med hänsyn till tidpunkten,
platsens belägenhet och övriga
omständigheter innebär risk för
138

Författningsförslag

Sprängning och skjutning
med eldvapen får inte utan tillstånd av Polismyndigheten äga
rum inom område som omfattas
av detaljplan. Ansökan om tillstånd görs i det län där sprängningen eller skjutningen ska äga
rum.
Den som är under 18 år får
inte utan tillstånd av Polismyndigheten inom område som omfattas av detaljplan utomhus
använda luft- eller fjädervapen
med vilka kulor, hagel eller
andra projektiler kan skjutas ut.
Detsamma gäller utanför sådant
område, om inte vapnet används
under uppsikt av någon som har
fyllt 20 år. Ansökan om tillstånd
görs i det län där vapnet ska
användas.
Skjutbanor som inte hör till
försvarsmakten får användas
endast efter tillstånd av Polismyndigheten. Ansökan om tillstånd görs i det län där skjutbanan är belägen. Regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om utförande och
besiktning av skjutbana.
7 §138

Pyrotekniska varor får inte
användas utan tillstånd av Polismyndigheten, om användningen
med hänsyn till tidpunkten,
platsens belägenhet och övriga
omständigheter innebär risk för
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skada på eller någon beaktans- skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller värd olägenhet för person eller
egendom.
egendom. Ansökan om tillstånd
görs i det län där de pyrotekniska
varorna ska användas.
Särskilda bestämmelser om innehav och användning av pyrotekniska varor vid vissa idrottsarrangemang finns i 5 kap.
Vid prövningen av en
ansökan om tillstånd som avses i
detta kapitel eller i en lokal
föreskrift skall polismyndigheten
beakta vad som krävs av hänsyn
till trafiken samt till allmän ordning och säkerhet. Om ansökan
avser tillstånd att ta i anspråk en
offentlig plats för visst ändamål,
skall särskild hänsyn tas till
gångtrafikens intresse.
Ett beslut av polismyndigheten om tillstånd får förenas
med de villkor som behövs av
hänsyn till trafiken samt till
allmän ordning och säkerhet.
Villkoren får inte lägga onödigt
tvång på allmänheten eller
annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.
Beslut enligt 14 § gäller för
viss tid eller tills vidare. Beslutet
skall innehålla de villkor som
polismyndigheten har meddelat
enligt 14 § andra stycket och de
villkor som kommunen har
ställt upp med stöd av 15 §.
Beslut i fråga om mark som inte
står under kommunens förvaltning skall också innehålla en
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14 §

Vid prövningen av en
ansökan om tillstånd som avses i
detta kapitel eller i en lokal
föreskrift ska Polismyndigheten
beakta vad som krävs av hänsyn
till trafiken samt till allmän ordning och säkerhet. Om ansökan
avser tillstånd att ta i anspråk en
offentlig plats för visst ändamål,
ska särskild hänsyn tas till
gångtrafikens intresse.
Ett beslut av Polismyndigheten om tillstånd får förenas
med de villkor som behövs av
hänsyn till trafiken samt till
allmän ordning och säkerhet.
Villkoren får inte lägga onödigt
tvång på allmänheten eller
annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.

16 §

Beslut enligt 14 § gäller för
viss tid eller tills vidare. Beslutet
ska innehålla de villkor som
Polismyndigheten har meddelat
enligt 14 § andra stycket och de
villkor som kommunen har
ställt upp med stöd av 15 §.
Beslut i fråga om mark som inte
står under kommunens förvaltning ska också innehålla en
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erinran om att medgivande av
markägare eller nyttjanderättshavare kan behövas.
Om kommunen har yttrat
sig enligt 2 § skall beslutet innehålla erinran om möjligheten att
överklaga kommunens beslut
enligt 10 kap. kommunallagen
(1991:900).
Om det behövs för att förebygga oordning eller för att
förhindra att människors hälsa
eller egendom skadas får polismyndigheten i ett särskilt fall ge
anvisningar eller tillsägelser till
innehavaren och besökande för
användningen av sådana badeller campingplatser och lokaler
eller platser för idrott, friluftsliv, spel, lek, förströelse eller
liknande som allmänheten har
tillträde till. Om det är nödvändigt får polismyndigheten
förbjuda fortsatt användning.
Om det behövs föreskrifter
om allmän ordning och säkerhet
för verksamhet som avses i
första stycket, skall polismyndigheten anmäla förhållandet till
kommunen.
Om någon inte vidtar en
åtgärd som åligger honom enligt
detta kapitel, lokala föreskrifter
eller beslut eller villkor som har
meddelats med stöd av 5 §, 14 §
andra stycket eller 15 §, får
polismyndigheten
förelägga

Författningsförslag

erinran om att medgivande av
markägare eller nyttjanderättshavare kan behövas.
Om kommunen har yttrat
sig enligt 2 § ska beslutet innehålla erinran om möjligheten att
överklaga kommunens beslut
enligt 10 kap. kommunallagen
(1991:900).
17 §

Om det behövs för att förebygga oordning eller för att
förhindra att människors hälsa
eller egendom skadas får Polismyndigheten i ett särskilt fall ge
anvisningar eller tillsägelser till
innehavaren och besökande för
användningen av sådana badeller campingplatser och lokaler
eller platser för idrott, friluftsliv, spel, lek, förströelse eller
liknande som allmänheten har
tillträde till. Om det är nödvändigt får Polismyndigheten
förbjuda fortsatt användning.
Om det behövs föreskrifter
om allmän ordning och säkerhet
för verksamhet som avses i
första stycket, ska Polismyndigheten anmäla förhållandet till
kommunen.

19 §

Om någon inte vidtar en
åtgärd som åligger honom eller
henne enligt detta kapitel, lokala
föreskrifter eller beslut eller villkor som har meddelats med
stöd av 5 §, 14 § andra stycket
eller 15 §, får Polismyndigheten
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honom att inom viss tid vidta
åtgärden. Detta gäller endast om
han inte vidtar rättelse genast
efter tillsägelse eller inte kan
anträffas efter rimlig efterforskning.

förelägga honom eller henne att
inom viss tid vidta åtgärden.
Detta gäller endast om han eller
hon inte vidtar rättelse genast
efter tillsägelse eller inte kan
anträffas efter rimlig efterforskning.
Även om det inte följer av första stycket får föreläggande, utan
föregående tillsägelse, avse skyldighet att ta bort upplag, försäljningsstånd, ställningar, skyltar, containrar och andra anordningar
som har placerats på en offentlig plats utan nödvändigt tillstånd
enligt 1 § eller i strid med villkor som gäller för tillståndet. Detsamma gäller i fråga om anordningar som inte har tagits bort efter
utgången av giltighetstiden för tillståndet.
Ett föreläggande enligt andra
Ett föreläggande enligt andra
stycket får, om det avser en con- stycket får, om det avser en container eller något annat skrym- tainer eller något annat skrymmande föremål som ställts upp mande föremål som ställts upp
på offentlig plats, riktas också på offentlig plats, riktas också
mot föremålets ägare eller den mot föremålets ägare eller den
som är i ägarens ställe, även om som är i ägarens ställe, även om
föremålet ställts upp för någon föremålet ställts upp för någon
annans räkning. Det sagda gäller annans räkning. Det sagda gäller
inte om det är uppenbart att inte om det är uppenbart att
någon annan än föremålets ägare någon annan än föremålets ägare
eller den som är i hans ställe har eller den som är i hans eller
bestämt platsen för uppställ- hennes ställe har bestämt platsen
ningen.
för uppställningen.
5 kap.
3 §139
Pyrotekniska varor får inte
Pyrotekniska varor får inte
utan tillstånd av polismyndig- utan tillstånd av Polismyndigheten innehas eller användas på heten innehas eller användas på
en idrottsanläggning när idrotts- en idrottsanläggning när idrottsarrangemang anordnas där.
arrangemang anordnas där. Ansökan om tillstånd ska göras i det
län där idrottsanläggningen är
belägen.
139
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Vid polismyndighetens handläggning av frågor enligt första
stycket tillämpas 3 kap. 14 §,
16 § första stycket, 18 § första
stycket 1, 3 och 4, 19 § första
stycket samt 20, 21, 24, 26 och
28 §§.

Författningsförslag

Vid Polismyndighetens handläggning av frågor enligt första
stycket tillämpas 3 kap. 14 §,
16 § första stycket, 18 § första
stycket 1, 3 och 4, 19 § första
stycket samt 20, 21, 24, 26 och
28 §§.

Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1994:260) om offentlig
anställning

Härigenom föreskrivs att 5 § lagen (1994:260) om offentlig
anställning ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Utöver de krav på svenskt
medborgarskap som följer av
regeringsformen eller någon
annan lag gäller också att bara
svenska medborgare får ha en
anställning som åklagare eller
polis eller ha en militär anställning.
Denna lag träder i kraft den
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Föreslagen lydelse
5§

Utöver de krav på svenskt
medborgarskap som följer av
regeringsformen eller någon
annan lag gäller också att bara
svenska medborgare får ha en
anställning som åklagare eller
polisman eller ha en militär
anställning.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1994:451) om
intensivövervakning med elektronisk kontroll

Härigenom föreskrivs att 17 § lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

17 §140
Om övervakningsnämnden
Om övervakningsnämnden
bestämmer att beslutet om verk- bestämmer att beslutet om verkställighet utanför anstalt skall ställighet utanför anstalt ska
upphävas eller om det bestäms upphävas eller om det bestäms
att beslutet tills vidare inte skall att beslutet tills vidare inte ska
gälla, skall den dömde, om verk- gälla, ska den dömde, om verkställigheten har påbörjats, föras ställigheten har påbörjats, föras
till en kriminalvårdsanstalt för till en kriminalvårdsanstalt för
fortsatt verkställighet av fängel- fortsatt verkställighet av fängelsestraffet. Polismyndigheten i sestraffet. Polismyndigheten ska
den ort där den dömde vistas förpassa den dömde till en sådan
skall förpassa honom till en anstalt.
sådan anstalt.
Om det bedöms kunna ske
Om det bedöms kunna ske
utan fara för att den dömde av- utan fara för att den dömde avviker, får polismyndigheten före- viker, får Polismyndigheten förelägga honom att inställa sig vid lägga honom eller henne att
kriminalvårdsanstalten i stället inställa sig vid kriminalvårdsför att förpassa honom dit.
anstalten i stället för att förpassa
honom eller henne dit.
Denna lag träder i kraft den

140
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1994:569) om Sveriges
samarbete med de internationella tribunalerna för
brott mot internationell humanitär rätt

Härigenom föreskrivs att 12 a § lagen (1994:569) om Sveriges
samarbete med de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

12 a §141
Chefen för JustitiedeparteChefen för Justitiedepartementet får meddela tillstånd till mentet får meddela tillstånd till
transport genom Sverige av en transport genom Sverige av en
frihetsberövad person som för frihetsberövad person som för
att utlämnas eller i annat syfte att utlämnas eller i annat syfte
skall överföras mellan en annan ska överföras mellan en annan
stat och tribunalen. Under en stat och tribunalen. Under en
sådan transport skall frihets- sådan transport ska frihetsberövandet bestå om inte tribu- berövandet bestå om inte tribunalen begär att den som över- nalen begär att den som överförs skall friges.
förs ska friges.
För flygtransport utan planeFör flygtransport utan planerad mellanlandning här i landet rad mellanlandning här i landet
krävs inte tillstånd enligt första krävs inte tillstånd enligt första
stycket. Om en oplanerad stycket. Om en oplanerad
mellanlandning sker, skall polis- mellanlandning sker, ska Polismyndighet ta den som överförs i myndigheten ta den som överförvar till dess en ansökan görs förs i förvar till dess en ansökan
om tillstånd till transport enligt görs om tillstånd till transport
första stycket och genast under- enligt första stycket och genast
rätta chefen för Justitiedeparte- underrätta chefen för Justitiementet om detta. Görs ingen departementet om detta. Görs
ansökan senast 96 timmar från ingen ansökan senast 96 timmar
den oplanerade landningen, skall från den oplanerade landningen,
personen omedelbart friges.
ska personen omedelbart friges.
Om tillstånd har meddelats
Om tillstånd har meddelats
enligt första stycket, får polis- enligt första stycket, får Polis141
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myndighet vid behov ta den som
överförs i förvar. I fråga om
tvångsmedel i ett ärende om
transport gäller bestämmelserna
i 5 §.
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myndigheten vid behov ta den
som överförs i förvar. I fråga
om tvångsmedel i ett ärende om
transport gäller bestämmelserna
i 5 §.

Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i sjölagen (1994:1009)

Härigenom föreskrivs att 18 kap. 19 § sjölagen (1994:1009) ska
ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

18 kap.
19 §142
Sjöfartsverket, TransportstySjöfartsverket, Transportstyrelsen, Kustbevakningen, Tull- relsen, Kustbevakningen, Tullverket och polismyndighet ska verket och Polismyndigheten ska
lämna en tingsrätt som håller lämna en tingsrätt som håller
sjöförklaring den medverkan sjöförklaring den medverkan
tingsrätten begär för utred- tingsrätten begär för utredningen. För polismyndigheternas ningen. För Polismyndighetens
utredningar gäller bestämmel- utredningar gäller bestämmelserna om förundersökning i serna om förundersökning i
23 kap. rättegångsbalken.
23 kap. rättegångsbalken.
Denna lag träder i kraft den

142
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på
energi

Härigenom föreskrivs att 10 kap. 9 och 10 §§ lagen (1994:1776)
om skatt på energi ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

10 kap.
9 §143
Tillsynen över efterlevnaden
Tillsynen över efterlevnaden
av bestämmelserna i detta kapi- av bestämmelserna i detta kapitel skall vad avser motordrivna tel ska vad avser motordrivna
fordon utövas av polismyndig- fordon utövas av Polismyndigheterna samt av Tullverket vad heten samt av Tullverket vad
avser gränskontroll.
avser gränskontroll.
Kustbevakningen skall utöva
Kustbevakningen ska utöva
tillsynen av båtar. Polismyndig- tillsynen av båtar. Polismyndigheterna skall dock utöva sådan heten ska dock utöva sådan tilltillsyn inom områden som inte syn inom områden som inte
övervakas av Kustbevakningen.
övervakas av Kustbevakningen.
För kontroll av efterlevnaden
av bestämmelserna i detta kapitel har polismyndigheterna och
andra tillsynsmyndigheter rätt
att få tillträde till låsta utrymmen i fordon och båtar. Myndigheterna har rätt att få de
upplysningar, handlingar och
prov som behövs för tillsynen.
För uttagna prov betalas inte
ersättning.

10 §

För kontroll av efterlevnaden
av bestämmelserna i detta kapitel har Polismyndigheten och
andra tillsynsmyndigheter rätt
att få tillträde till låsta utrymmen i fordon och båtar. Myndigheterna har rätt att få de upplysningar, handlingar och prov
som behövs för tillsynen. För
uttagna prov betalas inte ersättning.

Denna lag träder i kraft den

143
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1994:1809)
om totalförsvarsplikt

Härigenom föreskrivs att i 10 kap. 6 §144 lagen (1994:1809) om
totalförsvarsplikt ordet ”polismyndighetens” ska bytas ut mot
ordet ”Polismyndighetens”.
Denna lag träder i kraft den

144
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1995:832) om obduktion
m.m.

Härigenom föreskrivs att 18 och 19 §§ lagen (1995:832) om
obduktion m.m. ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Beslut om rättsmedicinsk
undersökning som avses i 13–
15 §§ meddelas av polismyndighet. Även allmän domstol eller
allmän åklagare får besluta om
rättsmedicinsk
undersökning
som avses i 13 § 1. Beslut om
rättsmedicinsk
undersökning
som avses i 16 § meddelas av allmän domstol.
Om det inte är uppenbart
obehövligt skall polismyndigheten underrättas om tid och
plats för en rättsmedicinsk undersökning. Polisen får närvara vid
en sådan undersökning.

Föreslagen lydelse
18 §

Beslut om rättsmedicinsk
undersökning som avses i 13–
15 §§ meddelas av Polismyndigheten. Även allmän domstol eller
allmän åklagare får besluta om
rättsmedicinsk
undersökning
som avses i 13 § 1. Beslut om
rättsmedicinsk
undersökning
som avses i 16 § meddelas av allmän domstol.

19 §

Om det inte är uppenbart
obehövligt ska Polismyndigheten
underrättas om tid och plats för
en rättsmedicinsk undersökning. Polisen får närvara vid en
sådan undersökning.

Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i pantbankslagen (1995:1000)

Härigenom föreskrivs att rubriken närmast före 27 § och 27 §
pantbankslagen (1995:1000) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Poliskontroll

Föreslagen lydelse

Polismyndighetens kontroll
27 §
En pantbank är skyldig att på
En pantbank är skyldig att på
begäran lämna ut uppgifter ur begäran lämna ut uppgifter ur
pantboken till polismyndigheten. pantboken till Polismyndigheten.
En sådan begäran får avse viss En sådan begäran får avse viss
systematisk rapportering till systematisk rapportering till
polismyndigheten.
myndigheten.
Pantbanken
skall
också
Pantbanken ska också lämna
lämna polismyndigheten tillträde Polismyndigheten tillträde till
till pantbankens lokaler för pantbankens lokaler för underundersökning av pantlagret och sökning av pantlagret och
granskning av pantboken och de granskning av pantboken och de
handlingar som ligger till grund handlingar som ligger till grund
för den.
för den.
Denna lag träder i kraft den
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lag om ändring i vapenlagen (1996:67)

Härigenom föreskrivs i fråga om vapenlagen (1996:67)145
dels att i 2 kap. 10, 10 a, 10 b, 12 och 14 §§, 3 kap. 1 a, 6 och
8 §§, 4 kap. 2 §, 5 kap. 7 § samt 6 kap. 3 b, 4 och 4 a §§ ordet
”polismyndigheten” ska bytas ut mot ordet ”Polismyndigheten”,
dels att 2 kap. 7, 17 och 18 §§, 4 kap. 4 §, 5 kap. 3 och 5 §§,
6 kap. 1, 2, 3, 3 a, 6 och 7 §§, 7 kap. 3 §, 8 kap. 2 §, 9 kap. 7 §,
10 kap. 1 och 2 §§ samt 11 kap. 1 § ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.
7§
Om tillstånd att inneha
Om tillstånd att inneha
skjutvapen meddelas någon som skjutvapen meddelas någon som
skall förvärva ett sådant vapen, ska förvärva ett sådant vapen,
gäller tillståndet under förut- gäller tillståndet under förutsättning att förvärvet görs inom sättning att förvärvet görs inom
sex månader från dagen för sex månader från dagen för
tillståndet eller den längre tid tillståndet eller den längre tid
som polismyndigheten bestäm- som Polismyndigheten bestämmer.
mer.
17 §146
Varje polismyndighet skall
Polismyndigheten ska med
med hjälp av automatiserad be- hjälp av automatiserad behandhandling föra ett lokalt register ling föra lokala register över
över tillståndspliktiga vapeninne- tillståndspliktiga vapeninnehav
hav och beslut enligt denna lag.
och beslut enligt denna lag.
145
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Registret skall även innehålla
Registren ska även innehålla
uppgifter om personer som till- uppgifter om personer som tillhör hemvärnets personal och hör hemvärnets personal och
som av Försvarsmakten har till- som av Försvarsmakten har tilldelats skjutvapen för förvaring i delats skjutvapen för förvaring i
bostaden. Uppgifter om vilka bostaden. Uppgifter om vilka
vapen som har tilldelats får inte vapen som har tilldelats får inte
registreras.
registreras.
Ett lokalt register får inte användas för att göra automatiserade
sammanställningar över personer som tillhör hemvärnets personal.
18 §147
Rikspolisstyrelsen ska med
Polismyndigheten ska med
hjälp av automatiserad behand- hjälp av automatiserad behandling föra separata centrala regis- ling föra separata centrala register över
ter över
1. personer och organisationer som enligt denna lag har meddelats tillstånd att inneha skjutvapen eller ammunition eller tillstånd att låna skjutvapen samt personer som tillhör hemvärnets
personal och som av Försvarsmakten har tilldelats skjutvapen för
förvaring i bostaden (vapeninnehavarregistret),
2. de skjutvapen för vilka tillstånd till innehav har meddelats
enligt denna lag samt skjutvapen som upphittats eller anmälts
stulna eller försvunna (vapenregistret) och
3. personer och organisationer som har meddelats tillstånd
enligt denna lag att driva handel med skjutvapen, fysiska personer
som har ett betydande inflytande över en sådan juridisk person
som har tillstånd att driva handel med skjutvapen, personer som
har godkänts att som föreståndare eller ersättare svara för sådan
verksamhet samt personer och organisationer som har meddelats
tillstånd enligt denna lag att ta emot skjutvapen för översyn eller
reparation (vapenhandlarregistret).
4 kap.
4 §148
Skjutvapen som skall skrotas
Skjutvapen som ska skrotas
skall lämnas till en polismyndig- ska lämnas till Polismyndigheten.
het. Den som lämnar ett vapen Den som lämnar ett vapen för
för skrotning skall bifoga till- skrotning ska bifoga till147
148
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ståndsbeviset.

5 kap.
3 §149
En innehavare får lämna över
En innehavare får lämna över
sitt skjutvapen eller sin ammu- sitt skjutvapen eller sin ammunition till någon annan för för- nition till någon annan för förvaring om han eller hon inte varing om han eller hon inte
själv kan ta hand om egendomen själv kan ta hand om egendomen
eller om det annars finns sär- eller om det annars finns särskilda skäl. För sådan förvaring skilda skäl. För sådan förvaring
krävs tillstånd om inte utlåning i krävs tillstånd om inte utlåning i
motsvarande fall är tillåten motsvarande fall är tillåten
enligt 3 kap. Vid tillståndspröv- enligt 3 kap. Vid tillståndsprövningen skall polismyndigheten ningen ska Polismyndigheten särsärskilt beakta möjligheten för skilt beakta möjligheten för
mottagaren att erbjuda en säker mottagaren att erbjuda en säker
förvaring. Tillståndet skall tids- förvaring. Tillståndet ska tidsbegränsas.
begränsas.
Den hos vilken vapnet förvaras får använda vapnet endast om
han eller hon har tillstånd att inneha vapen av samma typ.
När det finns särskild anledning till det får en polismyndighet även i annat fall än som
avses i 2 kap. besluta att tillstånd
att inneha skjutvapen skall förenas med villkor att vapnet skall
förvaras på visst sätt.

5§

När det finns särskild anledning till det får Polismyndigheten även i annat fall än som
avses i 2 kap. besluta att tillstånd
att inneha skjutvapen ska förenas med villkor att vapnet ska
förvaras på visst sätt.

6 kap.
1 §150
Ett tillstånd att inneha skjutEtt tillstånd att inneha skjutvapen eller att föra in skjutvapen vapen eller att föra in skjutvapen
till Sverige skall återkallas av till Sverige ska återkallas av
polismyndigheten om
Polismyndigheten om
a) tillståndshavaren visat sig vara olämplig att inneha skjutvapen,
149
150
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b) tillståndshavaren utan godtagbar anledning vägrat polismyndigheten tillträde för att kontrollera att förvaringsbestämmelserna
följs,
c) förutsättningarna för tillståndet inte längre finns, eller
d) det annars finns någon skälig anledning att återkalla tillståndet.
Första stycket gäller också i fråga om tillstånd att förvara skjutvapen hos någon annan.
2 §151

Ett tillstånd att inneha
Ett tillstånd att inneha
ammunition skall återkallas av ammunition ska återkallas av
polismyndigheten om
Polismyndigheten om
a) förutsättningarna för tillståndet inte längre finns,
b) tillståndshavaren har missbrukat sin ammunition, eller
c) om det annars finns någon skälig anledning att återkalla tillståndet.
3 §152

Ett tillstånd att driva handel
Ett tillstånd att driva handel
med skjutvapen skall återkallas med skjutvapen ska återkallas av
av polismyndigheten om
Polismyndigheten om
a) tillståndshavaren inte längre driver yrkesmässig handel,
b) förutsättningarna för tillståndet inte längre finns, eller
c) det annars finns någon skälig anledning att återkalla tillståndet.
Tillståndet får också återkallas om tillståndshavaren har åsidosatt en bestämmelse i denna lag eller en föreskrift eller ett villkor
som meddelats med stöd av lagen.
Första och andra styckena gäller på motsvarande sätt i fråga om
tillstånd att ta emot skjutvapen för reparation eller översyn.
3 a §153
Ett tillstånd att låna skjutEtt tillstånd att låna skjutvapen skall återkallas av polis- vapen ska återkallas av Polismyndigheten om
myndigheten om
a) innehavaren har visat sig vara olämplig att inneha skjutvapen,
b) förutsättningar för tillståndet inte längre finns, eller
151
152
153
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c) det annars finns någon skälig anledning att återkalla tillståndet.
6 §154

En läkare som bedömer att
En läkare som bedömer att
en patient av medicinska skäl är en patient av medicinska skäl är
olämplig att inneha skjutvapen olämplig att inneha skjutvapen
ska omedelbart anmäla detta till ska omedelbart anmäla detta till
polismyndigheten på den ort där Polismyndigheten. Anmälan ska
patienten är folkbokförd. Anmälan göras i det län där patienten är
behöver inte göras om det med folkbokförd. Anmälan behöver
hänsyn till omständigheterna inte göras om det med hänsyn
står klart för läkaren att patien- till omständigheterna står klart
ten inte har tillstånd att inneha för läkaren att patienten inte har
skjutvapen.
tillstånd att inneha skjutvapen.
Den anmälningsskyldighet som läkare har enligt första stycket
gäller även i fråga om en person som genomgår rättspsykiatrisk
undersökning eller utredning enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.
Om en polismyndighet får
kännedom om omständigheter
som kan medföra att en person
som tillhör hemvärnets personal
är olämplig att inneha skjutvapen, skall myndigheten omedelbart underrätta Försvarsmakten
om dessa omständigheter.

7 §155

Om Polismyndigheten får
kännedom om omständigheter
som kan medföra att en person
som tillhör hemvärnets personal
är olämplig att inneha skjutvapen, ska myndigheten omedelbart underrätta Försvarsmakten
om dessa omständigheter.

7 kap.
3§
Innehavare av ett skjutvapen
Innehavare av ett skjutvapen
eller ammunition som skall lösas eller ammunition som ska lösas
in är skyldig att enligt polis- in är skyldig att enligt Polismyndighetens beslut lämna över myndighetens beslut lämna över
vapnet eller ammunitionen till vapnet eller ammunitionen till
polismyndigheten eller den som Polismyndigheten eller den som
myndigheten bestämmer. Om myndigheten bestämmer. Om
154
155
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det finns ett tillståndsbevis eller
någon annan motsvarande handling, ska även den lämnas över
till Polismyndigheten.

8 kap.
2§
Om skjutvapen eller ammuOm skjutvapen eller ammunition ingår i ett dödsbo eller ett nition ingår i ett dödsbo eller ett
konkursbo, får polismyndigheten konkursbo, får Polismyndigheten
besluta att egendomen tills besluta att egendomen tills
vidare skall förvaras av myndig- vidare ska förvaras av myndigheten eller någon annan som heten eller någon annan som
myndigheten anvisar, när det myndigheten anvisar, när det
finns särskild anledning till det. finns särskild anledning till det.
Den som har hand om boet är i Den som har hand om boet är i
så fall skyldig att efter polis- så fall skyldig att efter Polismyndighetens beslut lämna över myndighetens beslut lämna över
vapnen och ammunitionen till vapnen och ammunitionen till
den som skall förvara egen- den som ska förvara egendomen.
domen.
9 kap.
7 §156
Om någon frivilligt lämnar in
Om någon frivilligt lämnar in
skjutvapen eller ammunition till skjutvapen eller ammunition till
en polismyndighet, får åtal mot Polismyndigheten, får åtal mot
denne för olovligt innehav av honom eller henne för olovligt
vapnet eller ammunitionen väckas innehav av vapnet eller ammuniav åklagaren endast om det är tionen väckas av åklagaren endast
motiverat från allmän synpunkt. om det är motiverat från allmän
synpunkt.
10 kap.
1§
En polismyndighets beslut
Polismyndighetens beslut enligt
enligt denna lag får överklagas denna lag får överklagas hos allhos allmän förvaltningsdomstol. män förvaltningsdomstol. PrövPrövningstillstånd krävs vid ningstillstånd krävs vid över156
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klagande till kammarrätten.
2§

Polismyndighetens eller en
domstols beslut enligt denna lag
ska gälla omedelbart, om inte
annat förordnas. Polismyndighetens beslut om återkallelse av
handelstillstånd ska dock gälla
omedelbart endast i de fall då så
har förordnats i beslutet. Ett
sådant förordnande får meddelas om det finns särskilda skäl.

11 kap.
1 §157
Regeringen får meddela föreskrifter om att
a) denna lag eller vissa förea) denna lag eller vissa föreskrifter i lagen skall tillämpas skrifter i lagen ska tillämpas
även i fråga om andra föremål än även i fråga om andra föremål än
sådana som anges i 1 kap. 2 och sådana som anges i 1 kap. 2 och
3 §§, om föremålen är särskilt 3 §§, om föremålen är särskilt
ägnade att användas vid brott ägnade att användas vid brott
mot någons liv, hälsa eller per- mot någons liv, hälsa eller personliga säkerhet,
sonliga säkerhet,
b) anslagsenergin eller utb) anslagsenergin eller utgångshastigheten hos en projek- gångshastigheten hos en projektil från ett skjutvapen skall til från ett skjutvapen ska underunderstiga ett visst värde eller stiga ett visst värde eller att
att vapnet skall vara konstruerat vapnet ska vara konstruerat på
på ett visst sätt för att vapnet ett visst sätt för att vapnet ska
skall anses vara effektbegränsat anses vara effektbegränsat enligt
enligt 2 kap. 1 §,
2 kap. 1 §,
c) bestämmelserna om tillc) bestämmelserna om tillstånd i 2 kap. 1 § inte skall gälla stånd i 2 kap. 1 § inte ska gälla
innehav av skjutvapen som läm- innehav av skjutvapen som lämnats över från staten till
nats över från staten till
- statliga tjänstemän eller personer som tillhör det militära försvaret, räddningstjänsten eller polisväsendet,
157
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- den som för statens räkning tillverkar krigsmateriel, eller
- frivilliga försvarsorganisationer,
d) tillstånd skall krävas för
d) tillstånd ska krävas för
överföring av skjutvapen eller överföring av skjutvapen eller
ammunition från Sverige till ett ammunition från Sverige till ett
annat land,
annat land,
e) den som avser att föra ut
e) den som avser att föra ut
ett skjutvapen från Sverige eller ett skjutvapen från Sverige eller
lånar ut ett skjutvapen till någon lånar ut ett skjutvapen till någon
som är fast bosatt i ett annat som är fast bosatt i ett annat
land och inte skall använda vap- land och inte ska använda vapnet
net endast i Sverige, skall anmäla endast i Sverige, ska anmäla
detta till polismyndigheten, och detta till Polismyndigheten, och
om att
om att
f) denna lag inte skall gälla i
f) denna lag inte ska gälla i
fråga om skjutvapen och ammu- fråga om skjutvapen och ammunition som en företrädare för en nition som en företrädare för en
annan stats myndighet medför annan stats myndighet medför
vid tillfällig tjänstgöring i Sverige vid tillfällig tjänstgöring i Sverige
eller vid resa för tjänsteändamål eller vid resa för tjänsteändamål
genom Sverige.
genom Sverige.
Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)

Härigenom föreskrivs att 28 § säkerhetsskyddslagen (1996:627)
ska ha följande lydelse.
Sedan ett beslut har fattats
med anledning av en säkerhetsprövning, skall de handlingar
som erhållits från Rikspolisstyrelsen snarast återställas dit,
om styrelsen inte har beslutat
något annat.

28 §

Sedan ett beslut har fattats
med anledning av en säkerhetsprövning, ska de handlingar som
kommit från Säkerhetspolisen
snarast återställas dit, om Säkerhetspolisen inte har beslutat
något annat.

Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets
befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land
inom Europeiska unionen

Härigenom föreskrivs att 12 § lagen (1996:701) om Tullverkets
befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska
unionen ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

12 §158
Polisen och Kustbevakningen
Polismyndigheten och Kustär skyldiga att medverka i kon- bevakningen är skyldiga att
trollverksamheten enligt denna medverka i kontrollverksamlag. Vad som sägs i 5–7 och heten enligt denna lag. Vad som
13 §§ om Tullverket och en sägs i 5–7 och 13 §§ om Tulltulltjänsteman gäller vid sådan verket och en tulltjänsteman
medverkan också polismyndig- gäller vid sådan medverkan också
heten och Kustbevakningen samt Polismyndigheten och Kustbeen polisman och en tjänsteman vakningen samt en polisman och
vid Kustbevakningen.
en tjänsteman vid Kustbevakningen.
Ett befordringsföretag är skyldigt att göra anmälan till Tullverket om det i företagets verksamhet uppkommer misstanke om
att en försändelse innehåller narkotika som kan tas i beslag enligt
lagen (2000:1225) om straff för smuggling samt att på begäran av
Tullverket överlämna en sådan försändelse till verket.
Denna lag träder i kraft den
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Senaste lydelse 2000:1232.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1998:150) om allmän
kameraövervakning

Härigenom föreskrivs att 4, 8, 9, 14 och 28 §§ lagen (1998:150)
om allmän kameraövervakning ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 §159
Upplysning enligt 3 § behöver inte lämnas
1. om allmän kameraövervakning sker för att skydda en
byggnad, en annan anläggning eller ett område som enligt 4 § 4, 5 §
1–4 eller 6 § första stycket skyddslagen (2010:305) har förklarats
utgöra skyddsobjekt, eller
2. vid allmän kameraövervak2. vid allmän kameraövervakning som en polismyndighet ut- ning som Polismyndigheten utför vid automatisk hastighets- för vid automatisk hastighetsövervakning.
övervakning.
Första stycket 1 gäller inte för en byggnad, en annan anläggning
eller ett område som används eller är avsedd för fredstida krishantering enligt 4 § 4 skyddslagen.
Om det finns synnerliga skäl får undantag från upplysningsplikten i övrigt medges av länsstyrelsen. En ansökan om undantag
ska vara skriftlig. I sådana ärenden tillämpas, om övervakningsutrustningen ska kunna riktas mot en plats dit allmänheten har
tillträde, 16 § andra stycket och 18 §. Länsstyrelsen ska i sitt beslut
om undantag meddela de villkor som behövs.
Vad som sägs om undantag från upplysningsplikten i första och
tredje styckena gäller inte avlyssning eller upptagning av ljud.
En polismyndighet eller den
som är räddningsledare enligt
lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor får bedriva allmän
kameraövervakning utan tillstånd, om övervakningen är av
vikt för att avvärja en hotande
159
160

8 §160

Polismyndigheten eller den
som är räddningsledare enligt
lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor får bedriva allmän
kameraövervakning utan tillstånd, om övervakningen är av
vikt för att avvärja en hotande

Senaste lydelse 2010:310.
Senaste lydelse 2003:788.
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olyckshändelse eller för att olyckshändelse eller för att
begränsa verkningarna av en begränsa verkningarna av en
inträffad olyckshändelse.
inträffad olyckshändelse.
En polismyndighet får bedriva
allmän kameraövervakning utan
tillstånd, om det av särskild
anledning finns risk för att
allvarlig brottslighet som innebär fara för liv eller hälsa eller
för omfattande förstörelse av
egendom kommer att utövas på
en viss plats och syftet med
övervakningen är att förebygga
eller förhindra brott.

9§

Polismyndigheten får bedriva
allmän kameraövervakning utan
tillstånd, om det av särskild
anledning finns risk för att
allvarlig brottslighet som innebär fara för liv eller hälsa eller
för omfattande förstörelse av
egendom kommer att utövas på
en viss plats och syftet med
övervakningen är att förebygga
eller förhindra brott.

14 §161
Bild- eller ljudmaterial från allmän kameraövervakning av en
plats dit allmänheten har tillträde får bevaras under högst en
månad, om inte länsstyrelsen beslutar om en längre bevarandetid.
Första stycket gäller inte, om materialet
1. har betydelse vid utred1. har betydelse vid utredning av brottslig verksamhet ning av brott och antingen tagits
och antingen tagits upp av polis- upp av Polismyndigheten eller
myndighet eller inom en månad inom en månad från upptagfrån upptagningen lämnats över ningen lämnats över till Polistill polismyndighet eller åklagare myndigheten eller åklagare av
av någon annan som gjort upp- någon annan som gjort upptagtagningen,
ningen,
2. ges in till domstol i mål om ansvar för brott eller
3. tagits upp vid sådan övervakning som avses i 7 § 2 b.
När bild- eller ljudmaterial
När bild- eller ljudmaterial
inte längre får bevaras skall det inte längre får bevaras ska det
omedelbart förstöras.
omedelbart förstöras.
28 §
Om den som bedriver allmän
Om den som bedriver allmän
kameraövervakning eller den kameraövervakning eller den
161

Senaste lydelse 2004:633.
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som för någon annans räkning
har hand om övervakningen
underlåter att i enlighet med
24 § ge tillträde eller lämna upplysningar eller hålla till handa
bevarat bild- eller ljudmaterial,
får länsstyrelsen förelägga vite.
För att bereda sig tillträde får
länsstyrelsen vid behov anlita
polishandräckning.

Författningsförslag

som för någon annans räkning
har hand om övervakningen
underlåter att i enlighet med
24 § ge tillträde eller lämna upplysningar eller hålla till handa
bevarat bild- eller ljudmaterial,
får länsstyrelsen förelägga vite.
För att bereda sig tillträde får
länsstyrelsen vid behov anlita
handräckning av Polismyndigheten.

Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i körkortslagen (1998:488)

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 12 §, 3 kap. 15 §, 5 kap. 8 och
25 a §§ samt 7 kap. 4 § körkortslagen (1998:488) ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.
12 §
Polis som har ett körkort
Polisman som har ett körkort
med behörigheten B får i tjänste- med behörigheten B får i tjänsteutövning köra varje slag av kör- utövning köra varje slag av körkortspliktigt fordon en kortare kortspliktigt fordon en kortare
sträcka.
sträcka.
3 kap.
15 §162
Den som kör ett fordon som avses i 2 kap. 1 § ska ha med sig
1. körkortet, eller
2. om körkortet efter utfärdande ännu inte har lämnats ut och
färden äger rum inom två månader från och med den dag då det
utfärdades, en handling som styrker förarens identitet.
Körkortet eller identitetsKörkortet eller identitetshandlingen ska överlämnas för handlingen ska överlämnas för
kontroll om en bilinspektör kontroll om en bilinspektör
eller polis begär det.
eller polisman begär det.
5 kap.
8§
Om ett fordon körs i strid
Om ett fordon körs i strid
mot denna lag eller en föreskrift mot denna lag eller en föreskrift
som har meddelats med stöd av som har meddelats med stöd av
lagen, skall polisen hindra fort- lagen, ska polisman hindra fortsatt färd, om den kan vara en satt färd, om den kan vara en
påtaglig fara för trafiksäker- påtaglig fara för trafiksäkerheten eller ställa till svåra pro- heten eller ställa till svåra problem på annat sätt.
blem på annat sätt.
162

Senaste lydelse 2011:580.
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25 a §163
Polisen har rätt till tillträde
Polisman har rätt till tillträde
till ett körkortspliktigt fordon till ett körkortspliktigt fordon
som framförs av en körkorts- som framförs av en körkortshavare vars körkortsinnehav är havare vars körkortsinnehav är
förenat med villkor om alkolås, förenat med villkor om alkolås,
för att kontrollera att fordonet för att kontrollera att fordonet
har ett alkolås av godkänd typ har ett alkolås av godkänd typ
som uppfyller föreskrivna krav i som uppfyller föreskrivna krav i
fråga om montering, funktion fråga om montering, funktion
och användning. Kontrollen ska och användning. Kontrollen ska
utföras så att den inte orsakar utföras så att den inte orsakar
större olägenheter än vad som är större olägenheter än vad som är
nödvändigt med hänsyn till nödvändigt med hänsyn till
ändamålet.
ändamålet.
7 kap.
4 §164
Omhändertagande av körOmhändertagande av körkort enligt 5 kap. 7 § beslutas av kort enligt 5 kap. 7 § beslutas av
polismyndighet eller åklagare. Polismyndigheten eller åklagare.
Även Tullverket eller Kustbe- Även Tullverket eller Kustbevakningen får besluta om om- vakningen får besluta om omhändertagande enligt 5 kap. 7 § händertagande enligt 5 kap. 7 §
första stycket 1 och, när det första stycket 1 och, när det
gäller brott som avses i 4 eller gäller brott som avses i 4 eller
4 a § lagen (1951:649) om straff 4 a § lagen (1951:649) om straff
för vissa trafikbrott, enligt första för vissa trafikbrott, enligt första
stycket 2 samma paragraf.
stycket 2 samma paragraf.
Denna lag träder i kraft den
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164

Senaste lydelse 2011:1580.
Senaste lydelse 2008:3237.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1998:506) om
punktskattekontroll av transporter m.m. av
alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 3 § och 4 kap. 12 § lagen
(1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.
3 §165
Vid genomförande av transportkontroll får Tullverket
1. öppna transportmedel, containrar och andra utrymmen som
är låsta eller har tillslutits på annat sätt,
2. bereda sig tillträde till områden som inte är tillgängliga för
allmänheten, och
3. försegla transportmedel, containrar och andra utrymmen
samt spärra av områden som inte är tillgängliga för allmänheten.
Polisen ska lämna den handPolismyndigheten ska lämna
räckning som behövs för kon- den handräckning som behövs
trollen.
för kontrollen.
Vid transportkontroll av sådan transport som avses i 1 a § gäller
inte bestämmelserna i första stycket 2 och 3.
4 kap.
12 §
Polisen är skyldig att medPolismyndigheten är skyldig
verka i kontrollverksamhet att medverka i kontrollverksamenligt denna lag. Vad som sägs i het enligt denna lag. Vad som
2 kap. 1–8 §§ gäller vid sådan sägs i 2 kap. 1–8 §§ gäller vid
medverkan också polismyndighet sådan medverkan också Polisoch polisman.
myndigheten och polisman.
Denna lag träder i kraft den
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Senaste lydelse 2008:1321.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1998:527) om det statliga
personadressregistret

Härigenom föreskrivs att 7 § lagen (1998:527) om det statliga
personadressregistret ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Uppgifter från beskattningsdatabasen
enligt
lagen
(2001:181) om behandling av
uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet får i elektronisk form endast lämnas ut till
polismyndigheter och Tullverket.

Föreslagen lydelse
7 §166

Uppgifter från beskattningsdatabasen
enligt
lagen
(2001:181) om behandling av
uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet får i elektronisk form endast lämnas ut till
Polismyndigheten,
Säkerhetspolisen och Tullverket.
Regeringen får föreskriva om ytterligare begränsningar när det
gäller utlämnande av uppgifter i elektronisk form.
Denna lag träder i kraft den
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Senaste lydelse 2003:723.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1998:603) om
verkställighet av sluten ungdomsvård

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård
dels att 6, 8 och 9 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 20 § ska lyda ”Handräckning av
Polismyndigheten”.
6§
Verkställigheten får inledas
Verkställigheten får inledas
omedelbart, om den dömde före omedelbart, om den dömde före
överklagandetidens utgång för- överklagandetidens utgång förklarar att han avstår från att klarar att han eller hon avstår
överklaga domen när det gäller från att överklaga domen när det
påföljden och medger att påfölj- gäller påföljden och medger att
den får verkställas (nöjdför- påföljden får verkställas (nöjdklaring).
förklaring).
Nöjdförklaring får lämnas inför
1. chefen för häktet, av den som är häktad,
2. den som förestår vården vid ett särskilt ungdomshem, av den
som är intagen i ett sådant hem,
3. en polismyndighet.
3. Polismyndigheten.
Nöjdförklaring enligt andra stycket 1 eller 2 får lämnas även
inför en annan tjänsteman vid ett häkte eller ett särskilt ungdomshem som har förordnats att ta emot en sådan förklaring.
En tjänsteman som avses i
En tjänsteman som avses i
andra stycket 1 eller 2 eller andra stycket 1 eller 2 eller
tredje stycket skall så snart det tredje stycket ska så snart det
kan ske upplysa den dömde om kan ske upplysa den dömde om
att han har rätt att lämna en att han eller hon har rätt att
sådan förklaring samt om när lämna en sådan förklaring samt
och hur det kan ske. En sådan om när och hur det kan ske. En
tjänsteman är vidare skyldig att sådan tjänsteman är vidare skylden dag, då nöjdförklaring först dig att den dag, då nöjdförkan lämnas, fråga om den klaring först kan lämnas, fråga
dömde vill lämna en sådan för- om den dömde vill lämna en
klaring.
sådan förklaring.
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En nöjdförklaring gäller
endast om den dömde har haft
betänketid till andra dagen efter
den dag då domen avkunnades
för honom vid rätten eller på
annat sätt delgavs honom och
om den som skall ta emot förklaringen har tillgång till domen
eller domsbevis. Den dömde
skall ges tillfälle att under betänketiden samråda med sin
försvarare.
En nöjdförklaring som har
lämnats enligt denna lag får inte
tas tillbaka. Har den dömde
överklagat domen när det gäller
påföljden, skall överklagandet
anses återkallat genom nöjdförklaringen.
Lämnar den dömde nöjdförklaring inför en sådan tjänsteman som avses i 6 § andra
stycket 1 eller 2 eller tredje
stycket, skall denne omedelbart
se till att domen verkställs.
Lämnar den dömde nöjdförklaring inför en polismyndighet,
skall den som tar emot förklaringen se till att den dömde förpassas till det särskilda ungdomshem där verkställigheten
skall ske.
När domen får verkställas
skall Statens institutionsstyrelse
förelägga den dömde att senast
en viss dag inställa sig vid det
särskilda ungdomshem som sty-

Författningsförslag

8§

En nöjdförklaring gäller
endast om den dömde har haft
betänketid till andra dagen efter
den dag då domen avkunnades
för honom eller henne vid rätten
eller på annat sätt delgavs
honom eller henne och om den
som ska ta emot förklaringen
har tillgång till domen eller
domsbevis. Den dömde ska ges
tillfälle att under betänketiden
samråda med sin försvarare.
En nöjdförklaring som har
lämnats enligt denna lag får inte
tas tillbaka. Har den dömde
överklagat domen när det gäller
påföljden, ska överklagandet
anses återkallat genom nöjdförklaringen.
Lämnar den dömde nöjdförklaring inför en sådan tjänsteman som avses i 6 § andra
stycket 1 eller 2 eller tredje
stycket, ska han eller hon
omedelbart se till att domen
verkställs. Lämnar den dömde
nöjdförklaring inför Polismyndigheten, ska den som tar emot
förklaringen se till att den
dömde förpassas till det särskilda ungdomshem där verkställigheten ska ske.

9§

När domen får verkställas ska
Statens institutionsstyrelse förelägga den dömde att senast en
viss dag inställa sig vid det särskilda ungdomshem som styrel-
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relsen bestämmer. Statens institutionsstyrelse skall se till att
intagning sker så snart som möjligt efter det att domen får verkställas.
Om den dömde inte rättar
sig efter eller inte kan nås av ett
föreläggande enligt första stycket,
skall polismyndigheten i den ort
där han vistas på begäran av
Statens institutionsstyrelse förpassa honom till hemmet.
Den dömde får i väntan på
förpassning förvaras i häkte eller
i polisarrest, om det är nödvändigt för att förpassningen
skall kunna genomföras.
Denna lag träder i kraft den
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sen bestämmer. Statens institutionsstyrelse ska se till att
intagning sker så snart som möjligt efter det att domen får verkställas.
Om den dömde inte rättar
sig efter eller inte kan nås av ett
föreläggande enligt första stycket,
ska Polismyndigheten på begäran
av Statens institutionsstyrelse
förpassa honom eller henne till
hemmet.
Den dömde får i väntan på
förpassning förvaras i häkte eller
i polisarrest, om det är nödvändigt för att förpassningen
ska kunna genomföras.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1998:620)
om belastningsregister

Härigenom föreskrivs att 1, 2, 6 och 15 §§ lagen (1998:620) om
belastningsregister ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Rikspolisstyrelsen skall med
hjälp av automatiserad behandling föra ett belastningsregister.
Rikspolisstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen
av personuppgifter i registret.

Föreslagen lydelse
1§

Polismyndigheten ska med
hjälp av automatiserad behandling föra ett belastningsregister.
Polismyndigheten är personuppgiftsansvarig för behandlingen
av personuppgifter i registret.

2 §167
Belastningsregistret ska föras för att ge information om sådana
belastningsuppgifter som behövs i verksamhet hos
1. polismyndigheter, Skatte1. Polismyndigheten, Säkerverket, Tullverket och Kust- hetspolisen, Skatteverket, Tullbevakningen för att förebygga, verket och Kustbevakningen för
upptäcka och utreda brott,
att förebygga, upptäcka och
utreda brott,
2. åklagarmyndigheter för beslut om förundersökning och åtal
samt för utfärdande av strafföreläggande,
3. allmänna domstolar för straffmätning och val av påföljd och
4. polismyndigheter och andra
4. Polismyndigheten och andra
myndigheter vid sådan lämplig- myndigheter vid sådan lämplighetsprövning, tillståndsprövning hetsprövning, tillståndsprövning
eller annan prövning som anges eller annan prövning som anges
i författning.
i författning.
Registret får användas också för att till enskild lämna uppgifter
som är av särskild betydelse i dennes verksamhet.

167

Senaste lydelse 2009:614.
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6 §168
Personuppgifter ur belastningsregistret ska lämnas ut om det
begärs av
1. Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern eller Datainspektionen för deras tillsynsverksamhet,
2. polismyndighet,
Skatte2. Säkerhetspolisen,
Skatteverket, Tullverket, Kustbevak- verket, Tullverket, Kustbevakningen, åklagarmyndighet eller ningen, åklagarmyndighet eller
allmän domstol för verksamhet allmän domstol för verksamhet
som avses i 2 § första stycket 1– som avses i 2 § första stycket 1–
3,
3,
3. förvaltningsdomstol för prövning enligt 2 § första stycket 4
eller
4. myndighet i övrigt i den utsträckning regeringen för vissa slag
av ärenden föreskriver det eller för ett särskilt fall ger tillstånd till
det.
Regeringen får föreskriva att en myndighet som avses i första
stycket får ha direktåtkomst till registret.
15 §
En begäran om att uppgifter
En begäran om att uppgifter
skall lämnas ut prövas av Riks- ska lämnas ut prövas av Polispolisstyrelsen. Regeringen eller myndigheten.
den myndighet regeringen bestämmer får dock meddela föreskrifter om att en polismyndighet
i vissa fall får pröva frågan om att
lämna ut uppgifter.
Denna lag träder i kraft den

168

Senaste lydelse 2009:614.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1998:621)
om misstankeregister

Härigenom föreskrivs att 1, 2, 5, och 12 §§ lagen (1998:621) om
misstankeregister ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Rikspolisstyrelsen skall med
hjälp av automatiserad behandling föra ett register med uppgifter om dem som är skäligen
misstänkta för brott (misstankeregistret). Rikspolisstyrelsen är personuppgiftsansvarig
för behandlingen av personuppgifter i registret.

Föreslagen lydelse
1§

Polismyndigheten ska med
hjälp av automatiserad behandling föra ett register med uppgifter om dem som är skäligen
misstänkta för brott (misstankeregistret).
Polismyndigheten är personuppgiftsansvarig
för behandlingen av personuppgifter i registret.

2 §169
Misstankeregistret ska föras för att underlätta tillgången till
sådana uppgifter om skälig misstanke om brott som behövs i verksamhet hos
1. polismyndigheter, Skatte1. Polismyndigheten, Säkerverket, Tullverket och Kustbe- hetspolisen, Skatteverket, Tullvakningen för att samordna för- verket och Kustbevakningen för
undersökningar mot en person att samordna förundersökningar
och för att förebygga, upptäcka mot en person och för att föreoch utreda brott,
bygga, upptäcka och utreda
brott,
2. åklagarmyndigheter för beslut om förundersökning och åtal
och
3. polismyndigheter och andra
3. Polismyndigheten och andra
myndigheter vid sådan lämplig- myndigheter vid sådan lämplighetsprövning, tillståndsprövning hetsprövning, tillståndsprövning
eller annan prövning som anges eller annan prövning som anges
i författning.
i författning.

169

Senaste lydelse 2009:615.
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Registret får användas också för att till enskild lämna uppgifter
som är av särskild betydelse i dennes verksamhet.
5 §170
Uppgifter ur misstankeregistret ska lämnas ut om det begärs av
1. polismyndighet,
Skatte1. Säkerhetspolisen,
Skatteverket, Tullverket, Kustbevak- verket, Tullverket, Kustbevakningen, åklagarmyndighet eller ningen, åklagarmyndighet eller
allmän domstol för verksamhet allmän domstol för verksamhet
som avses i 2 § första stycket 1– som avses i 2 § första stycket 1–
3,
3,
2. myndighet i övrigt i den utsträckning regeringen för vissa slag
av ärenden föreskriver det eller för ett särskilt fall ger tillstånd till
det.
Regeringen får föreskriva att en myndighet som avses i första
stycket får ha direktåtkomst till registret.
Att uppgifter får lämnas ut i vissa andra fall framgår av 10 kap.
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
12 §
En begäran om att lämna ut
En begäran om att lämna ut
uppgifter prövas av Rikspolis- uppgifter prövas av Polismynstyrelsen. Regeringen eller den digheten.
myndighet regeringen bestämmer
får dock meddela föreskrifter om
att en polismyndighet i vissa fall
får pröva om uppgifter kan
lämnas ut.
Denna lag träder i kraft den

170

Senaste lydelse 2009:615.
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Förslag till
lag om ändring i miljöbalken (1998:808)

Härigenom föreskrivs i fråga om miljöbalken (1998:808),
dels att 26 kap. 25 § ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 28 kap. 8 § ska lyda ”Hjälp av
Polismyndigheten”.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

26 kap.
25 §
Den som har fått dispens
Den som har fått dispens
från en föreskrift för områden från en föreskrift för områden
eller naturföremål som omfattas eller naturföremål som omfattas
av förordnande enligt 7 och av förordnande enligt 7 och
8 kap. eller 11 kap. 14 § är 8 kap. eller 11 kap. 14 § är
skyldig att efter begäran visa skyldig att efter begäran visa
upp beslutet för en naturvårds- upp beslutet för en naturvårdsvakt eller en polis vid vistelse vakt eller en polisman vid
inom det område där dispensen vistelse inom det område där
gäller.
dispensen gäller.
Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1998:1702) om
inspektioner enligt Förenta nationernas fördrag
om fullständigt förbud mot kärnsprängningar

Härigenom föreskrivs att 5 § lagen (1998:1702) om inspektioner
enligt Förenta nationernas fördrag om fullständigt förbud mot
kärnsprängningar ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Polismyndighet skall på begäran av regeringen eller av den
myndighet som avses i 2 § första
stycket lämna det biträde som
kan behövas för att ett beslut
enligt denna lag skall kunna
verkställas.
Denna lag träder i kraft den
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Föreslagen lydelse
5§

Polismyndigheten ska på begäran av regeringen eller av den
myndighet som avses i 2 § första
stycket lämna det biträde som
kan behövas för att ett beslut
enligt denna lag ska kunna
verkställas.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1998:1705) om
inspektioner enligt konventionen om förbud mot
användning, lagring, produktion och överföring av
antipersonella minor (truppminor) samt om deras
förstöring

Härigenom föreskrivs att 5 § lagen (1998:1705) om inspektioner
enligt konventionen om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av antipersonella minor (truppminor) samt om
deras förstöring ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Polismyndighet skall på begäran av regeringen eller av den
myndighet som avses i 2 § första
stycket lämna det biträde som
kan behövas för att ett beslut
enligt denna lag skall kunna
verkställas.

Föreslagen lydelse
5§

Polismyndigheten ska på begäran av regeringen eller av den
myndighet som avses i 2 § första
stycket lämna det biträde som
kan behövas för att ett beslut
enligt denna lag ska kunna verkställas.

Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1999:90) om behandling
av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i
brottsutredningar

Härigenom föreskrivs att 10 § lagen (1999:90) om behandling av
personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar
ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

10 §171
Ett underrättelseregister får om en enskild person endast innehålla
1. upplysningar om varifrån den registrerade uppgiften kommer
och om uppgiftslämnarens trovärdighet,
2. identifieringsuppgifter,
3. uppgifter om särskilda bestående fysiska kännetecken,
4. de omständigheter och händelser som ger anledning att anta
att den registrerade utövat eller kan komma att utöva allvarlig
brottslig verksamhet,
5. uppgifter om varor, brottshjälpmedel och transportmedel,
6. ärendenummer, och
7. hänvisning till en särskild
7. hänvisning till en särskild
undersökning där uppgifter om undersökning där uppgifter om
den registrerade behandlas och den registrerade behandlas och
till register som förs av polis- till register som förs av Polismyndighet,
Tullverket
eller myndigheten, Tullverket eller
Skatteverket i vilket uppgifter Skatteverket i vilket uppgifter
om den registrerade före- om den registrerade förekommer.
kommer.
Denna lag träder i kraft den

171

Senaste lydelse 2003:668.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1999:271) om handel
med begagnade varor

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1999:271) om handel
med begagnade varor
dels att i 11–13 §§ ordet ”polismyndigheten” ska bytas ut mot
ordet ”Polismyndigheten”
dels att 1, 3–6, 8, och 10 §§ ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Denna lag har till syfte att
försvåra avsättningen av stulna
eller annars olovligen åtkomna
varor och att underlätta polisens
efterspaning av sådana varor.

Den som avser att yrkesmässigt driva handel med sådana
begagnade varor som avses i 2 §
första stycket skall anmäla handeln för registrering hos lokala
polismyndigheten i varje ort där
handeln skall bedrivas.

Föreslagen lydelse
1§

Denna lag har till syfte att
försvåra avsättningen av stulna
eller annars olovligen åtkomna
varor och att underlätta Polismyndighetens efterspaning av
sådana varor.

3§

Den som avser att yrkesmässigt driva handel med sådana
begagnade varor som avses i 2 §
första stycket ska anmäla handeln för registrering hos Polismyndigheten. Anmälan ska göras
i det eller de län där handel ska
bedrivas.
Anmälan för registrering
Anmälan för registrering ska
skall göras innan handeln på- göras innan handeln påbörjas.
börjas.
Den som bedriver handel
med begagnade varor utan att
vara registrerad är skyldig att på
uppmaning av den lokala polismyndigheten lämna de upplysningar som behövs för att bedöma om registreringsskyldig-

4§

Den som bedriver handel
med begagnade varor utan att
vara registrerad är skyldig att på
uppmaning av Polismyndigheten
lämna de upplysningar som behövs för att bedöma om registreringsskyldighet föreligger.
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het föreligger.
Om registreringsskyldighet
bedöms föreligga skall polismyndigheten uppmana den som
bedriver handeln att fullgöra
denna skyldighet.
Den som underlåter att följa
en uppmaning enligt andra
stycket får registreras av polismyndigheten.
En handlare är skyldig att
föra anteckningar om förvärvade
eller annars mottagna varor och
att på begäran tillhandahålla den
lokala polismyndigheten dessa
anteckningar och övriga handlingar som avser mottagna varor.
En handlare skall på begäran
av polismyndigheten undersöka
om vissa begagnade varor har
tagits emot och om varorna
finns kvar hos handlaren.

SOU 2012:78

Om registreringsskyldighet
bedöms föreligga ska Polismyndigheten uppmana den som
bedriver handeln att fullgöra
denna skyldighet.
Den som underlåter att följa
en uppmaning enligt andra
stycket får registreras av Polismyndigheten.
5§

En handlare är skyldig att
föra anteckningar om förvärvade
eller annars mottagna varor och
att på begäran tillhandahålla
Polismyndigheten dessa anteckningar och övriga handlingar
som avser mottagna varor.

6§

En handlare ska på begäran
av Polismyndigheten undersöka
om vissa begagnade varor har
tagits emot och om varorna
finns kvar hos handlaren.

8§
Begagnade varor som har tagits emot får inte lämnas ut eller
bearbetas förrän tidigast en månad efter den dag då varorna togs
emot.
Den lokala polismyndigheten
Polismyndigheten får medge
får medge en handlare undantag en handlare undantag från denna
från denna bestämmelse om det bestämmelse om det finns särfinns särskilda skäl.
skilda skäl.
10 §
Tillsynen över efterlevnaden
Tillsynen över efterlevnaden
av denna lag och av föreskrifter av denna lag och av föreskrifter
som har meddelats med stöd av som har meddelats med stöd av
lagen utövas av den lokala polis- lagen utövas av Polismyndig-

224

SOU 2012:78

Författningsförslag

myndighet hos vilken handlaren heten.
är registrerad.
Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i epizootilagen (1999:657)

Härigenom föreskrivs att i rubriken närmast före 14 § epizootilagen (1999:657)172 ordet ”polismyndighet” ska bytas ut mot ordet
”Polismyndigheten”.
Denna lag träder i kraft den

172

Senaste lydelse av rubriken 2006:810.
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Förslag till
lag om ändring i zoonoslagen (1999:658)

Härigenom föreskrivs att i rubriken närmast före 11 § zoonoslagen (1999:658)173 ordet ”polismyndighet” ska bytas ut mot ordet
”Polismyndigheten”.
Denna lag träder i kraft

173

Senaste lydelse av rubriken 2006:811.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1999:779) om handel
med ädelmetallarbeten

Härigenom föreskrivs att 14 § lagen (1999:779) om handel med
ädelmetallarbeten ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

14 §
Den som yrkesmässigt befattar sig med ädelmetallarbeten är
skyldig att på uppmaning av tillsynsmyndigheten
1. lämna tillsynsmyndigheten tillträde till utrymmen där ädelmetallarbeten förvaras,
2. lämna de upplysningar, handlingar, varuprover och liknande
som behövs för tillsynen.
Tillsynsmyndigheten har rätt
Tillsynsmyndigheten har rätt
att få biträde av polis för att att få biträde av Polismyndiggenomföra de åtgärder som heten för att genomföra de åtavses i första stycket.
gärder som avses i första stycket.
Denna lag träder i kraft
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2000:140) om
inspektioner enligt internationella avtal om
förhindrande av spridning av kärnvapen

Härigenom föreskrivs att 6 § lagen (2000:140) om inspektioner
enligt internationella avtal om förhindrande av spridning av kärnvapen ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Om det behövs för att ett
beslut enligt denna lag skall
kunna verkställas, får regeringen
eller en myndighet som avses i
2 § första stycket begära biträde
av polismyndigheten. En sådan
begäran skall ange vilka åtgärder
som behövs. Polismyndigheten
skall lämna det

Föreslagen lydelse
6§

Om det behövs för att ett
beslut enligt denna lag ska
kunna verkställas, får regeringen
eller en myndighet som avses i
2 § första stycket begära biträde
av Polismyndigheten. En sådan
begäran ska ange vilka åtgärder
som behövs. Polismyndigheten
ska lämna det biträde som
behövs.

Denna lag träder i kraft
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2000:343)
om internationellt polisiärt samarbete

Härigenom föreskrivs att 8, 9, 11 och 15 §§ lagen (2000:343) om
internationellt polisiärt samarbete ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
8 §174

En person som har omEn person som har omhändertagits enligt 6 § får tas i händertagits enligt 6 § får tas i
förvar av en svensk polis- förvar av Polismyndigheten under
myndighet under högst sex högst sex timmar, tid mellan
timmar, tid mellan midnatt och midnatt och klockan nio på
klockan nio på morgonen oräk- morgonen oräknad. Därefter ska
nad. Därefter ska personen personen omedelbart friges, om
omedelbart friges, om det inte det inte har kommit in en behar kommit in en begäran om en gäran om en åtgärd som avses i
åtgärd som avses i
1. 23 § lagen (1957:668) om utlämning för brott,
2. 1 kap. 2 § lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige
enligt en nordisk arresteringsorder,
3. 25 c eller 25 d § lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom,
4. 5 a eller 5 b § lagen (1963:193) om samarbete med Danmark,
Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.,
5. 8 § lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland,
Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling, om framställningen kommer från en dansk myndighet,
6. 6 § lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt,
7. 6 § lagen (2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen, eller
8. 1 kap. 3 § lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige
enligt en europeisk arresteringsorder.
En svensk polisman får, i avvaktan på en framställning om sådan
åtgärd som avses i 4 kap. 19 § lagen (2000:562) om internationell
rättslig hjälp i brottmål, ta i beslag föremål som har omhändertagits
174

Senaste lydelse 2011:1173.
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enligt 7 § enligt de förutsättningar som gäller för en motsvarande
åtgärd enligt rättegångsbalken eller annan lag eller författning.
9§
Danska polismän har på svenskt territorium på Öresundsförbindelsen samma befogenheter att ingripa mot hot mot den allmänna ordningen och säkerheten som svenska polismän har enligt
lag eller annan författning.
Om en dansk polisman vidOm en dansk polisman vidtar en åtgärd enligt första tar en åtgärd enligt första
stycket, skall svensk polismyn- stycket, ska Polisregion X omedeldighet på orten omedelbart bart underrättas. Åtgärden får
underrättas. Åtgärden får pågå pågå tills en behörig svensk
tills en behörig svensk myn- myndighet övertar genomfördighet övertar genomförandet andet eller begär att den ska
eller begär att den skall avbrytas. avbrytas.
11 §
Utländska tjänstemän skall,
Utländska tjänstemän ska,
när de utövar befogenheter när de utövar befogenheter
enligt denna lag, följa svensk lag enligt denna lag, följa svensk lag
och annan författning samt och annan författning samt
instruktioner som meddelas av instruktioner som meddelas av
behöriga svenska polismyndig- Polismyndigheten. Under gränsheter. Under gränsöverskridande överskridande förföljande eller
förföljande eller övervakning får övervakning får de inte beträda
de inte beträda bostäder eller bostäder eller andra platser som
andra platser som inte är öppna inte är öppna för allmänheten.
för allmänheten. Tjänstevapen Tjänstevapen får bara användas i
får bara användas i nödvärns- nödvärnssituationer. Utländska
situationer. Utländska tjänste- tjänstemän ska alltid kunna
män skall alltid kunna styrka sin styrka sin behörighet och
behörighet och identitet.
identitet.
Att undantag kan göras från vapenlagens (1996:67) bestämmelser, i fråga om rätt för företrädare för främmande stats myndighet att medföra skjutvapen och ammunition vid tillfällig tjänstgöring i Sverige, följer av 11 kap. 1 § f sagda lag.
15 §

Rikspolisstyrelsen, eller den
Polismyndighetens
huvudpolismyndighet som Rikspolis- kontor, eller den polisregion som
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styrelsen i det enskilda fallet
bestämmer, beslutar om gränsöverskridande övervakning in på
svenskt territorium.
Rikspolisstyrelsen får i ett
enskilt fall överlämna ett sådant
ärende till Kustbevakningen.
Närmast berörd polismyndighet
beslutar om gränsöverskridande
förföljande in på svenskt territorium.

Framställning eller anmälan
från en utländsk myndighet om
gränsöverskridande övervakning
in på svenskt territorium skall
göras hos Rikspolisstyrelsen.
Andra kontakter med anledning
av gränsöverskridande övervakning eller förföljande in på
svenskt territorium skall ske
direkt mellan de utländska
tjänstemännen och berörda
svenska polismyndigheter. När
Rikspolisstyrelsen har överlämnat
ett ärende om gränsöverskridande övervakning till Kustbevakningen, ansvarar Kustbevakningen även för andra kontakter med anledning av ärendet.

Denna lag träder i kraft den
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huvudkontoret i det enskilda
fallet bestämmer, beslutar om
gränsöverskridande övervakning
in på svenskt territorium. Inom
ramen för den verksamhet som
Säkerhetspolisen leder och bedriver, får även Säkerhetspolisen
besluta om sådan övervakning.
Huvudkontoret får i ett enskilt
fall överlämna ett sådant ärende
till Kustbevakningen. Närmast
berörd polisregion beslutar om
gränsöverskridande förföljande
in på svenskt territorium.
Framställning eller anmälan
från en utländsk myndighet om
gränsöverskridande övervakning
in på svenskt territorium ska
göras hos Polismyndighetens
huvudkontor. Om framställningen eller anmälan avser sådan
övervakning inom ramen för den
verksamhet som Säkerhetspolisen
leder och bedriver, får den i
stället göras hos Säkerhetspolisen.
Andra kontakter med anledning
av gränsöverskridande övervakning eller förföljande in på
svenskt territorium ska ske
direkt mellan de utländska
tjänstemännen och berörda
svenska polisregioner. När Polismyndigheten har överlämnat ett
ärende om gränsöverskridande
övervakning till Kustbevakningen, ansvarar Kustbevakningen även för andra kontakter
med anledning av ärendet.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2000:344) om Schengens
informationssystem

Härigenom föreskrivs att 5, 6 och 7 §§ lagen (2000:344) om
Schengens informationssystem ska ha följande lydelse.
5 §175
Registret ska endast innehålla uppgifter som har behandlats av
behöriga myndigheter i Schengenstaterna, i enlighet med respektive
stats nationella lagstiftning.
Rikspolisstyrelsen får föra in
Polismyndigheten får föra in
uppgifter i registret endast om uppgifter i registret endast om
behandling av motsvarande slag behandling av motsvarande slag
av uppgifter är tillåten enligt av uppgifter är tillåten enligt
personuppgiftslagen
personuppgiftslagen
(1998:204),
polisdatalagen (1998:204),
polisdatalagen
(2010:361) eller annan svensk (2010:361) eller annan svensk
författning.
författning.
Rikspolisstyrelsen får registrera uppgifter endast om det är
nödvändigt för att vidta de åtgärder som anges i 3 § och
endast i ärenden som är av sådan
vikt att registreringen framstår
som berättigad.
Rikspolisstyrelsen får inte
registrera uppgifter i SIS som
avslöjar etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap
i fackförening, eller uppgifter
som rör hälsa eller sexualliv.

6§

Polismyndigheten får registrera uppgifter endast om det är
nödvändigt för att vidta de åtgärder som anges i 3 § och
endast i ärenden som är av sådan
vikt att registreringen framstår
som berättigad.

7§

Polismyndigheten får inte
registrera uppgifter i SIS som
avslöjar etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap
i fackförening, eller uppgifter
som rör hälsa eller sexualliv.

Denna lag träder i kraft den
175

Senaste lydelse 2010:366.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2010:380)
om ändring i lagen (2000:344) om Schengens
informationssystem

Härigenom föreskrivs att 1, 9, 11, 14, 15 och 17 §§ lagen
(2010:380) om ändring i lagen (2000:344) om Schengens informationssystem ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Rikspolisstyrelsen ska med
hjälp av automatiserad behandling föra ett register som ska
vara den svenska nationella
enheten i Schengens informationssystem (SIS). Rikspolisstyrelsen ska också behandla
tilläggsinformation enligt 12 §.
Registret ska vara anslutet till
den centrala enheten i SIS.
Rikspolisstyrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling
av personuppgifter som myndigheten utför enligt denna lag.
Uppgifter som finns i registret ska lämnas ut om det begärs av
1. åklagarmyndigheter, polismyndigheter, Tullverket eller
Kustbevakningen när dessa utför undersökningar och andra
kontroller än gränskontroller i
sin verksamhet för att förebygga
och utreda brott, eller
176
177

Senaste lydelse 2010:380.
Senaste lydelse 2010:380.
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Föreslagen lydelse
1 §176

Polismyndigheten ska med
hjälp av automatiserad behandling föra ett register som ska
vara den svenska nationella
enheten i Schengens informationssystem (SIS). Polismyndigheten ska också behandla
tilläggsinformation enligt 12 §.
Registret ska vara anslutet till
den centrala enheten i SIS.
Polismyndigheten är personuppgiftsansvarig för den behandling
av personuppgifter som myndigheten utför enligt denna lag.

9 §177

Uppgifter som finns i registret ska lämnas ut om det begärs av
1. Säkerhetspolisen, åklagarmyndigheter, Tullverket eller
Kustbevakningen när dessa utför undersökningar och andra
kontroller än gränskontroller i
sin verksamhet för att förebygga
och utreda brott, eller
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2. polismyndigheter i deras
2. Säkerhetspolisen, i dess
verksamhet för att upprätthålla verksamhet för att upprätthålla
allmän ordning och säkerhet.
allmän ordning och säkerhet.
I SIS II-förordningen finns särskilda bestämmelser om utlämnande av uppgifter ur registret till myndigheter som ansvarar för
identifiering av tredjelandsmedborgare i samband med gränskontroller och andra kontroller. I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1986/2006 av den 20 december 2006 om tillträde
till andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II)
för de enheter i medlemsstaterna som ansvarar för att utfärda
registreringsbevis för fordon, finns bestämmelser som innebär att
en sådan enhet ska ha direktåtkomst till registret.
Kompletterande uppgifter enligt 3 a § får endast lämnas ut till en
myndighet
1. som har rätt att få ut uppgifter om den registrering enligt 3 §
som de kompletterande uppgifterna avser, och
2. som behöver uppgifterna för att undvika en felaktig identifiering.
Regeringen meddelar föreskrifter om att myndigheter som
prövar ansökningar om visering och uppehållstillstånd ska ha tillgång till uppgifter som avses i 3 § andra stycket.
Regeringen meddelar också föreskrifter om att de myndigheter
som nämns i första och fjärde styckena får ha direktåtkomst till
registret.
11 §178
Uppgifter som RikspolisUppgifter som Polismynstyrelsen har fört in i registret digheten har fört in i registret
får inte bevaras längre än vad får inte bevaras längre än vad
som är nödvändigt med hänsyn som är nödvändigt med hänsyn
till ändamålet med registre- till ändamålet med registreringen. Sådana uppgifter ska ringen. Sådana uppgifter ska
gallras om de avser en
gallras om de avser en
1. framställning som rör en
1. framställning som rör en
person enligt 3 § första stycket person enligt 3 § första stycket
5, senast ett år efter registre- 5, senast ett år efter registreringen,
ringen,
2. framställning som rör en
2. framställning som rör en
person i annat fall än som avses person i annat fall än som avses
178

Senaste lydelse 2010:380.
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i 1, senast tre år efter registre- i 1, senast tre år efter registreringen,
ringen,
3. framställning som rör ett
3. framställning som rör ett
föremål enligt 3 § första stycket föremål enligt 3 § första stycket
5, senast fem år efter registre- 5, senast fem år efter registreringen, och
ringen, och
4. framställning som rör ett
4. framställning som rör ett
föremål enligt 3 § första stycket föremål enligt 3 § första stycket
6, senast tio år efter registre- 6, senast tio år efter registreringen.
ringen.
Rikspolisstyrelsen får dock,
Polismyndigheten får dock,
innan den tid som anges i första innan den tid som anges i första
stycket har löpt ut, besluta att stycket har löpt ut, besluta att
en uppgift ska stå kvar i en uppgift ska stå kvar i
registret om det är nödvändigt registret om det är nödvändigt
för att uppnå syftet med för att uppnå syftet med
registreringen. Ett sådant beslut registreringen. Ett sådant beslut
ska framgå av registret. Om ska framgå av registret. Om
uppgifter står kvar med stöd av uppgifter står kvar med stöd av
ett sådant beslut, ska de gallras ett sådant beslut, ska de gallras
eller frågan om bevarande eller frågan om bevarande
prövas på nytt senast vid ut- prövas på nytt senast vid utgången av de tidsfrister som gången av de tidsfrister som
anges i första stycket. I sådana anges i första stycket. I sådana
fall ska tidsfristen anses löpa fall ska tidsfristen anses löpa
från dagen för beslutet.
från dagen för beslutet.
Uppgifter som har registrerats med stöd av 3 a § ska gallras
samtidigt som uppgifterna i den registrering enligt 3 § som de
hänför sig till. Uppgifterna ska gallras tidigare om den person som
de avser begär det.
14 §179
Om
tilläggsinformationen
Om
tilläggsinformationen
utgörs av personuppgifter som utgörs av personuppgifter som
Rikspolisstyrelsen har tagit emot Polismyndigheten har tagit emot
från en annan stat, får den från en annan stat, får den
bevaras endast under så lång tid bevaras endast under så lång tid
som behövs för att uppnå det som behövs för att uppnå det
syfte för vilket den har mot- syfte för vilket den har mot179
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uppgifter i SIS som den avser
har gallrats.
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tagits. Den får aldrig bevaras
längre än ett år efter det att de
uppgifter i SIS som den avser
har gallrats.

15 §180
Rikspolisstyrelsen är skyldig
Polismyndigheten är skyldig
att på begäran av den registre- att på begäran av den registrerade, eller om det annars finns rade, eller om det annars finns
anledning till det, snarast rätta, anledning till det, snarast rätta,
blockera eller utplåna en per- blockera eller utplåna en personuppgift som styrelsen har sonuppgift som styrelsen har
registrerat, om uppgiften är registrerat, om uppgiften är
rättsligt eller sakligt felaktig.
rättsligt eller sakligt felaktig.
17 §181
Rikspolisstyrelsens beslut som
Polismyndighetens
beslut
meddelas enligt 15 § får över- som meddelas enligt 15 § får
klagas hos allmän förvaltnings- överklagas hos allmän förvaltdomstol.
ningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Denna lag träder i kraft den

180
181
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2000:562) om
internationell rättslig hjälp i brottmål

Härigenom föreskrivs att i 4 kap. 34 § lagen (2000:562) om
internationell rättslig hjälp i brottmål ordet ”polismyndighet” ska
bytas ut mot ordet ”Polismyndigheten”.
Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2000:1219)
om internationellt tullsamarbete

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 5 § lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
1 kap.
5§

I denna lag avses med
tullbestämmelser: bestämmelser om införsel, utförsel eller transitering av varor som avser tullar, skatter eller avgifter eller rör förbud, begränsningar eller kontrollåtgärder beträffande varutrafiken,
överträdelse av tullbestämmelse: sådan överträdelse av tullbestämmelse för vilken påföljd enligt berörd stats lagar och andra bestämmelser kan dömas ut av domstol eller av administrativ myndighet,
behörig svensk myndighet:
behörig svensk myndighet:
Rikspolisstyrelsen eller en polis- Polismyndigheten,
Tullverket,
myndighet, Tullverket, Kustbe- Kustbevakningen eller Statens
vakningen eller Statens jord- jordbruksverk,
bruksverk,
förföljande tjänstemän: utländska tjänstemän som förföljer en
person på svenskt territorium med stöd av sådan internationell
överenskommelse som avses i 1 § och denna lag.
Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff
för smuggling

Härigenom föreskrivs att i 21 § lagen (2000:1225) om straff för
smuggling orden ”en polismyndighet” ska bytas ut mot ordet ”Polismyndigheten”.
Denna lag träder i kraft den

240

SOU 2012:78

114

Författningsförslag

Förslag till
lag om ändring i tullagen (2000:1281)

Härigenom föreskrivs att 6 kap. 20 § tullagen (2000:1281) ska
ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6 kap.
20 §182
Polismyndighet och KustbePolismyndigheten och Kustvakningen skall medverka i bevakningen ska medverka i
övervaknings- och kontrollverk- övervaknings- och kontrollverksamhet enligt denna lag. Vad samhet enligt denna lag. Vad
som sägs i 1 § gäller även vid som sägs i 1 § gäller även vid
sådan medverkan. Vidare gäller sådan medverkan. Vidare gäller
vad som sägs i 2, 6–10, 14 och vad som sägs i 2, 6–10, 14 och
15 §§ samt i 7 a kap. om Tull- 15 §§ samt i 7 a kap. om Tullverket och tulltjänsteman också verket och tulltjänsteman också
polismyndigheterna och Kustbe- Polismyndigheten och Kustbevakningen samt polismän och vakningen samt polismän och
kustbevakningstjänstemän som kustbevakningstjänstemän som
medverkar i Tullverkets kon- medverkar i Tullverkets kontrollverksamhet.
trollverksamhet.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar närmare föreskrifter om medverkan som avses i första
stycket.
Denna lag träder i kraft den

182

Senaste lydelse 2007:271.
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Förslag till
lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:435)

Härigenom föreskrivs att i 12 kap. 10 §183 och 13 kap. 7 §184
socialtjänstlagen (2001:435) ordet ”polismyndighet” i olika böjningsformer ska bytas ut mot ordet ”Polismyndigheten” i motsvarande
böjningsform.
Denna lag träder i kraft den

183
184

Senaste lydelse 2009:496.
Senaste lydelse 2009:596.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2002:297) om biobanker
i hälso- och sjukvården m.m.

Härigenom föreskrivs att 6 kap. 5 § lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6 kap.
5§
Den som utför inspektion
Den som utför inspektion
har rätt att av polismyndighet få har rätt att av Polismyndigheten
den hjälp som behövs för att få den hjälp som behövs för att
inspektionen skall kunna genom- inspektionen ska kunna genomföras.
föras.
Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i lagen(2002:329) om samarbete
med Internationella brottmålsdomstolen

Härigenom föreskrivs att 9 och 32 §§ lagen (2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse
Ett beslut om överlämnande
till Internationella brottmålsdomstolen skall verkställas av
polismyndigheten. Om den som
skall överlämnas är på fri fot, får
han eller hon, om det är nödvändigt för att överlämnandet
skall kunna genomföras, omhändertas och tas i förvar av
polismyndigheten, dock längst
under fyrtioåtta timmar.
Chefen för Justitiedepartementet får meddela tillstånd till
transport genom Sverige av en
frihetsberövad person som för
att överlämnas eller utlämnas
eller i annat syfte skall överföras
mellan en annan stat och Internationella brottmålsdomstolen.
Under en sådan transport skall
frihetsberövandet bestå om inte
domstolen begär att den som
överförs skall friges.
För flygtransport utan planerad mellanlandning här i
landet krävs inte tillstånd enligt
185

Senaste lydelse 2003:1173.
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Föreslagen lydelse
9 §185

Ett beslut om överlämnande
till Internationella brottmålsdomstolen ska verkställas av
Polismyndigheten. Om den som
ska överlämnas är på fri fot, får
han eller hon, om det är nödvändigt för att överlämnandet
ska kunna genomföras, omhändertas och tas i förvar av
Polismyndigheten, dock längst
under fyrtioåtta timmar.

32 §

Chefen för Justitiedepartementet får meddela tillstånd till
transport genom Sverige av en
frihetsberövad person som för
att överlämnas eller utlämnas
eller i annat syfte ska överföras
mellan en annan stat och Internationella brottmålsdomstolen.
Under en sådan transport ska
frihetsberövandet bestå om inte
domstolen begär att den som
överförs ska friges.
För flygtransport utan planerad mellanlandning här i
landet krävs inte tillstånd enligt
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första stycket. Om en oplanerad
mellanlandning sker, skall polismyndighet ta den som överförs i
förvar till dess en ansökan görs
om tillstånd till transport enligt
första stycket och genast underrätta chefen för Justitiedepartementet om detta. Görs ingen
ansökan senast 96 timmar från
den oplanerade landningen, skall
personen omedelbart friges.
Om tillstånd har meddelats
enligt första stycket, får polismyndighet vid behov ta den som
överförs i förvar. I fråga om
tvångsmedel i ett ärende om
transport gäller bestämmelserna
i 5 §.

Författningsförslag

första stycket. Om en oplanerad
mellanlandning sker, ska Polismyndigheten ta den som överförs i förvar till dess en ansökan
görs om tillstånd till transport
enligt första stycket och genast
underrätta chefen för Justitiedepartementet om detta. Görs
ingen ansökan senast 96 timmar
från den oplanerade landningen,
ska personen omedelbart friges.
Om tillstånd har meddelats
enligt första stycket, får Polismyndigheten vid behov ta den
som överförs i förvar. I fråga
om tvångsmedel i ett ärende om
transport gäller bestämmelserna
i 5 §.

Denna lag träder i kraft den

245

Författningsförslag

118

SOU 2012:78

Förslag till
lag om ändring i fordonslagen (2002:574)

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 3 § och 2 kap. 10 § fordonslagen (2002:574) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
1 kap.
3 §186

I denna lag avses med
1. besiktningsorgan: ett sådant organ som anges i 4 kap. 2 §,
2. besiktningstekniker: den som har anställning hos ett besiktningsorgan för att utföra besiktningar,
3. bilinspektör: den som har
3. bilinspektör: den som har
anställning som bilinspektör hos anställning som bilinspektör hos
en polismyndighet eller hos Riks- Polismyndigheten,
polisstyrelsen,
4. tekniker: den som har
4. tekniker: den som har
uppdrag som tekniker hos en upprag som tekniker hos Polispolismyndighet,
myndigheten,
5. tillverkare: den som inför
5. tillverkare: den som inför
godkännandemyndigheten an- godkännandemyndigheten ansvarar för alla aspekter av typ- svarar för alla aspekter av typgodkännandeprocessen och för godkännandeprocessen och för
produktionsöverensstämmelsen, produktionsöverensstämmelsen,
även om denne inte varit direkt även om han eller hon inte varit
engagerad i samtliga stadier av direkt engagerad i samtliga staproduktionen av det fordon, det dier av produktionen av det
system, den komponent eller fordon, det system, den kompoden separata tekniska enhet som nent eller den separata tekniska
typgodkännandet avser, eller enhet som typgodkännandet avden som han eller hon har utsett ser, eller den som han eller hon
som sin företrädare i frågor som har utsett som sin företrädare i
omfattas av denna lag.
frågor som omfattas av denna
lag.
I övrigt har de beteckningar som används i denna lag samma
betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

186
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2 kap.
10 §187
Flygande inspektion sker för att kontrollera att ett fordon som
anträffas i trafik
1. inte har försämrats i otillåten grad beträffande föreskrivna
krav i fråga om den beskaffenhet och utrustning som är av betydelse från miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt och att det inte i
övrigt avviker från det godkända utförandet, och
2. uppfyller föreskrivna krav till skydd för liv och hälsa.
Flygande inspektion får även ske av ett fordon som anträffas
under sådana omständigheter att det finns anledning att anta att det
i nära anslutning till anträffandet har använts i trafik.
Flygande inspektion av fordon som används i yrkesmässig trafik
får dessutom ske i företagets lokaler eller liknande eller på ett
område i anslutning till dessa.
Flygande inspektion skall utFlygande inspektion ska utföras av en polisman eller en föras av en polisman eller en
bilinspektör som har förordnats bilinspektör som har förordnats
av Rikspolisstyrelsen. Den som av Polismyndigheten. Den som
utför inspektionen får biträdas utför inspektionen får biträdas
av en tekniker som har förord- av en tekniker som har förordnats av Rikspolisstyrelsen.
nats av Polismyndigheten.
Denna lag träder i kraft den

187
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Förslag till
lag om ändring i fartygssäkerhetslag (2003:364)

Härigenom föreskrivs att 5 kap. 18 § fartygssäkerhetslagen
(2003:364) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5 kap.
18 §188
Polismyndigheter, Tullverket,
Polismyndigheten, Tullverket,
Kustbevakningen samt miljö- Kustbevakningen samt miljöoch hälsoskyddsnämnder är och hälsoskyddsnämnder är
skyldiga att biträda tillsynsmyn- skyldiga att biträda tillsynsmyndigheterna och lämna de upplys- digheterna och lämna de upplysningar som dessa myndigheter ningar som dessa myndigheter
behöver för att utöva tillsyn behöver för att utöva tillsyn
enligt denna lag, enligt före- enligt denna lag, enligt föreskrifter som har meddelats med skrifter som har meddelats med
stöd av lagen eller enligt förord- stöd av lagen eller enligt förordning (EG) nr 336/2006.
ning (EG) nr 336/2006.
Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk
kommunikation

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
dels att i 6 kap. 22 § ordet ”polismyndighet” ska bytas ut mot
ordet ”Polismyndigheten”,
dels att 3 kap. 3 § ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 kap.
3§
Krav på tillstånd enligt 1 §
Krav på tillstånd enligt 1 §
gäller inte för Polisen, Försvars- gäller inte för polisen, Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt makten, Försvarets radioanstalt
och Försvarets materielverk, vid och Försvarets materielverk, vid
verksamhet som verket bedriver verksamhet som verket bedriver
på uppdrag av Försvarsmakten på uppdrag av Försvarsmakten
eller Försvarets radioanstalt.
eller Försvarets radioanstalt.
Efter hörande av FörsvarsEfter hörande av Försvarsmakten beslutar den myndighet makten beslutar den myndighet
som regeringen bestämmer om som regeringen bestämmer om
tilldelning av radiofrekvenser tilldelning av radiofrekvenser
för Försvarsmakten, Försvarets för Försvarsmakten, Försvarets
radioanstalt och Försvarets radioanstalt och Försvarets
materielverk samt om de ytter- materielverk samt om de ytterligare villkor som behövs. När ligare villkor som behövs. När
det gäller Polisen beslutar den det gäller Polisen, beslutar den
myndighet som regeringen be- myndighet som regeringen bestämmer i sådana frågor efter stämmer i sådana frågor efter
hörande av Rikspolisstyrelsen
hörande av Polismyndigheten och
Säkerhetspolisen.
Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2003:778) om skydd
mot olyckor

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 5 § och 6 kap. 10 § lagen
(2003:778) om skydd mot olyckor ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.
5§
Vid utsläpp av giftiga eller
Vid utsläpp av giftiga eller
skadliga ämnen från en anlägg- skadliga ämnen från en anläggning som avses i 4 § skall den ning som avses i 4 § ska den som
som utövar verksamheten under- utövar verksamheten underrätta
rätta länsstyrelsen, polismyn- länsstyrelsen, Polismyndigheten
digheten och kommunen om och kommunen om utsläppet
utsläppet påkallar särskilda åt- påkallar särskilda åtgärder till
gärder till skydd för allmän- skydd för allmänheten. Underheten. Underrättelse skall också rättelse ska också lämnas om det
lämnas om det föreligger över- föreligger överhängande fara för
hängande fara för ett sådant ett sådant utsläpp.
utsläpp.
6 kap.
10 §
Kommunerna och de statliga
Kommunerna och de statliga
myndigheter som ansvarar för myndigheter som ansvarar för
räddningstjänst skall se till att räddningstjänst ska se till att det
det finns anordningar för alarm- finns anordningar för alarmering av räddningsorganen.
ering av räddningsorganen.
När ett räddningsorgan gör
När ett räddningsorgan gör
en räddningsinsats skall polis- en räddningsinsats ska Polismyndigheten underrättas om in- myndigheten underrättas om insatsen.
satsen.
Om effekterna av en olycka
Om effekterna av en olycka
kan kräva särskilda åtgärder till kan kräva särskilda åtgärder till
skydd för befolkningen eller skydd för befolkningen eller
miljön i ett annat land än miljön i ett annat land än
Sverige, skall det räddnings- Sverige, ska det räddningsorgan
organ som gör räddnings- som gör räddningsinsatsen
250
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insatsen omedelbart underrätta omedelbart underrätta berörd
berörd myndighet i det andra myndighet i det andra landet.
landet.
Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2003:1156) om
överlämnande från Sverige enligt en europeisk
arresteringsorder

Härigenom föreskrivs att 6 kap. 5 §, 7 kap. 1–2 §§ och 8 kap. 1
och 2 §§ lagen (2003:1156) om överlämnande från Sveriges enligt
en europeisk arresteringsorder ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6 kap.
5§
Polismyndigheten skall biPolismyndigheten ska biträda
träda vid verkställighet av ett vid verkställighet av ett beslut
beslut om överlämnande. Om om överlämnande. Om den som
den som skall överlämnas är på ska överlämnas är på fri fot, får
fri fot, får han eller hon, om det han eller hon, om det bedöms
bedöms vara nödvändigt för att vara nödvändigt för att överöverlämnandet
skall
kunna lämnandet ska kunna genomgenomföras, omhändertas och föras, omhändertas och tas i
tas i förvar av polismyndigheten, förvar av Polismyndigheten, dock
dock längst under fyrtioåtta längst under fyrtioåtta timmar.
timmar.
7 kap.
1§
Har rätten med stöd av
Har rätten med stöd av
2 kap. 6 § avslagit en begäran 2 kap. 6 § avslagit en begäran
om överlämnande, skall den om överlämnande, ska den
ansvariga myndigheten i Sverige ansvariga myndigheten i Sverige
besluta om överförande av verk- besluta om överförande av verkställigheten av påföljden hit, om ställigheten av påföljden hit, om
inte den utfärdande medlems- inte den utfärdande medlemsstaten motsätter sig det.
staten motsätter sig det.
Den ansvariga myndigheten
Den ansvariga myndigheten
får besluta att den eftersökte får besluta att den eftersökte
skall tas i förvar av polismyn- ska tas i förvar av Polismyndigheten i avvaktan på ett beslut digheten i avvaktan på ett beslut
som sägs i första stycket. Den som sägs i första stycket. Den
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eftersökte får tas i förvar om
det behövs för att verkställigheten av påföljden ska kunna
påbörjas i Sverige.

2§
När någon som har överNär någon som har överlämnats från Sverige skall åter- lämnats från Sverige ska återföras i enlighet med ett sådant föras i enlighet med ett sådant
villkor som avses i 3 kap. 2 §, villkor som avses i 3 kap. 2 §,
skall den ansvariga myndigheten ska den ansvariga myndigheten i
i Sverige besluta om över- Sverige besluta om överförande
förande av verkställigheten av av verkställigheten av påföljden
påföljden hit.
hit.
Om återförandet sker innan
Om återförandet sker innan
den ansvariga myndigheten har den ansvariga myndigheten har
fattat sitt beslut, får den myn- fattat sitt beslut, får den myndigheten besluta att den som digheten besluta att den som
har återförts skall tas i förvar av har återförts ska tas i förvar av
polismyndigheten i avvaktan på Polismyndigheten i avvaktan på
beslutet. Den som har återförts beslutet. Den som har återförts
får tas i förvar om det behövs får tas i förvar om det behövs
för att verkställigheten av på- för att verkställigheten av påföljden skall kunna påbörjas i följden ska kunna påbörjas i
Sverige.
Sverige.
8 kap.
1§
Har
överlämnande
till
Har
överlämnande
till
Sverige skett för lagföring här i Sverige skett för lagföring här i
landet, på villkor att den som landet, på villkor att den som
överlämnas senare återförs till överlämnas senare återförs till
den andra staten, skall polismyn- den andra staten, ska Polismyndigheten se till att den som har digheten se till att den som har
överlämnats återförs.
överlämnats återförs.
Om den som skall återföras
Om den som ska återföras är
är på fri fot, får han eller hon, på fri fot, får han eller hon, om
om det bedöms vara nödvändigt det bedöms vara nödvändigt för
för att återförandet skall kunna att återförandet ska kunna
genomföras, omhändertas och genomföras, omhändertas och
tas i förvar av polismyndigheten, tas i förvar av Polismyndigheten,
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dock längst under fyrtioåtta
timmar.
2 §189

Begärs tillstånd till transport
Begärs tillstånd till transport
genom Sverige av någon som genom Sverige av någon som
överlämnas på grund av en överlämnas på grund av en
arresteringsorder eller som ut- arresteringsorder eller som utlämnas till en annan medlems- lämnas till en annan medlemsstat i Europeiska unionen, stat i Europeiska unionen,
Island eller Norge ska Rikspolis- Island eller Norge ska Polismynstyrelsen bevilja sådant tillstånd digheten bevilja sådant tillstånd
och ange under vilka villkor och ange under vilka villkor
transporten får ske.
transporten får ske.
Har
tillstånd
meddelats
Har
tillstånd
meddelats
enligt första stycket får polis- enligt första stycket får Polismyndigheten, om det är nöd- myndigheten, om det är nödvändigt för att transporten ska vändigt för att transporten ska
kunna genomföras, omhänderta kunna genomföras, omhänderta
och ta i förvar den som överl- och ta i förvar den som överämnas eller utlämnas, dock lämnas eller utlämnas, dock
längst under fyrtioåtta timmar.
längst under fyrtioåtta timmar.
Om en oplanerad mellanOm en oplanerad mellanlandning sker i Sverige, får polis- landning sker i Sverige, får
myndigheten, om det är nöd- Polismyndigheten, om det är
vändigt för att transporten ska nödvändigt för att transporten
kunna genomföras, omhänderta ska kunna genomföras, omoch ta i förvar den som över- händerta och ta i förvar den som
lämnas eller utlämnas, dock överlämnas eller utlämnas, dock
längst till dess en begäran om längst till dess en begäran om
tillstånd till transport har tillstånd till transport har
prövats. Om tillstånd till trans- prövats. Om tillstånd till transport inte begärs inom nittiosex port inte begärs inom nittiosex
timmar från landningen, ska timmar från landningen, ska
personen omedelbart friges.
personen omedelbart friges.
Om tillstånd meddelas, gäller därefter bestämmelserna i andra
stycket. Tidsfristen ska räknas från det att tillstånd meddelats.
Denna lag träder i kraft den
189
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2003:1174) om
vissa former av internationellt samarbete
i brottsutredningar

Härigenom föreskrivs att 3, 11 och 15 §§ lagen (2003:1174) om
vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
3 §190

En överenskommelse om att
En överenskommelse om att
inrätta en gemensam utred- inrätta en gemensam utredningsgrupp får, om förunder- ningsgrupp får, om förundersökning pågår i Sverige avseende sökning pågår i Sverige avseende
brottslighet som gruppen skall brottslighet som gruppen ska
utreda, ingås av den åklagare utreda, ingås av den åklagare
eller myndighet som leder för- eller myndighet som leder förundersökningen.
undersökningen.
Om en gemensam utredningsgrupp inte kan inrättas med stöd
av första stycket får en överenskommelse om att inrätta en sådan
grupp ingås av
1. Åklagarmyndigheten,
2. Rikspolisstyrelsen eller den
2. Polismyndigheten,
polismyndighet som Rikspolisstyrelsen bestämmer,
3. Säkerhetspolisen
3. Tullverket, eller
4. Tullverket, eller
4. Kustbevakningen.
5. Kustbevakningen
Av överenskommelsen skall
Av överenskommelsen ska
det framgå vilka tjänstemän som det framgå vilka tjänstemän som
ingår i den gemensamma utred- ingår i den gemensamma utredningsgruppen och under vilken ningsgruppen och under vilken
tid gruppen skall vara verksam.
tid gruppen ska vara verksam.
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11 §

En ansökan om att en kontrollerad leverans ska företas
utomlands får göras av åklagare
eller, sedan åklagare har lämnat
sitt tillstånd till åtgärden, av
Polismyndigheten,
Säkerhetspolisen, Tullverket eller Kustbevakningen.

15 §191
En överenskommelse om biEn överenskommelse om bistånd i en brottsutredning som stånd i en brottsutredning som
genomförs av tjänstemän med genomförs av tjänstemän med
skyddsidentitet får, om en för- skyddsidentitet får, om en
undersökning pågår i Sverige förundersökning pågår i Sverige
om den brottslighet åtgärden om den brottslighet åtgärden
avser, ingås av den åklagare eller avser, ingås av den åklagare som
polismyndighet som leder för- leder förundersökningen. Detundersökningen.
samma gäller Polismyndigheten
och Säkerhetspolisen när denna
myndighet leder förundersökningen.
Om det inte pågår eller inleds någon förundersökning i Sverige
om den brottslighet åtgärden avser, får en överenskommelse som
avses i första stycket ingås av
1. Åklagarmyndigheten, eller
2. Rikspolisstyrelsen eller den
2. Polismyndigheten eller
polismyndighet som Rikspolisstyrelsen bestämmer.
3. Säkerhetspolisen.
Åtgärdens varaktighet och
Åtgärdens varaktighet och
övriga praktiska frågor skall övriga praktiska frågor ska
framgå av överenskommelsen.
framgå av överenskommelsen.
Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Härigenom föreskrivs att 6 kap. 11–12 §§ och 8 kap. 12 § samt
rubriken närmast före 8 kap. 12 § smittskyddslagen (2004:168) ska
ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6 kap.
11 §192
Om smittskyddsläkaren vid
Om smittskyddsläkaren vid
en utredning enligt 4 § har en utredning enligt 4 § har
anledning att anta att social- anledning att anta att socialnämnden, polismyndigheten eller nämnden, Polismyndigheten eller
Kriminalvården kan lämna upp- Kriminalvården kan lämna upplysningar som behövs för utred- lysningar som behövs för utredningen, skall smittskyddsläkaren ningen, ska smittskyddsläkaren
underrätta berörd myndighet.
underrätta berörd myndighet.
En sådan underrättelse skall
En sådan underrättelse ska
innehålla uppgifter om den en- innehålla uppgifter om den enskildes identitet och de förhåll- skildes identitet och de förhållningsregler han eller hon skall ningsregler han eller hon ska
följa för att förebygga smitt- följa för att förebygga smittspridning.
spridning.
12 §193
Uppmärksammar
socialUppmärksammar
socialnämnden, polismyndigheten eller nämnden, Polismyndigheten eller
Kriminalvården, efter att ha fått Kriminalvården, efter att ha fått
underrättelse enligt 11 §, i sin underrättelse enligt 11 §, i sin
verksamhet förhållanden som verksamhet förhållanden som
tyder på att den smittade inte tyder på att den smittade inte
följer meddelade förhållnings- följer meddelade förhållningsregler, skall detta anmälas till regler, ska detta anmälas till den
den smittskyddsläkare som smittskyddsläkare som lämnat
lämnat underrättelsen. Om denne underrättelsen. Om han eller
enligt 8 § överlämnat ärendet till hon enligt 8 § överlämnat
smittskyddsläkaren i ett annat ärendet till smittskyddsläkaren i
192
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landsting, skall anmälan i stället ett annat landsting, ska anmälan
göras till den smittskydds- i stället göras till den smittläkaren.
skyddsläkaren.
Den skyldighet som avses i första stycket gäller i två månader
från det att underrättelsen enligt 11 § mottagits.
8 kap.
Biträde av polismyndighet

Biträde av Polismyndigheten

12 §194
Polismyndighet skall lämna
Polismyndigheten ska lämna
biträde på begäran av smitt- biträde på begäran av smittskyddsläkaren
skyddsläkaren
1. för att genomföra tvångsundersökning enligt 3 kap. 2 §,
2. för att föra den som skall
2. för att föra den som ska
isoleras enligt 5 kap. 1 § eller isoleras enligt 5 kap. 1 § eller
isoleras tillfälligt enligt 5 kap. isoleras tillfälligt enligt 5 kap.
3 § till vårdinrättningen,
3 § till vårdinrättningen,
3. för att återföra den som
3. för att återföra den som
har avvikit från en vårdinrätt- har avvikit från en vårdinrättning, där han eller hon enligt ning, där han eller hon enligt
beslut skall vara tillfälligt beslut ska vara tillfälligt isolerad
isolerad eller isolerad, eller den eller isolerad, eller den som inte
som inte har återvänt till vård- har återvänt till vårdinrättningen
inrättningen sedan hans eller sedan hans eller hennes tillstånd
hennes tillstånd att vistas utan- att vistas utanför vårdinrättför vårdinrättningens område ningens område har gått ut eller
har gått ut eller återkallats,
återkallats,
4. för att genomföra hälsokontroll vid inresa enligt 3 kap. 8 §
och därvid upprätthålla ordningen,
5. för att föra den som skall
5. för att föra den som ska
hållas i karantän enligt 3 kap. 9 § hållas i karantän enligt 3 kap. 9 §
till vårdinrättning eller annan till vårdinrättning eller annan
plats där karantänsvistelsen skall plats där karantänsvistelsen ska
äga rum, eller
äga rum, eller
6. för att återföra den som olovligen har avvikit från vårdinrättning eller annan plats för karantänsvistelsen till denna plats.
Polismyndigheten
skall
Polismyndigheten ska lämna
194
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biträde på begäran av Socialstyrelsen för att spärra av
områden enligt 3 kap. 10 § och
för att upprätthålla dessa avspärrningar.

Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2004:487)
om sjöfartsskydd

Härigenom föreskrivs att 3, 4 och 16 §§ lagen (2004:487) om
sjöfartsskydd ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Rikspolisstyrelsen fattar, efter
att ha hört Transportstyrelsen
och Kustbevakningen, beslut
enligt bestämmelserna i bilaga 1
och 2 till förordning (EG) nr
725/2004 om vilken skyddsnivå
som skall råda för ett fartyg eller
en hamnanläggning. Om något
beslut inte fattas råder den
lägsta skyddsnivån.
I brådskande fall får Rikspolisstyrelsen fatta beslut enligt
första stycket om förändring av
skyddsnivån utan att ha hört
Transportstyrelsen och Kustbevakningen. Ett sådant beslut
skall dock snarast omprövas av
Rikspolisstyrelsen
efter
att
Transportstyrelsen och Kustbevakningen har hörts.
I brådskande fall får också en
polismyndighet fatta beslut om
vilken skyddsnivå som skall råda
för ett fartyg eller en hamnanläggning inom det egna polisdistriktet. Ett sådant beslut skall
genast underställas Rikspolisstyrelsen som, efter att ha hört
Transportstyrelsen och Kust195
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3 §195

Polismyndigheten fattar, efter
att ha hört Transportstyrelsen
och Kustbevakningen, beslut
enligt bestämmelserna i bilaga 1
och 2 till förordning (EG) nr
725/2004 om vilken skyddsnivå
som ska råda för ett fartyg eller
en hamnanläggning. Om något
beslut inte fattas råder den
lägsta skyddsnivån.
I brådskande fall får Polismyndigheten fatta beslut enligt
första stycket om förändring av
skyddsnivån utan att ha hört
Transportstyrelsen och Kustbevakningen. Ett sådant beslut
ska dock snarast omprövas av
Polismyndigheten
efter
att
Transportstyrelsen och Kustbevakningen har hörts.
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bevakningen, utan dröjsmål
prövar om beslutet skall bestå.
4 §196

Beslut om att ytterligare
Beslut om att ytterligare
åtgärder utöver de som anges i åtgärder utöver de som anges i
fartygets eller hamnanlägg- fartygets eller hamnanläggningens skyddsplan skall vidtas ningens skyddsplan ska vidtas
för ett fartyg eller en hamn- för ett fartyg eller en hamnanläggning vid den högsta anläggning vid den högsta
skyddsnivån får fattas av Riks- skyddsnivån får fattas av Polispolisstyrelsen, Transportstyrel- myndigheten, Transportstyrelsen
sen eller Kustbevakningen. eller Kustbevakningen. Innan
Innan ett sådant beslut fattas ett sådant beslut fattas ska den
skall den beslutande myndig- beslutande myndigheten ha hört
heten ha hört de båda andra de båda andra myndigheterna.
myndigheterna.
Om ett fartyg trafikerar Sveriges territorialhav eller om
information har lämnats om att fartyget avser att gå in på
territorialhavet, får för det fartyget sådana beslut som anges i första
stycket fattas av Transportstyrelsen när de två lägre skyddsnivåerna
råder.
Kroppsvisitation och annan
undersökning får, med den begränsning som följer av andra
stycket, utföras av polisman,
tjänsteman vid Kustbevakningen
eller annan särskilt utsedd person som förordnats av en polismyndighet. Om personer och
egendom undersöks av annan
sådan särskilt utsedd person
skall arbetet utföras under polismans ledning. Tullverket skall
på begäran bistå polismyndigheten, om det behövs för att en
undersökning skall kunna ut196

16 §

Kroppsvisitation och annan
undersökning får, med den begränsning som följer av andra
stycket, utföras av polisman,
tjänsteman vid Kustbevakningen
eller annan särskilt utsedd person som förordnats av Polismyndigheten. Om personer och
egendom undersöks av annan
sådan särskilt utsedd person ska
arbetet utföras under polismans
ledning. Tullverket ska på begäran bistå Polismyndigheten,
om det behövs för att en undersökning ska kunna utföras.
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föras. Rederiet eller hamnanläggningsinnehavaren skall biträda polismyndigheten eller
Kustbevakningen i det praktiska
kontrollarbetet om det behövs.
Kontroll av gods som står
under tullövervakning enligt
artikel 37 i rådets förordning
(EEG) nr 2913/92 av den 12
oktober 1992 om inrättandet av
en tullkodex för gemenskapen
skall ske i samråd med Tullverket.
Denna lag träder i kraft den
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artikel 37 i rådets förordning
(EEG) nr 2913/92 av den 12
oktober 1992 om inrättandet av
en tullkodex för gemenskapen
ska ske i samråd med Tullverket.
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Förslag till
lag om ändring i järnvägslagen (2004:519)

Härigenom föreskrivs att 8 kap. 3 § och 9 kap. 3 § järnvägslagen
(2004:519) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

8 kap.
3 §197
Tillsynsmyndigheten har rätt att av den som bedriver verksamhet som omfattas av lagen på begäran
1. få sådana upplysningar och ta del av sådana handlingar som
behövs för tillsynen, bedömningen av ansökningar om tillstånd och
för klart definierade statistiska ändamål,
2. få tillträde till anläggningar, fordon och annan materiel,
områden, lokaler och andra utrymmen, dock inte bostäder, som har
anknytning till den verksamhet som berörs, samt
3. få tillgång till nödvändig personal, materiel eller liknande utan
kostnad vid provkörningar och andra materielprov.
Polis- och tullmyndigheter
Polismyndigheten och Tullskall lämna den hjälp som behövs verket ska lämna den hjälp som
för tillsynen.
behövs för tillsynen.
Tillsynsmyndigheten får begära verkställighet hos Kronofogdemyndigheten av ett beslut som gäller åtgärder enligt första stycket.
Därvid gäller bestämmelserna i utsökningsbalken om verkställighet
av förpliktelser som inte avser betalningsskyldighet eller avhysning.
Infrastrukturförvaltare och
Infrastrukturförvaltare och
sökande av infrastrukturkapaci- sökande av infrastrukturkapacitet skall utan uppmaning bereda tet ska utan uppmaning bereda
tillsynsmyndigheten full insyn i tillsynsmyndigheten full insyn i
förhandlingar om avgifter.
förhandlingar om avgifter.
9 kap.
3§
En befattningshavare i säkerEn befattningshavare i säkerhets- eller ordningstjänst vid hets- eller ordningstjänst vid
järnvägssystem får från järn- järnvägssystem får från järnvägssystemet avlägsna den som vägssystemet avlägsna den som
197
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överträder förbudet i 1 §, den överträder förbudet i 1 §, den
som uppträder berusad eller stör som uppträder berusad eller stör
ordningen och den som genom ordningen och den som genom
sitt uppträdande äventyrar säker- sitt uppträdande äventyrar säkerheten i järnvägsdriften. Om det heten i järnvägsdriften. Om det
är absolut nödvändigt, får be- är absolut nödvändigt, får befattningshavaren omhänderta fattningshavaren
omhänderta
sådana personer. Om så sker, sådana personer. Om så sker,
skall polisen omedelbart under- ska Polismyndigheten omedelrättas. Omhändertagna får bart underrättas. Omhänderhållas kvar till dess att de har tagna får hållas kvar till dess att
överlämnats till en polisman de har överlämnats till en poliseller det inte längre finns skäl man eller det inte längre finns
till omhändertagande, dock skäl till omhändertagande, dock
längst sex timmar.
längst sex timmar.
En befattningshavare i säkerhets- eller ordningstjänst vid järnvägssystem får från järnvägsinfrastrukturen avlägsna den som överträder förbudet i 2 §.
Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2004:1100)
om luftfartsskydd

Härigenom föreskrivs att 2, 8, 9, och 10 §§ lagen (2004:1100)
om luftfartsskydd ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
2§198

Sådan säkerhetskontroll av
Sådan säkerhetskontroll av
personer, medförda föremål och personer, medförda föremål och
fordon, som sker på flygplats, fordon, som sker på flygplats,
och som följer av förordning och som följer av förordning
(EG) nr 300/2008, av beslut (EG) nr 300/2008, av beslut
enligt 9 § eller som anges i 3 och enligt 9 § eller som anges i 3 och
4 §§ ska utföras av polis eller av 4 §§ ska utföras av polisman
annan särskilt utsedd person eller av annan särskilt utsedd
som förordnats av polismyndig- person som förordnats av Polishet.
myndigheten.
Kontroll enligt första stycket som utförs av särskilt utsedd
person ska utföras under polismans ledning.
Första stycket gäller inte för företag som efter godkännande av
behörig myndighet får svara för säkerhetskontrollen av den egna
personalen.
8§
Flygplatshavaren har ansvaret,
inklusive det ekonomiska ansvaret, för att det finns tillräcklig
personal, lokaler och utrustning
för luftfartsskyddet på den egna
flygplatsen, såvida inte annat
följer av särskilt meddelade bestämmelser om luftfartsskydd.
De kostnader polismyndigheten
har för polismans ledning av
kontrollerna enligt 2 § liksom
för övrigt arbete som polisen
198

Flygplatshavaren har ansvaret,
inklusive det ekonomiska ansvaret, för att det finns tillräcklig
personal, lokaler och utrustning
för luftfartsskyddet på den egna
flygplatsen, såvida inte annat
följer av särskilt meddelade bestämmelser om luftfartsskydd.
De kostnader Polismyndigheten
har för polismans ledning av
kontrollerna enligt 2 § liksom
för övrigt arbete som polisen
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själv utför på en flygplats skall själv utför på en flygplats ska
betalas av polisen.
betalas av polisen.
Rikspolisstyrelsen får, efter att
ha hört Transportstyrelsen, besluta om strängare åtgärder än
vad som följer av förordning
(EG) nr 300/2008. Ett sådant
beslut får tidsbegränsas. Det får
också begränsas till en viss flygplats eller viss trafik. Behövs
särskilda föreskrifter i fråga om
åtgärderna ska dessa anges i
beslutet.
I brådskande fall får Rikspolisstyrelsen besluta om strängare åtgärder utan att ha hört
Transportstyrelsen. Ett sådant
beslut ska dock snarast omprövas av Rikspolisstyrelsen efter
att Transportstyrelsen har hörts.
I brådskande fall får också en
polismyndighet
besluta
om
strängare åtgärder för flygplatser
inom det egna polisdistriktet. Ett
sådant beslut ska genast underställas Rikspolisstyrelsen, som,
efter att ha hört Transportstyrelsen, utan dröjsmål prövar
om beslutet ska bestå.

9 §199

Polismyndigheten får, efter
att ha hört Transportstyrelsen,
besluta om strängare åtgärder än
vad som följer av förordning
(EG) nr 300/2008. Ett sådant
beslut får tidsbegränsas. Det får
också begränsas till en viss flygplats eller viss trafik. Behövs
särskilda föreskrifter i fråga om
åtgärderna ska dessa anges i
beslutet.
I brådskande fall får Polismyndigheten besluta om strängare åtgärder utan att ha hört
Transportstyrelsen. Ett sådant
beslut ska dock snarast omprövas av Polismyndigheten efter
att Transportstyrelsen har hörts.

10 §200
Beslut om strängare åtgärder
Beslut om strängare åtgärder
som rör de verksamhetsutövare som rör de verksamhetsutövare
som omfattas av det nationella som omfattas av det nationella
säkerhetsprogrammet för civil säkerhetsprogrammet för civil
luftfart enligt förordning (EG) luftfart enligt förordning (EG)
nr 300/2008 fattas av Trans- nr 300/2008 fattas av Trans199
200
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portstyrelsen efter att Rikspolis- portstyrelsen efter att Polismynstyrelsen har hörts.
digheten har hörts.
Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2004:1167)
om vägtransportledare

Härigenom föreskrivs att 6–9, 11–13 och 15 §§ lagen
(2004:1167) om vägtransportledare ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6§
Ett förordnande som vägEtt förordnande som vägtransportledare meddelas av Riks- transportledare meddelas av
polisstyrelsen.
Polismyndigheten.
Förordnandet skall gälla för
Förordnandet ska gälla för
viss tid, dock längst fem år.
viss tid, dock längst fem år.
7§

En vägtransportledare lyder
En vägtransportledare lyder
under polismyndigheten i det under Polismyndigheten och är
polisdistrikt där han eller hon be- skyldig att lyda de anvisningar
finner sig under eskortuppdraget som en polisman meddelar.
och är skyldig att lyda de anvisningar som en polisman meddelar.
En vägtransportledare skall
inför varje eskortuppdrag lämna
information om transporten till
de berörda polismyndigheterna.
Vägtransportledaren
skall
även i övrigt underrätta berörda
polismyndigheter om förhållanden som rör hans eller hennes
verksamhet och som bör komma
till myndighetens kännedom.

8§

En vägtransportledare ska
inför varje eskortuppdrag lämna
information om transporten till
Polismyndigheten.
Vägtransportledaren ska även
i övrigt underrätta Polismyndigheten om förhållanden som rör
hans eller hennes verksamhet
och som bör komma till myndighetens kännedom.

9§
En vägtransportledare skall
En vägtransportledare ska
innan transporten påbörjas kon- innan transporten påbörjas kontrollera att den får ske med stöd trollera att den får ske med stöd
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av ett sådant undantag som sägs av ett sådant undantag som sägs
i 2 §.
i 2 §.
Rikspolisstyrelsen skall återkalla ett förordnande, om vägtransportledaren inte längre
uppfyller kravet enligt 5 § första
stycket 2. Detsamma gäller om
det annars finns någon särskild
anledning att återkalla förordnandet.
Rikspolisstyrelsen skall besluta
att stänga av en vägtransportledare från vidare tjänstgöring
om det på sannolika skäl kan
antas att förordnandet kommer
att återkallas. Ett sådant beslut
gäller till dess återkallelsefrågan
har prövats slutligt.
Även i annat fall får Rikspolisstyrelsen besluta att stänga
av en vägtransportledare för ett
visst eskortuppdrag, om denne
åsidosätter sina skyldigheter i
fråga om uppdraget.
Vid omedelbar fara för
trafiksäkerheten eller risk för att
det uppstår någon annan avsevärd olägenhet, får ett beslut om
att stänga av en vägtransportledare för ett visst eskortuppdrag meddelas av en polisman.
Ett sådant beslut skall skyndsamt anmälas till Rikspolisstyrelsen. Om avstängningen inte
redan har upphört, skall styrelsen

11 §

Polismyndigheten ska återkalla ett förordnande, om vägtransportledaren inte längre
uppfyller kravet enligt 5 § första
stycket 2. Detsamma gäller om
det annars finns någon särskild
anledning att återkalla förordnandet.

12 §

Polismyndigheten ska besluta
att stänga av en vägtransportledare från vidare tjänstgöring
om det på sannolika skäl kan
antas att förordnandet kommer
att återkallas. Ett sådant beslut
gäller till dess återkallelsefrågan
har prövats slutligt.
Även i annat fall får Polismyndigheten besluta att stänga
av en vägtransportledare för ett
visst eskortuppdrag, om han
eller hon åsidosätter sina skyldigheter i fråga om uppdraget.

13 §

Vid omedelbar fara för
trafiksäkerheten eller risk för att
det uppstår någon annan avsevärd olägenhet, får ett beslut om
att stänga av en vägtransportledare för ett visst eskortuppdrag meddelas av en polisman.
Ett sådant beslut ska skyndsamt
anmälas till Polismyndigheten.
Om avstängningen inte redan
har upphört, ska Polismyndig-
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omedelbart pröva om den skall heten omedelbart pröva om den
bestå.
ska bestå.
15 §
Rikspolisstyrelsens beslut enligt
Polismyndighetens beslut enligt
denna lag får överklagas hos all- denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
män förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
En polismans beslut om avstängning enligt 13 § får inte överklagas.
Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2005:130)
om dödförklaring

Härigenom föreskrivs att 6 § lagen (2005:130) om dödförklaring
ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6§
Skatteverket skall inhämta
Skatteverket ska inhämta
yttrande från den försvunnes yttrande från den försvunnes
make eller sambo och närmaste make eller sambo och närmaste
släktingar, om inte särskilda släktingar, om inte särskilda
skäl talar emot det. Yttrande får skäl talar emot det. Yttrande får
också inhämtas från annan som också inhämtas från annan som
kan antas ha uppgifter att lämna kan antas ha uppgifter att lämna
om den försvunne samt från om den försvunne samt från
polismyndighet.
Polismyndigheten.
Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2005:225) om rättsintyg
i anledning av brott

Härigenom föreskrivs att 1, 5 och 7 §§ lagen (2005:225) om
rättsintyg i anledning av brott ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1§
Denna lag innehåller bestämDenna lag innehåller bestämmelser om sådana skriftliga melser om sådana skriftliga
medicinska utlåtanden av läkare medicinska utlåtanden av läkare
som inhämtas av polismyndighet som inhämtas av Polismyndigeller åklagarmyndighet i syfte heten eller åklagarmyndighet i
att användas i en brottsutred- syfte att användas i en brottsning eller som bevis i en rätte- utredning eller som bevis i en
gång i anledning av brott (rätts- rättegång i anledning av brott
intyg).
(rättsintyg).
Vad som sägs i denna lag om läkare gäller även för tandläkare.
5 §201
Ett rättsintyg får inte utfärdas utan den enskildes samtycke, om
inte annat följer av andra eller tredje stycket. Ett rättsintyg som
avser en målsägande får utfärdas utan samtycke
1. vid misstanke om brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare
straff än fängelse i ett år eller försök till brott för vilket inte är
stadgat lindrigare straff än fängelse i två år,
2. vid misstanke om försök till brott för vilket inte är föreskrivet
lindrigare straff än fängelse i ett år om gärningen innefattat försök
till överföring av sådan allmänfarlig sjukdom som avses i 1 kap. 3 §
smittskyddslagen (2004:168),
3. vid misstanke om brott enligt 3, 4 eller 6 kap. brottsbalken
eller brott som avses i lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor, mot någon som inte har fyllt arton år, eller
4. om uppgifter, för vilka
4. om uppgifter, för vilka
gäller sekretess enligt 25 kap. 1– gäller sekretess enligt 25 kap. 1–
5 §§ offentlighets- och sekretess- 5 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller tystnads- lagen (2009:400) eller tystnads201
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plikt enligt 6 kap. 12 § patient- plikt enligt 6 kap. 12 § patientsäkerhetslagen (2010:659), har säkerhetslagen (2010:659), har
lämnats ut till en polismyndighet lämnats ut till Polismyndigheten
eller en åklagarmyndighet efter eller en åklagarmyndighet efter
samtycke från målsäganden.
samtycke från målsäganden.
Ett rättsintyg som avser den som är misstänkt för brott får
utfärdas utan samtycke
1. i samband med kroppsbesiktning enligt 28 kap. rättegångsbalken, eller
2. om annan undersökning än kroppsbesiktning har ägt rum och
det föreligger misstanke om sådant brott som avses i andra stycket
1–3.
7 §202
Från en verksamhet där sekretess gäller enligt 25 kap. 1–5 §§
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller där personalen
omfattas av tystnadsplikt enligt 6 kap. 12 § patientsäkerhetslagen
(2010:659) ska det till Rättsmedicinalverket utan hinder av sekretessen eller tystnadsplikten lämnas ut sådana uppgifter som behövs
för att utfärda ett rättsintyg om
1. det begärs av Rättsmedicinalverket, och
2. uppgifterna angår misstanke om sådant brott som avses i 5 §
andra stycket 1–3.
Bestämmelser om utlämBestämmelser om utlämnande av uppgifter till polismyn- nande av uppgifter till Polismyndighet och åklagarmyndighet i digheten och åklagarmyndighet i
vissa fall finns i 10 kap. 16–26 §§ vissa fall finns i 10 kap. 16–26 §§
offentlighets- och sekretess- offentlighets- och sekretesslagen.
lagen.
Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2005:321) om
tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

Härigenom föreskrivs att 6, 8, 9, och 10 §§ lagen (2005:321) om
tillträdesförbud vid idrottsarrangemang ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6 §203
Allmän åklagare prövar frågor om tillträdesförbud.
En fråga om tillträdesförbud tas upp på skriftlig ansökan av den
idrottsorganisation som anordnar idrottsarrangemang som förbudet avses skydda eller av specialidrottsförbundet för den aktuella
idrottsverksamheten inom Sveriges Riksidrottsförbund.
En fråga om tillträdesförbud
En fråga om tillträdesförbud
tas också upp på anmälan av en tas också upp på anmälan av
polismyndighet.
Polismyndig- Polismyndigheten. Polismyndigheten är inte part i det ärende heten är inte part i det ärende
som anmälan gett upphov till.
som anmälan gett upphov till.
8§
Åklagaren får anlita biträde
Åklagaren får anlita biträde
av polismyndighet för utredning av Polismyndigheten för utredav frågor om tillträdesförbud.
ning av frågor om tillträdesförbud.
I fråga om utredningen tillämpas följande bestämmelser i
23 kap. rättegångsbalken:
4 § om objektivitet,
6 § om rätt att hålla förhör,
7 § om hämtning till förhör,
9 § om skyldighet att stanna kvar för förhör,
10 § om vilka som får närvara vid förhör,
11 § om möjlighet att ställa frågor vid förhör, och
12 § om förbud mot otillbörliga åtgärder under förhör.
Vid tillämpningen av 23 kap.
Vid tillämpningen av 23 kap.
4 och 11 §§ rättegångsbalken 4 och 11 §§ rättegångsbalken ska
skall bestämmelserna om den bestämmelserna om den som är
som är misstänkt i stället avse misstänkt i stället avse den mot
203
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den mot vilken förbudet avses vilken förbudet avses gälla.
gälla.
9 §204
Innan en fråga om tillträdesförbud avgörs, ska den som är part
underrättas om en uppgift som har tillförts ärendet genom någon
annan än parten och få tillfälle att yttra sig över den. Frågan får
dock avgöras utan att så har skett, om åtgärderna är uppenbart
obehövliga.
Specialidrottsförbundet för
Specialidrottsförbundet för
den aktuella idrottsverksam- den aktuella idrottsverksamheten inom Sveriges Riks- heten inom Sveriges Riksidrottsförbund är part i ett idrottsförbund är part i ett
ärende om tillträdesförbud som ärende om tillträdesförbud som
har tagits upp på anmälan av en har tagits upp på anmälan av
polismyndighet.
Polismyndigheten.
Åklagaren bestämmer hur underrättelsen ska ske.
10 §205
När åklagaren avgör en fråga om tillträdesförbud eller meddelar
beslut enligt 9 a §, ska beslutet vara skriftligt och ange
1. parterna och, i förekom1. parterna och, i förekommande fall, polismyndighet som mande fall, Polismyndigheten
har gjort anmälan enligt 6 § som har gjort anmälan enligt 6 §
tredje stycket,
tredje stycket,
2. om tillträdesförbud ska gälla och, i så fall, förbudets innebörd
och omfattning samt när det upphör att gälla,
3. de skäl som har bestämt utgången, däribland brott som
åberopas vid riskbedömningen samt tiden och platsen för brottet,
4. de bestämmelser som åberopas,
5. vad som kan bli följden av att bryta mot förbudet, och
6. möjligheterna att begära omprövning enligt 12 § och domstolsprövning enligt 13 §.
Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2005:426) om arbetstid
m.m. för flygpersonal inom civilflyget

Härigenom föreskrivs att 6 § lagen (2005:426) om arbetstid
m.m. för flygpersonal inom civilflyget ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6 §206
Transportstyrelsen ska se till att denna lag följs och har rätt att
på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen.
För att utöva tillsynen har
För att utöva tillsynen har
Transportstyrelsen rätt att Transportstyrelsen rätt att
komma in på arbetsställena. komma in på arbetsställena.
Polisen ska därvid lämna den Polismyndigheten ska därvid
handräckning som behövs.
lämna den handräckning som
behövs.
Denna lag träder i kraft den
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lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

Härigenom föreskrivs att i 9 kap. 44 §207 aktiebolagslagen
(2005:551) ordet ”polismyndighet” ska bytas ut mot ordet ”Polismyndigheten”.
Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Härigenom föreskrivs i fråga om utlänningslagen208
dels att i 9 kap. 1, 3 f, 4, 6, 8 och 10 §§, 10 kap. 14 §, 12 kap. 17 §
och 18 kap. 1 § ordet ”polismyndighet” i olika böjningsformer ska
bytas ut mot ordet ”Polismyndighet” i motsvarande böjningsform,
dels att i 12 kap. 4 och 14 b §§, 14 kap. 9 § och 16 kap. 9 § orden
”en polismyndighet” ska bytas ut mot ordet ”Polismyndigheten”,
dels att i 8 kap. 19 §, 12 kap. 6 och 13 a §§ samt 14 kap. 2, 7, 7 a
och 14 §§ orden ”en polismyndighets” ska bytas ut mot ordet
”Polismyndighetens”,
dels att i 14 kap. 4 a § ordet ”Rikspolisstyrelsen” ska bytas ut
mot ordet ”Polismyndigheten”,
dels att 5 kap. 15 b och 16 a §§, 7 kap. 7 c §, 8 kap. 4 §, 9 kap.
3 a–3 c, 7 och 9 §§, 10 kap. 8, 17 och 19 §§, 11 kap. 11 §, 12 kap. 5
och 14 §§, 13 kap. 5 §, 14 kap. 8 §, 15 kap. 2, 17 kap. 1 § och 19 kap.
7–8 §§ ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5 kap.
15 b §209
Ett tidsbegränsat uppehållsEtt tidsbegränsat uppehållstillstånd ska på ansökan av Riks- tillstånd ska på ansökan av
polisstyrelsen beviljas en utlän- Polismyndigheten beviljas en
ning som är föremål för särskilt utlänning som är föremål för
personsäkerhetsarbete
enligt särskilt personsäkerhetsarbete
2 a § polislagen (1984:387). enligt
2a§
polislagen
208
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Uppehållstillståndet ska gälla i (1984:387). Uppehållstillståndet
minst ett år.
ska gälla i minst ett år.
16 a §210
En utlänning som med stöd
En utlänning som med stöd
av 15 b § har beviljats ett tids- av 15 b § har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd ska begränsat uppehållstillstånd ska
när tillståndet löper ut, på när tillståndet löper ut, på
ansökan av Rikspolisstyrelsen, ansökan av Polismyndigheten,
beviljas ett permanent uppe- beviljas ett permanent uppehållstillstånd om han eller hon hållstillstånd om han eller hon
fortfarande är föremål för sär- fortfarande är föremål för särskilt
personsäkerhetsarbete skilt
personsäkerhetsarbete
enligt
2a§
polislagen enligt
2a§
polislagen
(1984:387).
(1984:387).
7 kap.
7 c §211
Uppehållstillstånd
enligt
Uppehållstillstånd
enligt
5 kap. 15 b § får återkallas 5 kap. 15 b § får återkallas
endast om förutsättningarna för endast om förutsättningarna för
sådant uppehållstillstånd inte sådant uppehållstillstånd inte
längre finns. Uppehållstill- längre finns. Uppehållstillståndet får återkallas endast på ståndet får återkallas endast på
ansökan av Rikspolisstyrelsen.
ansökan av Polismyndigheten.
Uppehållstillstånd
enligt
Uppehållstillstånd
enligt
5 kap. 16 a § får inte återkallas 5 kap. 16 a § får inte återkallas
innan Rikspolisstyrelsen fått till- innan Polismyndigheten fått tillfälle att yttra sig.
fälle att yttra sig.
8 kap.
4§
Migrationsverket skall pröva
Migrationsverket ska pröva
frågan om avvisning om
frågan om avvisning om
1. utlänningen söker asyl här,
1. utlänningen söker asyl här,
2. utlänningen har en nära
2. utlänningen har en nära
familjemedlem som söker asyl familjemedlem som söker asyl
här, eller
här, eller
3. utlänningen kan komma
3. utlänningen kan komma
210
211

Senaste lydelse 2010:533.
Senaste lydelse 2010:533.
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att avvisas med stöd av 1 §
första stycket 6 eller 2 § andra
stycket.
I andra fall får såväl Migrationsverket som polismyndigheten pröva frågan om avvisning.
Om polismyndigheten anser
det tveksamt om en utlänning
bör avvisas, skall ärendet lämnas
över till Migrationsverket.
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att avvisas med stöd av 1 §
första stycket 6 eller 2 § andra
stycket.
I andra fall får såväl Migrationsverket som Polismyndigheten pröva frågan om avvisning.
Om Polismyndigheten anser
det tveksamt om en utlänning
bör avvisas, ska ärendet lämnas
över till Migrationsverket.

9 kap.
3 a §212
En transportör, som luftEn transportör, som luftvägen skall transportera passage- vägen ska transportera passagerare till Sverige direkt från en rare till Sverige direkt från en
stat som inte tillhör Europeiska stat som inte tillhör Europeiska
unionen och inte heller har unionen och inte heller har
slutit avtal om samarbete enligt slutit avtal om samarbete enligt
Schengenkonventionen
med Schengenkonventionen
med
konventionsstaterna, skall på konventionsstaterna, ska på
begäran av en polismyndighet begäran av Polismyndigheten
överföra uppgifter om de an- överföra uppgifter om de ankommande passagerarna så snart kommande passagerarna så snart
incheckningen avslutats.
incheckningen avslutats.
De uppgifter som avses i första stycket är
1. nummer på och typ av resehandling som används,
2. medborgarskap,
3. fullständigt namn,
4. födelsedatum,
5. gränsövergångsstället för inresa,
6. transportkod,
7. avgångs- och ankomsttid för transporten,
8. det totala antalet passagerare vid transporten, och
9. ursprunglig ort för ombordstigning.

212

Senaste lydelse 2006:447.
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3 b §213
Uppgifter enligt 3 a § skall
Uppgifter enligt 3 a § ska
samlas in av transportören och samlas in av transportören och
sedan elektroniskt överföras till sedan elektroniskt överföras till
Rikspolisstyrelsen.
Polismyndigheten.
Om det inte är möjligt att
Om det inte är möjligt att
föra över uppgifterna elektro- föra över uppgifterna elektroniskt skall de överföras på annat niskt ska de överföras på annat
lämpligt sätt.
lämpligt sätt.
3 c §214
Bestämmelser om behandBestämmelser om behandlingen av de uppgifter som över- lingen av de uppgifter som överförts till Rikspolisstyrelsen enligt förts till Polismyndigheten enligt
3 b § finns i lagen (2006:444) 3 b § finns i lagen (2006:444)
om passagerarregister.
om passagerarregister.
Migrationsverket eller polismyndigheten får lösa in en biljett
som tagits om hand enligt 6 §,
om den annars skulle förlora sitt
värde. Om biljetten löses in,
skall i stället de pengar som då
betalas ut tas om hand.
En utlänning som vistas i
Sverige är skyldig att på begäran
av en polisman överlämna pass
eller andra handlingar som visar
att han eller hon har rätt att
uppehålla sig i Sverige. Utlänningen är också skyldig att efter
kallelse av Migrationsverket
eller polismyndigheten komma
till verket eller myndigheten och
lämna uppgifter om sin vistelse
213
214
215

7§

Migrationsverket eller Polismyndigheten får lösa in en biljett
som tagits om hand enligt 6 §,
om den annars skulle förlora sitt
värde. Om biljetten löses in, ska
i stället de pengar som då betalas
ut tas om hand.

9 §215

En utlänning som vistas i
Sverige är skyldig att på begäran
av en polisman överlämna pass
eller andra handlingar som visar
att han eller hon har rätt att
uppehålla sig i Sverige. Utlänningen är också skyldig att efter
kallelse av Migrationsverket
eller Polismyndigheten komma
till verket eller myndigheten och
lämna uppgifter om sin vistelse

Senaste lydelse 2006:447.
Senaste lydelse 2006:447.
Senaste lydelse 2011:709.
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här i landet. Om utlänningen här i landet. Om utlänningen
inte gör det, får han eller hon inte gör det, får han eller hon
hämtas genom polismyndig- hämtas genom Polismyndighetens försorg. Om det på grund hetens försorg. Om det på grund
av en utlännings personliga för- av en utlännings personliga förhållanden eller av någon annan hållanden eller av någon annan
anledning kan antas att utlän- anledning kan antas att utlänningen inte skulle följa kallelsen, ningen inte skulle följa kallelsen,
får han eller hon hämtas utan får han eller hon hämtas utan
föregående kallelse.
föregående kallelse.
Kustbevakningen ska medKustbevakningen ska medverka i polisens kontrollverk- verka i Polismyndighetens konsamhet enligt första stycket trollverksamhet enligt första
genom kontroll av och i anslut- stycket genom kontroll av och i
ning till sjötrafiken. Om kon- anslutning till sjötrafiken. Om
trollen utövas av Kustbevak- kontrollen utövas av Kustbevakningen, ska pass eller andra ningen, ska pass eller andra
handlingar överlämnas till tjänste- handlingar överlämnas till tjänstemannen vid Kustbevakningen.
mannen vid Kustbevakningen.
Kontroll enligt första och andra styckena får vidtas endast om
det finns grundad anledning att anta att utlänningen saknar rätt att
uppehålla sig här i landet eller om det annars finns särskild anledning till kontroll.
10 kap.
8§
Uppsikt innebär att utlänUppsikt innebär att utlänningen är skyldig att på vissa ningen är skyldig att på vissa
tider anmäla sig hos polis- tider anmäla sig hos Polismyndigheten i orten eller hos myndigheten. Anmälan ska göras
Migrationsverket. I ett beslut på den ort som anges i beslutet.
om uppsikt får utlänningen eller hos Migrationsverket. I ett
också åläggas att lämna ifrån sig beslut om uppsikt får utlänsitt pass eller annan legitima- ningen också åläggas att lämna
tionshandling.
ifrån sig sitt pass eller annan
legitimationshandling.
17 §
En polismyndighet får, även
Polismyndigheten får, även
om den inte är handläggande om den inte är handläggande
myndighet, fatta beslut om att myndighet, fatta beslut om att
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ta en utlänning i förvar eller
ställa honom eller henne under
uppsikt, om det inte finns tid att
avvakta den handläggande myndighetens beslut. Ett sådant
beslut skall skyndsamt anmälas
till den myndighet som handlägger ärendet, och denna myndighet skall därefter omedelbart
pröva om beslutet om förvar
eller uppsikt skall fortsätta att
gälla.
Att en polisman i vissa fall
får omhänderta en utlänning i
avvaktan på polismyndighetens
beslut om förvar framgår av 11 §
polislagen (1984:387).
Om kontroll av en utlänning
sker under medverkan av Tullverket, Kustbevakningen eller
med hjälp av en särskilt förordnad passkontrollant, har tulltjänstemannen, tjänstemannen
vid Kustbevakningen eller passkontrollanten samma rätt att
omhänderta utlänningen som en
polisman har enligt andra stycket.
Omhändertagandet skall så
skyndsamt som möjligt anmälas
till en polisman för prövning av
om åtgärden skall bestå.
På begäran av den myndighet
eller den domstol som har fattat
ett beslut om förvar skall polismyndigheten lämna den hjälp
som behövs för att verkställa
beslutet.
Om Migrationsverket begär
det, skall polismyndigheten även

Författningsförslag

ta en utlänning i förvar eller
ställa honom eller henne under
uppsikt, om det inte finns tid att
avvakta den handläggande myndighetens beslut. Ett sådant
beslut ska skyndsamt anmälas
till den myndighet som handlägger ärendet, och denna myndighet ska därefter omedelbart
pröva om beslutet om förvar
eller uppsikt ska fortsätta att
gälla.
Att en polisman i vissa fall
får omhänderta en utlänning i
avvaktan på Polismyndighetens
beslut om förvar framgår av 11 §
polislagen (1984:387).
Om kontroll av en utlänning
sker under medverkan av Tullverket, Kustbevakningen eller
med hjälp av en särskilt förordnad passkontrollant, har tulltjänstemannen, tjänstemannen
vid Kustbevakningen eller passkontrollanten samma rätt att
omhänderta utlänningen som en
polisman har enligt andra stycket.
Omhändertagandet
ska
så
skyndsamt som möjligt anmälas
till en polisman för prövning av
om åtgärden ska bestå.
19 §

På begäran av den myndighet
eller den domstol som har fattat
ett beslut om förvar ska Polismyndigheten lämna den hjälp
som behövs för att verkställa
beslutet.
Om Migrationsverket begär
det, ska Polismyndigheten även
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lämna den hjälp som behövs för
att förflytta en utlänning som
hålls i förvar.
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lämna den hjälp som behövs för
att förflytta en utlänning som
hålls i förvar.

11 kap.
11 §
Om det inom en lokal där en utlänning hålls i förvar eller hos en
utlänning som hålls i förvar påträffas egendom som inte får innehas
enligt 8 § eller enligt narkotikastrafflagen (1968:64), får egendomen
tas om hand.
Kan det antas att en utlänKan det antas att en utlänning genom att inneha eller ta ning genom att inneha eller ta
emot sådan egendom gjort sig emot sådan egendom gjort sig
skyldig till brott eller saknas skyldig till brott eller saknas
känd ägare, skall egendomen känd ägare, ska egendomen
skyndsamt överlämnas till polisen. skyndsamt överlämnas till Polismyndigheten.
I annat fall skall egendomen tas om hand för utlänningens
räkning.
12 kap.
5§
En utlänning som har kommit
En utlänning som har kommit
till Sverige med ett fartyg eller till Sverige med ett fartyg eller
ett luftfartyg och som avvisats ett luftfartyg och som avvisats
därför att han eller hon saknar därför att han eller hon saknar
pass eller de tillstånd som krävs pass eller de tillstånd som krävs
för att resa in i landet eller för att resa in i landet eller
medel för sin hemresa, får föras medel för sin hemresa, får föras
tillbaka till fartyget eller luft- tillbaka till fartyget eller luftfartyget eller sättas ombord på fartyget eller sättas ombord på
annat sådant med samma ägare annat sådant med samma ägare
eller brukare (transportören). eller brukare (transportören).
Om det är nödvändigt att be- Om det är nödvändigt att bevakningspersonal följer med vakningspersonal följer med ska
skall även den ges plats på även den ges plats på fartyget
fartyget eller luftfartyget.
eller luftfartyget.
Vägrar befälhavaren på farVägrar befälhavaren på fartyget eller luftfartyget att ta tyget eller luftfartyget att ta
emot utlänningen eller bevak- emot utlänningen eller bevakningspersonalen, får polismyn- ningspersonalen, får Polismyn-
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digheten förelägga befälhavaren
vite.
Första stycket gäller inte om
fartyget eller luftfartyget kommit
till Sverige direkt från en
Schengenstat eller skall avgå till
ett land dit utlänningen inte får
sändas enligt 1, 2 eller 3 §.
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digheten förelägga befälhavaren
vite.
Första stycket gäller inte om
fartyget eller luftfartyget kommit
till Sverige direkt från en
Schengenstat eller ska avgå till
ett land dit utlänningen inte får
sändas enligt 1, 2 eller 3 §.

14 §216
Beslut om avvisning eller utvisning ska verkställas av Migrationsverket, om inte annat föreskrivs i andra, tredje eller fjärde
stycket.
Säkerhetspolisen ska verkställa beslut om avvisning eller utvisning i säkerhetsärenden. Migrationsverket eller den domstol som
avgör ärendet får dock i beslutet om avvisning eller utvisning
bestämma att en annan myndighet ska ombesörja verkställigheten.
Polismyndigheten ska verkPolismyndigheten ska verkställa
ställa
1. en polismyndighets beslut
1. myndighetens beslut om
om avvisning,
avvisning,
2. en allmän domstols beslut
2. en allmän domstols beslut
om utvisning på grund av brott. om utvisning på grund av brott.
Migrationsverket får lämna
Migrationsverket får lämna
över ett avvisnings- eller utvis- över ett avvisnings- eller utvisningsärende för verkställighet ningsärende för verkställighet
till polismyndigheten, om den till Polismyndigheten, om den
som ska avvisas eller utvisas som ska avvisas eller utvisas
håller sig undan och inte kan håller sig undan och inte kan
anträffas utan polismyndighetens anträffas utan Polismyndighetens
medverkan eller om det kan medverkan eller om det kan
antas att tvång kommer att antas att tvång kommer att
behövas för att verkställa beslutet. behövas för att verkställa beslutet.
13 kap.
5§
Utlänningen och andra perUtlänningen och andra personer som skall höras skall kallas soner som ska höras ska kallas
till den muntliga förhandlingen. till den muntliga förhandlingen.
216

Senaste lydelse 2009:1542.
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Om utlänningen hålls i förvar,
skall den myndighet som genomför den muntliga förhandlingen
besluta om utlänningens inställelse.
Om den som skall höras i ett
ärende om förvar eller uppsikt
har delgetts kallelsen minst fyra
dagar före den muntliga förhandlingen och utan giltigt skäl
uteblir, får myndigheten besluta
att han eller hon skall hämtas
genom polismyndighetens försorg. Andra personer än utlänningen får dock hämtas endast
om det finns synnerliga skäl.
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Om utlänningen hålls i förvar,
ska den myndighet som genomför den muntliga förhandlingen
besluta om utlänningens inställelse.
Om den som ska höras i ett
ärende om förvar eller uppsikt
har delgetts kallelsen minst fyra
dagar före den muntliga förhandlingen och utan giltigt skäl
uteblir, får myndigheten besluta
att han eller hon ska hämtas
genom Polismyndighetens försorg. Andra personer än utlänningen får dock hämtas endast
om det finns synnerliga skäl.

14 kap.
8§
Beslut av en polismyndighet
Beslut av Polismyndigheten
eller Migrationsverket enligt eller Migrationsverket enligt
denna lag får överklagas särskilt, denna lag får överklagas särskilt,
och då i samma ordning som det och då i samma ordning som det
beslut varigenom myndigheten beslut varigenom myndigheten
avgör ärendet, när myndighet- avgör ärendet, när myndighetens beslut avser
ens beslut avser
1. fråga om offentligt biträde,
1. fråga om offentligt biträde,
eller
eller
2. ersättning i ett ärende som
2. ersättning i ett ärende som
handläggs enligt denna lag.
handläggs enligt denna lag.
Bestämmelserna i 9 och 12 §§
Bestämmelserna i 9 och 12 §§
förvaltningslagen
(1986:223) förvaltningslagen
(1986:223)
gäller i fråga om överklagande av gäller i fråga om överklagande av
en polismyndighets eller Migra- Polismyndighetens eller Migrationsverkets beslut om avvis- tionsverkets beslut om avvisande av ombud eller biträde eller ande av ombud eller biträde eller
om jäv.
om jäv.
Beslut av Regeringskansliet i frågor enligt första och andra
styckena får överklagas till en migrationsdomstol.
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15 kap.
2§
Nöjdförklaring får avges inför den myndighet eller domstol som
har meddelat beslutet eller domen.
Nöjdförklaring får också avNöjdförklaring får också avges inför
ges inför
1. en polismyndighet som inte
1. Polismyndigheten, eller
har meddelat det avgörande som
förklaringen gäller, eller
2. chefen för en kriminal2. chefen för en kriminalvårdsanstalt eller chefen för ett vårdsanstalt eller chefen för ett
häkte eller någon annan tjänste- häkte eller någon annan tjänsteman där som har förordnats att man där som har förordnats att
ta emot en sådan förklaring.
ta emot en sådan förklaring.
Om nöjdförklaringen avges inför en annan myndighet eller
domstol än den som har meddelat beslutet eller domen, krävs ett
vittnes närvaro. Vidare krävs att den som tar emot förklaringen har
tillgång till en utskrift av beslutet eller domen eller ett bevis om vad
avgörandet innehåller.
17 kap.
1 §217
Socialnämnden skall lämna ut
Socialnämnden ska lämna ut
uppgifter angående en utlän- uppgifter angående en utlännings personliga förhållanden, nings personliga förhållanden,
om en polismyndighet, Säker- om Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Migrationsverket, hetspolisen, Migrationsverket,
en migrationsdomstol, Migra- en migrationsdomstol, Migrationsöverdomstolen eller reger- tionsöverdomstolen eller regeringen begär det och uppgifterna ingen begär det och uppgifterna
behövs för att avgöra ett ärende behövs för att avgöra ett ärende
om uppehållstillstånd eller ett om uppehållstillstånd eller ett
ärende
om ärende
om
tredjelandsmedborgares
tredjelandsmedborgares
ställning som varaktigt bosatt i ställning som varaktigt bosatt i
Sverige eller för att verkställa ett Sverige eller för att verkställa ett
beslut om avvisning eller beslut om avvisning eller
utvisning. Detsamma gäller när utvisning. Detsamma gäller när
217

Senaste lydelse 2006:219.
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fråga har uppkommit om fråga har uppkommit om
utlänningen har uppehållsrätt.
utlänningen har uppehållsrätt.
19 kap.
7 §218
Frågan om transportören
Frågan om transportören ska
skall betala en avgift enligt 5 § betala en avgift enligt 5 § prövas
prövas av den myndighet som av den myndighet som ska
skall verkställa avvisningen.
verkställa avvisningen.
Frågan om transportören
Frågan om transportören ska
skall betala en avgift enligt 5 a § betala en avgift enligt 5 a §
prövas av den polismyndighet prövas av Polismyndigheten.
som har begärt uppgifterna.
Avgiften enligt 5 § skall
Avgiften enligt 5 § ska
betalas till Migrationsverket. betalas till Migrationsverket.
Avgiften enligt 5 a § skall betalas Avgiften enligt 5 a § ska betalas
till Rikspolisstyrelsen. Avgifterna till Polismyndigheten. Avgifterna
tillfaller staten.
tillfaller staten.
Mål om uttagande av avgift handläggs som allmänt mål.
Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om
indrivning av statliga fordringar m.m.

Regeringen får meddela
föreskrifter om att även annan
myndighet än polismyndighet
skall
pröva
frågan
om
transportören skall betala en
avgift enligt 5 a §.
Denna lag träder i kraft den

218
219

Senaste lydelse 2006:447.
Senaste lydelse 2006:447.
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8 §219

Regeringen får meddela
föreskrifter om att även annan
myndighet än Polismyndigheten
ska
pröva
frågan
om
transportören ska betala en
avgift enligt 5 a §.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2005:754) om
transitering av tredjelandsmedborgare

Härigenom föreskrivs att 2–4 och 7 §§ lagen (2005:754) om
transitering av tredjelandsmedborgare ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Rikspolisstyrelsen är centralmyndighet enligt rådets direktiv
2003/110/EG av den 25
november 2003 om bistånd vid
transitering i samband med
återsändande med flyg.
Rikspolisstyrelsen skall som
centralmyndighet
1. ange de polismyndigheter
som skall vara kontaktorgan vid
de flygplatser i Sverige som kan
bli aktuella för transitering,

Föreslagen lydelse
2§

Polismyndigheten är centralmyndighet enligt rådets direktiv
2003/110/EG av den 25
november 2003 om bistånd vid
transitering i samband med
återsändande med flyg.

3§

Polismyndigheten ska som
centralmyndighet
1. utse kontaktpunkter som
kan kontaktas under hela den tid
som transiteringen genomförs för
alla relevanta transitflygplatser i
Sverige,
2. ta emot ansökningar om ledsagad eller icke-ledsagad
transitering med flyg och om bistånd i samband med
transiteringen, och
3. besluta i fråga om tillstånd till och bistånd vid transitering
genom Sverige.
4§
Ett beslut om transitering
Ett beslut om transitering
skall meddelas inom 48 timmar ska meddelas inom 48 timmar
från det att ansökan kom in till från det att ansökan kom in till
Rikspolisstyrelsen.
Polismyndigheten.
Om det finns särskilda skäl får tiden i första stycket förlängas,
dock med högst 48 timmar.
Om ett beslut inte har fattats
Om ett beslut inte har fattats
inom de i första och andra inom de i första och andra
styckena angivna tidsfristerna styckena angivna tidsfristerna
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får den ansökande medlems- får den ansökande medlemsstaten genomföra transiteringen staten genomföra transiteringen
av tredjelandsmedborgaren efter av tredjelandsmedborgaren efter
anmälan till Rikspolisstyrelsen.
anmälan till Polismyndigheten.
Bistånd vid en sådan transitering behöver dock inte lämnas om
sådana omständigheter som utgör skäl att återkalla ett tillstånd
enligt 6 § har framkommit.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar föreskrifter om ansökningsförfarandet.
Har tillstånd till transitering
meddelats får polismyndigheten
1. hämta
tredjelandsmedborgaren på flygplatsområdet
och ledsaga denne till anslutande
flyg, och
2. ta emot, förvara och vidarebefordra en tredjelandsmedborgares pass, biljett och andra
resehandlingar under transiteringen.
Denna lag träder i kraft den

290

7§

Har tillstånd till transitering
meddelats får Polismyndigheten
1. hämta
tredjelandsmedborgaren på flygplatsområdet
och ledsaga honom eller henne
till anslutande flyg, och
2. ta emot, förvara och vidarebefordra en tredjelandsmedborgares pass, biljett och andra
resehandlingar under transiteringen.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2005:787) om behandling
av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande
verksamhet

Härigenom föreskrivs att 8 och 26 §§ lagen (2005:787) om
behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Uppgifter som behandlas i
Tullverkets brottsbekämpande
verksamhet enligt 7 § får även
behandlas när det är nödvändigt
för att tillhandahålla information som behövs i författningsreglerad brottsbekämpande verksamhet hos Rikspolisstyrelsen,
polismyndigheterna, Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, Skatteverket och Kustbevakningen.
Regeringen får meddela föreskrifter om att Rikspolisstyrelsen,
polismyndigheterna,
Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten,
Skatteverket och
Kustbevakningen i sin brottsbekämpande verksamhet får ha
direktåtkomst till uppgifter i
tullbrottsdatabasen.

Föreslagen lydelse
8§

Uppgifter som behandlas i
Tullverkets brottsbekämpande
verksamhet enligt 7 § får även
behandlas när det är nödvändigt
för att tillhandahålla information som behövs i författningsreglerad brottsbekämpande verksamhet hos Polismyndigheten,
Säkerhetspolisen,
Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, Skatteverket och Kustbevakningen.

26 §

Regeringen får meddela föreskrifter om att Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten,
Skatteverket och
Kustbevakningen i sin brottsbekämpande verksamhet får ha
direktåtkomst till uppgifter i
tullbrottsdatabasen.

Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i lagen vägtrafikskattelagen
(2006:227)

Härigenom föreskrivs att 6 kap. 3 § vägtrafikskattelagen
(2006:227) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6 kap.
3§
Om ett fordon används i
Om ett fordon används i
strid mot 1 § och två månader strid mot 1 § och två månader
har gått från den dag, då den har gått från den dag, då den
skatt som har föranlett använd- skatt som har föranlett användningsförbudet senast skulle ha ningsförbudet senast skulle ha
betalats, skall polisen ta hand om betalats, ska polisman ta hand
fordonets registreringsskyltar.
om fordonets registreringsskyltar.
Polisen skall ta hand om
Polisman ska ta hand om
registreringsskyltarna även på registreringsskyltarna även på
ett avställt fordon, om förut- ett avställt fordon, om förutsättningarna för en sådan åtgärd sättningarna för en sådan åtgärd
skulle ha förelegat enligt första skulle ha förelegat enligt första
stycket, om fordonet hade varit stycket, om fordonet hade varit
skattepliktigt.
skattepliktigt.
Den polis som har tagit hand
Den polisman som har tagit
om fordonets registreringsskyl- hand om fordonets registretar får medge att fordonet förs ringsskyltar får medge att fortill närmaste lämpliga avlast- donet förs till närmaste lämpliga
ningsplats eller uppställnings- avlastningsplats eller uppställplats.
ningsplats.
Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2006:263) om transport
av farligt gods

Härigenom föreskrivs att 15 § lagen (2006:263) om transport av
farligt gods ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Om en transport sker i strid
mot lagen eller mot föreskrifter
som har meddelats med stöd av
lagen och transporten inte kan
fortsätta utan påtaglig risk för
skada, får
- en polis hindra fortsatt
transport på väg, och
- en tjänsteman vid den tillsynsmyndighet som avses i 13 §
första stycket andra meningen
inom myndighetens tillsynsområde hindra fortsatt transport
från hamnar.

Föreslagen lydelse
15 §

Om en transport sker i strid
mot lagen eller mot föreskrifter
som har meddelats med stöd av
lagen och transporten inte kan
fortsätta utan påtaglig risk för
skada, får
- en polisman hindra fortsatt
transport på väg, och
- en tjänsteman vid den tillsynsmyndighet som avses i 13 §
första stycket andra meningen
inom myndighetens tillsynsområde hindra fortsatt transport
från hamnar.

Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2006:343)
om Försvarsmaktens stöd till polisen
vid terrorismbekämpning

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (2006:343) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1§
I denna lag finns bestämmelser om Försvarsmaktens stöd till
polisen vid terrorismbekämpning i form av insatser som kan innebära användning av våld eller tvång mot enskilda.
Rikspolisstyrelsen får begära
Polismyndigheten får begära
sådant stöd om
sådant stöd om
1. stödet behövs för att för1. stödet behövs för att förhindra eller på annat sätt ingripa hindra eller på annat sätt ingripa
mot en handling som kan utgöra mot en handling som kan utgöra
brott enligt lagen (2003:148) brott enligt lagen (2003:148)
om straff för terroristbrott,
om straff för terroristbrott,
2. ingripandet kräver resurser
2. ingripandet kräver resurser
av särskilt slag som polisen inte av särskilt slag som polisen inte
har tillgång till, och
har tillgång till, och
3. regeringen har lämnat sitt
3. regeringen har lämnat sitt
medgivande.
medgivande.
Polismyndigheten ska höra
Säkerhetspolisen innan regeringens medgivande begärs.
Regeringens
medgivande
Regeringens
medgivande
behövs inte i sådana brådskande behövs inte i sådana brådskande
fall som kan innebära fara för fall som kan innebära fara för
människors liv eller hälsa eller människors liv eller hälsa eller
för omfattande förstörelse av för omfattande förstörelse av
egendom. Rikspolisstyrelsen skall egendom. Polismyndigheten ska
omedelbart underrätta reger- omedelbart underrätta regeringen om stöd har begärts utan ingen om stöd har begärts utan
regeringens medgivande. Där- regeringens medgivande. Därefter skall regeringen pröva efter ska regeringen pröva
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huruvida beslutet att begära huruvida beslutet att begära
stöd skall undanröjas eller bestå. stöd ska undanröjas eller bestå.
Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2006:418) om säkerhet
i vägtunnlar

Härigenom föreskrivs att 12 § lagen (2006:418) om säkerhet i
vägtunnlar ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Tunnelhållaren, den kommunala organisationen för räddningstjänst och polismyndigheten skall årligen, i samarbete
med
säkerhetssamordnaren,
genomföra
gemensamma
övningar i räddningsinsatser i en
tunnel som är i drift.
Denna lag träder i kraft den
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Föreslagen lydelse
12 §

Tunnelhållaren, den kommunala organisationen för räddningstjänst och Polismyndigheten ska årligen, i samarbete
med
säkerhetssamordnaren,
genomföra
gemensamma
övningar i räddningsinsatser i en
tunnel som är i drift.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2006:444)
om passagerarregister

Härigenom föreskrivs att 1, 6, 8 och 9 §§ lagen (2006:444) om
passagerarregister ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Rikspolisstyrelsen skall med
hjälp av automatiserad behandling föra ett register över sådana
passagerare som avses i 9 kap.
3 a § utlänningslagen (2005:716)
(passagerarregistret). Rikspolisstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av
personuppgifter i registret.
Personuppgifter ur passagerarregistret skall lämnas ut på
begäran av en polismyndighet
och Tullverket för sådan verksamhet som avses i 4 §.
Regeringen får meddela föreskrifter om att uppgifter ur
registret skall lämnas ut även till
annan myndighet än en polismyndighet och Tullverket för
sådan verksamhet som avses i
4 §.

Föreslagen lydelse
1§

Polismyndigheten med hjälp
av automatiserad behandling föra
ett register över sådana passagerare som avses i 9 kap. 3 a §
utlänningslagen
(2005:716)
(passagerarregistret). Polismyndigheten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av
personuppgifter i registret.

6§

Personuppgifter ur passagerarregistret ska lämnas ut på
begäran av Säkerhetspolisen och
Tullverket för sådan verksamhet
som avses i 4 §.
Regeringen får meddela föreskrifter om att uppgifter ur
registret ska lämnas ut även till
annan myndighet än Säkerhetspolisen och Tullverket för sådan
verksamhet som avses i 4 §.

8§
Polismyndigheterna får för
Säkerhetspolisen får för sådan
sådan verksamhet som avses i verksamhet som avses i 4 § ha
4 § ha direktåtkomst till person- direktåtkomst till personuppuppgifterna i passagerarregistret.
gifterna i passagerarregistret.
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Regeringen får meddela föreskrifter om att även annan myndighet får ha direktåtkomst till registret för sådan verksamhet som
avses i 4 §.
En uppgift i passagerarregistret skall gallras inom 24 timmar
efter överföringen till Rikspolisstyrelsen.
Om uppgifter i registret
behövs för att en polismyndighet
skall kunna utföra sina lagstadgade uppgifter enligt 4 §, får
uppgifterna i registret dock stå
kvar till dess att polismyndighetens uppgifter är slutförda.

9§

En uppgift i passagerarregistret ska gallras inom 24 timmar
efter överföringen till Polismyndigheten.
Om uppgifter i registret
behövs för att Polismyndigheten
och Säkerhetspolisen ska kunna
utföra sina lagstadgade uppgifter enligt 4 §, får uppgifterna
i registret dock stå kvar till dess
att myndigheternas uppgifter är
slutförda.
Regeringen får meddela föreskrifter om att uppgifter i registret
får stå kvar till dess att någon annan myndighet, som behöver
uppgifterna för att kunna utföra sina lagstadgade uppgifter enligt
4 §, har slutfört dessa uppgifter.
Denna lag träder i kraft den.

298

SOU 2012:78

142

Författningsförslag

Förslag till
lag om ändring i lagen (2006:496)
om blodsäkerhet

Härigenom föreskrivs att 14 och 28 §§ lagen (2006:496) om
blodsäkerhet ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

14 §
Vid inspektion enligt denna
Vid inspektion enligt denna
lag har den som utför inspek- lag har den som utför inspektionen rätt att av polismyn- tionen rätt att av Polismyndigheten få den hjälp som digheten få den hjälp som
behövs för att inspektionen skall behövs för att inspektionen ska
kunna genomföras.
kunna genomföras.
Begäran om hjälp enligt första stycket får göras endast om
1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att
åtgärden inte kan utföras utan att polisens särskilda befogenheter
enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver tillgripas, eller
2. det annars finns synnerliga skäl.
En tillsynsmyndighet skall
anmäla överträdelser av bestämmelser i denna lag eller i föreskrifter som har meddelats med
stöd av lagen till en polismyndighet eller Åklagarmyndigheten, om det finns misstanke
om brott.

28 §

En tillsynsmyndighet ska
anmäla överträdelser av bestämmelser i denna lag eller i föreskrifter som har meddelats med
stöd av lagen till Polismyndigheten eller Åklagarmyndigheten, om det finns misstanke
om brott.

Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2006:546) om utrymning
och inkvartering m.m. under höjd beredskap

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 2 § lagen (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 kap.
2§
Om inkvarteringsvärden inte
Om inkvarteringsvärden inte
följer föreläggandet enligt 1 §, följer föreläggandet enligt 1 §,
får kommunen hos polismyn- får kommunen hos Polismyndigheten begära den hjälp som digheten begära den hjälp som
behövs för att den som skall behövs för att den som ska
inkvarteras skall få tillträde till inkvarteras ska få tillträde till
inkvarteringsbostaden.
inkvarteringsbostaden.
Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2006:615) om samarbete
med Specialdomstolen för Sierra Leone

Härigenom föreskrivs att 8 § lagen (2006:615) om samarbete
med Specialdomstolen för Sierra Leone ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Chefen för Justitiedepartementet får meddela tillstånd till
transport genom Sverige av en
frihetsberövad person som för
att utlämnas eller i annat syfte
skall överföras mellan en annan
stat och specialdomstolen. Under
en sådan transport skall frihetsberövandet bestå om inte
domstolen begär att den som
överförs skall friges.
För
flygtransport
utan
planerad mellanlandning här i
landet krävs inte något tillstånd
enligt första stycket. Om en
oplanerad mellanlandning sker,
skall polismyndigheten ta den
som överförs i förvar till dess att
en ansökan görs om tillstånd till
transport enligt första stycket
och genast underrätta chefen för
Justitiedepartementet om detta.
Görs ingen ansökan senast 96
timmar från den oplanerade
landningen,
skall
personen
omedelbart friges.
Om tillstånd har meddelats
enligt första stycket, får polismyndigheten vid behov ta den
som överförs i förvar. I fråga
om tvångsmedel i ett ärende om

Föreslagen lydelse
8§

Chefen för Justitiedepartementet får meddela tillstånd till
transport genom Sverige av en
frihetsberövad person som för
att utlämnas eller i annat syfte
ska överföras mellan en annan
stat och specialdomstolen. Under
en sådan transport ska frihetsberövandet bestå om inte
domstolen begär att den som
överförs ska friges.
För
flygtransport
utan
planerad mellanlandning här i
landet krävs inte något tillstånd
enligt första stycket. Om en
oplanerad mellanlandning sker,
ska Polismyndigheten ta den som
överförs i förvar till dess att en
ansökan görs om tillstånd till
transport enligt första stycket
och genast underrätta chefen för
Justitiedepartementet om detta.
Görs ingen ansökan senast 96
timmar från den oplanerade
landningen,
ska
personen
omedelbart friges.
Om tillstånd har meddelats
enligt första stycket, får Polismyndigheten vid behov ta den
som överförs i förvar. I fråga
om tvångsmedel i ett ärende om
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transport gäller bestämmelserna transport gäller bestämmelserna
i lagen (1957:668) om utlämning i lagen (1957:668) om utlämning
för brott.
för brott.
Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i livsmedelslagen (2006:804)

Härigenom föreskrivs att i rubriken närmast före 27 § livsmedelslagen (2006:805) ordet ”polismyndighet” ska bytas ut mot
ordet ”Polismyndigheten”.
Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2006:805) om foder
och animaliska biprodukter

Härigenom föreskrivs att i rubriken närmast före 27 § lagen
(2006:805) om foder och animaliska biprodukter ordet ”polismyndighet” ska bytas ut mot ordet ”Polismyndigheten”.
Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2006:806) om
provtagning på djur, m.m.

Härigenom föreskrivs att i rubriken närmast före 19 § lagen
(2006:806) om provtagning på djur, m.m. ordet ”polismyndighet”
ska bytas ut mot ordet ”Polismyndigheten”.
Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2006:807) om kontroll
av husdjur, m.m.

Härigenom föreskrivs att i rubriken närmast före 15 § lagen
(2006:807) om kontroll av husdjur, m.m. ordet ”polismyndighet”
ska bytas ut mot ordet ”Polismyndigheten”.
Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2006:1209)
om hamnskydd

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 2 § och 4 kap. 3 § lagen
(2006:1209) om hamnskydd ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.
2 §220
Rikspolisstyrelsen fattar, efter
Polismyndigheten fattar, efter
att ha hört Transportstyrelsen, att ha hört Transportstyrelsen,
beslut om vilken skyddsnivå beslut om vilken skyddsnivå
som skall råda för en hamn eller som ska råda för en hamn eller
del av hamn.
del av hamn.
I brådskande fall får RiksI brådskande fall får Polispolisstyrelsen fatta beslut enligt myndigheten fatta beslut enligt
första stycket om förändring av första stycket om förändring av
skyddsnivån utan att ha hört skyddsnivån utan att ha hört
Transportstyrelsen. Ett sådant Transportstyrelsen. Ett sådant
beslut skall dock snarast om- beslut ska dock snarast omprövas av Rikspolisstyrelsen efter prövas av Polismyndigheten efter
att Transportstyrelsen har hörts. att Transportstyrelsen har hörts.
I brådskande fall får också en
polismyndighet fatta beslut om
förändring av skyddsnivån för en
hamn eller del av hamn inom det
egna polisdistriktet. Ett sådant
beslut skall genast underställas
Rikspolisstyrelsen som, efter att
ha hört Transportstyrelsen, utan
dröjsmål skall pröva om beslutet
skall bestå.

220

Senaste lydelse 2008:1385.
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4 kap.
3§
Undersökning får utföras av
Undersökning får utföras av
en polisman, en tjänsteman vid en polisman, en tjänsteman vid
Kustbevakningen eller en sär- Kustbevakningen eller en särskilt utsedd person som för- skilt utsedd person som förordnats av en polismyndighet. ordnats av Polismyndigheten.
Om egendom undersöks av Om egendom undersöks av
någon särskilt utsedd person, någon särskilt utsedd person,
skall arbetet utföras under polis- ska arbetet utföras under polismans ledning. Identitetskontroll mans ledning. Identitetskontroll
får utföras av en polisman, en får utföras av en polisman, en
tjänsteman vid Kustbevakningen tjänsteman vid Kustbevakningen
eller den som hamnskydds- eller den som hamnskyddsorganet tilldelar uppgiften. Om organet tilldelar uppgiften. Om
det behövs skall hamnskydds- det behövs ska hamnskyddsorganet biträda polismyndigheten organet biträda Polismyndigeller Kustbevakningen i det heten eller Kustbevakningen i
praktiska undersöknings- och det praktiska undersökningskontrollarbetet.
och kontrollarbetet.
Kontroll av gods som står
Kontroll av gods som står
under tullövervakning enligt under tullövervakning enligt
artikel 37 i rådets förordning artikel 37 i rådets förordning
(EEG) nr 2913/92 av den 12 (EEG) nr 2913/92 av den 12
oktober 1992 om inrättandet av oktober 1992 om inrättandet av
en tullkodex för gemenskapen en tullkodex för gemenskapen
skall ske i samråd med Tull- ska ske i samråd med Tullverket.
verket.
Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2006:1570) om skydd
mot internationella hot mot människors hälsa

Härigenom föreskrivs att 29 § lagen (2006:1570) om skydd mot
internationella hot mot människors hälsa ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Personal inom polisen, Tullverket eller Kustbevakningen
som medverkar vid in- och
utresekontroll enligt utlänningslagen (2005:716) skall medverka
vid kontroll av vaccinationsbevis
och, när det behövs, vid andra
åtgärder som vidtas vid karantänshamnar och karantänsflygplatser.

Föreslagen lydelse
29 §

Personal inom Polismyndigheten, Tullverket eller Kustbevakningen som medverkar vid
in- och utresekontroll enligt
utlänningslagen (2005:716) ska
medverka vid kontroll av vaccinationsbevis och, när det
behövs, vid andra åtgärder som
vidtas vid karantänshamnar och
karantänsflygplatser.

Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2007:606) om
utredningar avseende vissa dödsfall

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (2007:606) om utredningar
avseende vissa dödsfall ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
4 §221

Om misstanke har uppOm misstanke har uppkommit om brott som avses i kommit om brott som avses i
2 § första stycket 1 eller 2 a § 2 § första stycket 1 eller 2 a §
första stycket 1 ska polismyn- första stycket 1 ska Polismyndighet eller åklagare underrätta digheten eller åklagare underutredningsmyndigheten
om rätta
utredningsmyndigheten
beslut som innebär att en för- om beslut som innebär att en
undersökning eller en utredning förundersökning eller en utredenligt 31 § lagen (1964:167) ning
enligt
31 §
lagen
med särskilda bestämmelser om (1964:167) med särskilda beunga lagöverträdare inte ska stämmelser om unga lagöverinledas eller ska läggas ned eller trädare inte ska inledas eller ska
ska avslutas utan att åtal eller läggas ned eller ska avslutas utan
bevistalan enligt 38 § nämnda att åtal eller bevistalan enligt
lag väcks.
38 § nämnda lag väcks.
Om åklagare har väckt åtal eller bevistalan för brott som avses i
2 § första stycket 1 eller 2 a § första stycket 1 ska åklagaren, efter
att domstolens dom eller slutliga beslut i målet har vunnit laga
kraft, underrätta utredningsmyndigheten om domen eller beslutet.
Denna lag träder i kraft den
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Senaste lydelse 2011:1111.
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Förslag till
lag om ändring i bidragsbrottslagen (2007:612)

Härigenom föreskrivs att 6 § bidragsbrottslagen (2007:612) ska
ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Myndigheter som anges i 1 §
samt kommuner och arbetslöshetskassor skall göra anmälan
till en polismyndighet eller till
Åklagarmyndigheten om det
kan misstänkas att brott enligt
denna lag har begåtts.

Föreslagen lydelse
6§

Myndigheter som anges i 1 §
samt kommuner och arbetslöshetskassor ska göra anmälan till
Polismyndigheten eller till Åklagarmyndigheten om det kan
misstänkas att brott enligt
denna lag har begåtts.

Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2007:979) om åtgärder
för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott

Härigenom föreskrivs att 6, 13 och 14 §§ lagen (2007:979) om
åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6§
Frågan om tillstånd till
Frågan om tillstånd till
tvångsmedel
enligt
1–5 §§ tvångsmedel
enligt
1–5 §§
prövas av rätten i den ort där prövas av rätten i den ort där
ledningen för den polismyndighet ledningen för den polisregion som
som handlägger ärendet finns. handlägger ärendet finns eller av
Frågan tas upp på ansökan av Stockholms tingsrätt. Frågan tas
åklagaren.
upp på ansökan av åklagaren.
Vid tillståndsprövningen ska vad som föreskrivs om offentliga
ombud i 27 kap. 26–30 §§ rättegångsbalken tillämpas.
13 §222
En upptagning eller uppEn upptagning eller uppteckning som har gjorts vid teckning som har gjorts vid
hemlig avlyssning av elektro- hemlig avlyssning av elektronisk
kommunikation
eller nisk
kommunikation
eller
hemlig övervakning av elektro- hemlig övervakning av elektronisk kommunikation ska gran- nisk kommunikation ska granskas snarast möjligt. Detsamma skas snarast möjligt. Detsamma
gäller en upptagning som har gäller en upptagning som har
gjorts vid hemlig kameraöver- gjorts vid hemlig kameraövervakning. Granskningen får ut- vakning. Granskningen får utföras endast av rätten, en föras endast av rätten, en
åklagare,
Rikspolisstyrelsen, åklagare, Säkerhetspolisen eller
Säkerhetspolisen eller en polis- Polismyndigheten. Efter anvismyndighet. Efter anvisning av ning av rätten, en åklagare eller
rätten, en åklagare eller någon någon av de nämnda myndigav de nämnda myndigheterna heterna får granskningen utfår granskningen utföras även föras även av en sakkunnig eller
222

Senaste lydelse 2012:286.
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av en sakkunnig eller någon någon annan som har anlitats i
annan som har anlitats i ärendet.
ärendet.
Upptagningar och uppteckningar ska, i de delar de är av betydelse för att förhindra förestående brott, bevaras så länge det
behövs för att förhindra brott. I de delar upptagningarna och uppteckningarna innehåller sådana uppgifter om brott som enligt 12 §
får användas för att utreda brott ska de bevaras till dess att förundersökningen har lagts ned eller avslutats eller, om åtal har
väckts, målet har avgjorts slutligt. De ska därefter förstöras.
Trots vad som sägs i andra stycket får brottsutredande myndigheter behandla uppgifter från upptagningar och uppteckningar som
rör förestående brott eller uppgifter om brott som enligt 12 § får
användas för att utreda brott i enlighet med vad som är särskilt
föreskrivet i lag.
En försändelse som omfattas
av tillstånd enligt 4 § får undersökas, öppnas eller granskas av
rätten, en åklagare, Rikspolisstyrelsen, Säkerhetspolisen eller
en polismyndighet. Efter anvisning av rätten, en åklagare eller
någon av de nämnda myndigheterna får granskningen utföras
även av en sakkunnig eller någon
annan som har anlitats i ärendet.
Försändelsen ska undersökas
snarast möjligt. När undersökningen har slutförts, ska en
försändelse som finns hos ett
befordringsföretag sändas till
den till vilken försändelsen är
ställd, om försändelsen inte tas i
beslag.

14 §

En försändelse som omfattas
av tillstånd enligt 4 § får undersökas, öppnas eller granskas av
rätten, en åklagare, Säkerhetspolisen eller Polismyndigheten.
Efter anvisning av rätten, en
åklagare eller någon av de
nämnda myndigheterna får
granskningen utföras även av en
sakkunnig eller någon annan
som har anlitats i ärendet. Försändelsen
ska
undersökas
snarast möjligt. När undersökningen har slutförts, ska en
försändelse som finns hos ett
befordringsföretag sändas till
den till vilken försändelsen är
ställd, om försändelsen inte tas i
beslag.

Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2007:1150) om tillsyn
över hundar och katter

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2007:1150) om tillsyn
över hundar och katter
dels att i 8, 14, 18 och 21 §§ ordet ”polismyndigheten” ska bytas
ut mot ordet ”Polismyndigheten”,
dels att 5, 11–13, 17 och 20 §§ ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5§
Hundregistret får användas för att fastställa vem som äger en
hund.
Tullverket, Jordbruksverket,
Tullverket, Jordbruksverket,
länsstyrelser, polismyndigheter länsstyrelser, Polismyndigheten
och de kommunala nämnder och de kommunala nämnder
som fullgör uppgifter inom som fullgör uppgifter inom
miljö- och hälsoskyddsområdet miljö- och hälsoskyddsområdet
skall ha direktåtkomst till ska ha direktåtkomst till
registret.
registret.
För att hindra att en hund
orsakar skada eller avsevärd
olägenhet får polismyndigheten,
om inte andra, mindre ingripande åtgärder anses tillräckliga,
besluta att den skall omhändertas.

Om en hund har omhändertagits med stöd av 11 §, får
ägaren eller innehavaren inte
förfoga över hunden utan tillstånd av polismyndigheten. Polismyndigheten får, efter utredning, besluta att hunden skall
314

11 §

För att hindra att en hund
orsakar skada eller avsevärd
olägenhet får Polismyndigheten,
om inte andra, mindre ingripande åtgärder anses tillräckliga,
besluta att den ska omhändertas.

12 §

Om en hund har omhändertagits med stöd av 11 §, får
ägaren eller innehavaren inte
förfoga över hunden utan tillstånd av Polismyndigheten. Polismyndigheten får, efter utredning, besluta att hunden ska
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säljas, skänkas bort eller, om
hunden utgör en fara för människor eller djur eller om det
annars finns särskilda skäl, avlivas.

Författningsförslag

säljas, skänkas bort eller, om
hunden utgör en fara för människor eller djur eller om det
annars finns särskilda skäl, avlivas.

13 §
Om det inte längre finns skäl
Om det inte längre finns skäl
för omhändertagandet, skall för omhändertagandet, ska
polismyndigheten besluta att Polismyndigheten genast uppdetta genast skall upphöra.
häva detta.
Om en hund springer lös i
ett område där det finns vilt, får
jakträttshavaren eller någon
som företräder honom eller
henne ta hand om hunden. När
detta har skett skall hundens
ägare eller innehavare snarast
underrättas. Om denne inte är
känd skall i stället polismyndigheten underrättas. Om jakträttshavaren eller den som företräder honom eller henne inte
vill ta hand om hunden, skall i
stället polismyndigheten omhänderta hunden.
Kan inte hunden tas om
hand, får polismyndigheten avliva hunden, om detta är angeläget från viltvårdssynpunkt
och försvarligt även med hänsyn till omständigheterna i
övrigt.

17 §

Om en hund springer lös i
ett område där det finns vilt, får
jakträttshavaren eller någon
som företräder honom eller
henne ta hand om hunden. När
detta har skett ska hundens
ägare eller innehavare snarast
underrättas. Om han eller hon
inte är känd ska i stället Polismyndigheten underrättas. Om
jakträttshavaren eller den som
företräder honom eller henne
inte vill ta hand om hunden, ska
i stället Polismyndigheten omhänderta hunden.
Kan inte hunden tas om
hand, får Polismyndigheten avliva hunden, om detta är angeläget från viltvårdssynpunkt
och försvarligt även med hänsyn till omständigheterna i
övrigt.

20 §
Ägaren eller innehavaren av
Ägaren eller innehavaren av
en hund som har omhändert- en hund som har omhänderagits med stöd av 11 eller 17 § tagits med stöd av 11 eller 17 §
skall betala de kostnader som ska betala de kostnader som
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omhändertagandet
medfört.
Kostnaderna får förskotteras av
allmänna medel.
Om det finns särskilda skäl,
får polismyndigheten i enskilda
fall medge undantag från skyldigheten att betala kostnaderna.
I sådana fall skall kostnaderna
slutligt betalas av polismyndigheten.
Om polismyndigheten har
beslutat att en hund som omhändertagits skall säljas, får
polismyndigheten ta ut ersättning ur köpeskillingen för kostnaderna för omhändertagandet
och försäljningen. Om det efter
det att polismyndigheten har fått
täckning för sina kostnader
återstår pengar från köpeskillingen tillfaller dessa ägaren.
Denna lag träder i kraft den
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omhändertagandet
medfört.
Kostnaderna får förskotteras av
allmänna medel.
Om det finns särskilda skäl,
får Polismyndigheten i enskilda
fall medge undantag från skyldigheten att betala kostnaderna.
I sådana fall ska kostnaderna
slutligt betalas av Polismyndigheten.
Om Polismyndigheten har
beslutat att en hund som omhändertagits ska säljas, får
Polismyndigheten ta ut ersättning ur köpeskillingen för kostnaderna för omhändertagandet
och försäljningen. Om det efter
det att Polismyndigheten har fått
täckning för sina kostnader
återstår pengar från köpeskillingen tillfaller dessa ägaren.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2007:1157) om
yrkesförarkompetens

Härigenom föreskrivs att 6 kap. 3 § lagen (2007:1157) om
yrkesförarkompetens ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6 kap.
3§
En förare som omfattas av krav på att ha bevis om yrkeskompetens ska vid utförandet av gods- eller persontransporter ha
med sig:
1. ett giltigt yrkeskompetensbevis, eller
2. annat bevis om yrkeskompetens enligt 13 kap. 1 § 4 och
handling som styrker förarens identitet.
På begäran av bilinspektör
På begäran av en bilinspekeller polis ska handlingarna tör eller en polisman ska handöverlämnas för kontroll.
lingarna överlämnas för kontroll.
Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2008:99) om tillämpning
av Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 1781/2006 om information om betalaren som
skall åtfölja överföringar av medel

Härigenom föreskrivs att rubriken till lagen och 3 § lagen
(2008:99) om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1781/2006 om information om betalaren som
skall åtfölja överföringar av medel ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Lag om tillämpning av
Europaparlamentets
och
rådets förordning (EG) nr
1781/2006 om information om
betalaren som skall åtfölja
överföringar av medel

Lag om tillämpning av
Europaparlamentets
och
rådets förordning (EG) nr
1781/2006 om information om
betalaren som ska åtfölja
överföringar av medel

Rikspolisstyrelsen ska
1. ta emot sådana meddelanden från betalningsmottagarens betalningsleverantör som
avses i artikel 9.2 i förordning
(EG) nr 1781/2006, och
2. ha rätt att göra sådana
förfrågningar som enligt artikel
14 första stycket i förordningen
ska besvaras av betalningsleverantörer och som gäller den
information om betalaren som
åtföljer överföringar och motsvarande bevarade uppgifter.

Denna lag träder i kraft den
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3§

Polisstyrelsen ska
1. ta emot sådana meddelanden från betalningsmottagarens betalningsleverantör som
avses i artikel 9.2 i förordning
(EG) nr 1781/2006, och
2. ha rätt att göra sådana
förfrågningar som enligt artikel
14 första stycket i förordningen
ska besvaras av betalningsleverantörer och som gäller den
information om betalaren som
åtföljer överföringar och motsvarande bevarade uppgifter.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2008:286) om kvalitetsoch säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga
vävnader och celler

Härigenom föreskrivs att 19 och 33 §§ lagen (2008:286) om
kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader
och celler ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

19 §
Vid inspektion enligt denna
Vid inspektion enligt denna
lag har den som utför inspek- lag har den som utför inspektionen rätt att av polismyn- tionen rätt att av Polismyndigheten få den hjälp som digheten få den hjälp som
behövs för att inspektionen ska behövs för att inspektionen ska
kunna genomföras.
kunna genomföras.
Begäran om hjälp enligt första stycket får göras endast om
1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att
åtgärden inte kan utföras utan att polisens särskilda befogenheter
enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver tillgripas, eller
2. det annars finns synnerliga skäl.
En tillsynsmyndighet som
får kännedom om att verksamhet bedrivs utan tillstånd
enligt 9 § ska anmäla detta till en
polismyndighet eller till Åklagarmyndigheten om det finns misstanke om brott.

33 §

En tillsynsmyndighet som
får kännedom om att verksamhet bedrivs utan tillstånd
enligt 9 § ska anmäla detta till
Polismyndigheten eller till Åklagarmyndigheten om det finns
misstanke om brott.

Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2008:322) om Tullverkets
och Kustbevakningens befogenheter att ingripa
mot rattfylleribrott

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott
dels att i 10 och 11 §§ ordet ”polismyndigheten” ska bytas ut
mot ordet ”Polismyndigheten”,
dels att 5 § ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
En tjänsteman vid Tullverket
eller Kustbevakningen har samma
befogenhet som en polisman har
enligt 24 kap. 7 § första stycket
rättegångsbalken att gripa den
som misstänks för brott som
avses i 1 §. Det som föreskrivs i
rättegångsbalken om befogenheter och skyldigheter i förhållande till den som gripits
gäller för tjänstemannen i
samma utsträckning som för en
polisman samt för Tullverket
och Kustbevakningen i samma
utsträckning som för en polismyndighet.
Denna lag träder i kraft den
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Föreslagen lydelse
5§

En tjänsteman vid Tullverket
eller Kustbevakningen har samma
befogenhet som en polisman har
enligt 24 kap. 7 § första stycket
rättegångsbalken att gripa den
som misstänks för brott som
avses i §. Det som föreskrivs i
rättegångsbalken om befogenheter och skyldigheter i förhållande till den som gripits
gäller för tjänstemannen i
samma utsträckning som för en
polisman samt för Tullverket
och Kustbevakningen i samma
utsträckning som för Polismyndigheten.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2008:1049) om förbud
mot utsläppande på marknaden av päls av katt
och hund m.m.

Härigenom föreskrivs att i rubriken närmast före 8 § lagen
(2008:1049) om förbud mot utsläppande på marknaden av päls av
katt och hund m.m. ordet ”polismyndighet” ska bytas ut mot ordet
”Polismyndigheten”.
Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder
mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 1, 1 a och 6 §§ samt 4 kap. 6 §
lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering ska
ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 kap.
1§
En verksamhetsutövare ska granska transaktioner för att kunna
upptäcka sådana som den misstänker eller har skälig grund att
misstänka utgör ett led i penningtvätt eller finansiering av
terrorism.
Om misstanke efter närmare
Om misstanke efter närmare
analys kvarstår, ska uppgifter analys kvarstår, ska uppgifter
om alla omständigheter som om alla omständigheter som
kan tyda på penningtvätt eller kan tyda på penningtvätt eller
finansiering av terrorism utan finansiering av terrorism utan
dröjsmål lämnas till Rikspolis- dröjsmål lämnas till Polismynstyrelsen.
digheten.
En verksamhetsutövare ska avstå från att utföra transaktioner
som den misstänker eller har skälig grund att misstänka utgör ett
led i penningtvätt eller finansiering av terrorism. Om det inte är
möjligt att låta bli att utföra en misstänkt transaktion, eller om den
vidare utredningen annars skulle kunna försvåras, får transaktioner
utföras och uppgifter lämnas omedelbart i efterhand.
På begäran av RikspolisstyPå begäran av Polismyndigrelsen ska verksamhetsutövaren heten ska verksamhetsutövaren
eller den som yrkesmässigt eller den som yrkesmässigt
driver lotteri- och spelverksam- driver lotteri- och spelverksamhet utan dröjsmål lämna alla het utan dröjsmål lämna alla
uppgifter som behövs för en uppgifter som behövs för en
utredning om penningtvätt eller utredning om penningtvätt eller
finansiering av terrorism.
finansiering av terrorism.
När uppgifter har lämnats enligt andra stycket, ska även andra
fysiska eller juridiska personer som avses i 1 kap. 2–4 §§ lämna de
uppgifter för utredningen om penningtvätt eller finansiering av
terrorism som myndigheten begär.
322
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Bestämmelser om uppgiftsskyldighet finns även i 14 a §
kasinolagen (1999:355).
1 a §223
Vid tillämpning av artikel
Vid tillämpning av artikel
55.2 i förordning (EU) nr 55.2 i förordning (EU) nr
1031/2010 är Rikspolisstyrelsen 1031/2010 är Polismyndigheten
finansunderrättelseenhet.
finansunderrättelseenhet.

Om en tillsynsmyndighet
vid en inspektion av en fysisk
eller juridisk person eller på
annat sätt har upptäckt en omständighet som kan antas ha
samband med eller utgöra penningtvätt eller finansiering av
terrorism, ska myndigheten
utan dröjsmål underrätta Rikspolisstyrelsen om detta.

6§

Om en tillsynsmyndighet
vid en inspektion av en fysisk
eller juridisk person eller på
annat sätt har upptäckt en omständighet som kan antas ha
samband med eller utgöra penningtvätt eller finansiering av
terrorism, ska myndigheten
utan dröjsmål underrätta Polismyndigheten om detta.

4 kap.
6§
En uppgift i ett register som avses i 3 § ska gallras
1. om Rikspolisstyrelsen be1. om Polismyndigheten beslutar att inte inleda eller att slutar att inte inleda eller att
lägga ned utredningen om lägga ned utredningen om
penningtvätt eller finansiering penningtvätt eller finansiering
av terrorism,
av terrorism,
2. om en förundersökning har avslutats utan att åtal väckts med
anledning av de lämnade uppgifterna,
3. om en domstol har meddelat dom eller beslut som vunnit laga
kraft med anledning av de lämnade uppgifterna, eller
4. senast tre år efter det att uppgifter lämnats med stöd av 3 kap.
1 §.
Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2009:302) om
verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård

Härigenom föreskrivs att i rubriken närmast före 5 kap. 6 §
lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård
ordet ”polismyndigheten” ska bytas ut mot ordet ”Polismyndigheten”.
Denna lag träder i kraft den
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Författningsförslag

Förslag till
lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400)

Härigenom föreskrivs att 10 kap. 19–24 §§, 18 kap. 1, 3, 15, 16,
och 17 §§, 29 kap. 10 §, 35 kap. 1, 4, 8, 20, 21 och 23 §§ och 37 kap.
6 § samt rubriken närmast före 35 kap. 20 § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

10 kap.
19 §224
Sekretessen enligt 25 kap.
Sekretessen enligt 25 kap.
1 §, 2 § andra stycket och 3–5 §§ 1 §, 2 § andra stycket och 3–5 §§
och 26 kap. 1, 3, 4 och 6 §§ och 26 kap. 1, 3, 4 och 6 §§
hindrar inte att en uppgift hindrar inte att en uppgift
lämnas till en polismyndighet lämnas till Polismyndigheten
eller någon annan myndighet eller någon annan myndighet
som ska ingripa mot brott, om som ska ingripa mot brott, om
uppgiften behövs för att för- uppgiften behövs för att förhindra ett förestående eller av- hindra ett förestående eller avbryta ett pågående brott som bryta ett pågående brott som
avses i
avses i
1. 4 eller 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott,
2. 13 kap. 2 eller 3 § luftfartslagen (2010:500),
3. 30 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg,
4. 20 kap. 4 eller 5 § sjölagen (1994:1009), eller
5. 10 kap. 2 § järnvägslagen (2004:519).
Sekretessen enligt 26 kap. 1 §
hindrar inte att en uppgift som
behövs för ett omedelbart
polisiärt ingripande lämnas till
en polismyndighet när någon
som kan antas vara under arton
år påträffas av personal inom
224

20 §

Sekretessen enligt 26 kap. 1 §
hindrar inte att en uppgift som
behövs för ett omedelbart
polisiärt ingripande lämnas till
Polismyndigheten när någon som
kan antas vara under arton år
påträffas av personal inom

Senaste lydelse 2010:520.
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socialtjänsten
socialtjänsten
1. under förhållanden som uppenbarligen innebär överhängande
och allvarlig risk för den unges hälsa eller utveckling, eller
2. om den unge påträffas när han eller hon begår brott.
21 §
Sekretessen enligt 25 kap.
Sekretessen enligt 25 kap.
1 §, 2 § andra stycket och 3– 1 §, 2 § andra stycket och 3–
5 §§, 26 kap. 1, 3, 4 och 6 §§ 5 §§, 26 kap. 1, 3, 4 och 6 §§
samt 33 kap. 2 § hindrar inte att samt 33 kap. 2 § hindrar inte att
en uppgift lämnas till en åkla- en uppgift lämnas till en åklagarmyndighet eller en polismyn- garmyndighet eller Polismyndighet, om uppgiften angår miss- digheten om uppgiften angår
tanke om brott som riktats mot misstanke om brott som riktats
någon som inte har fyllt arton år mot någon som inte har fyllt
och det är fråga om brott som arton år och det är fråga om
avses i
brott som avses i
1. 3, 4 eller 6 kap. brottsbalken, eller
2. lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor.
22 §
Sekretess enligt 26 kap. 1 §
Sekretess enligt 26 kap. 1 §
hindrar inte att en uppgift hindrar inte att en uppgift
lämnas till en åklagarmyndighet lämnas till en åklagarmyndighet
eller en polismyndighet, om upp- eller Polismyndigheten, om uppgiften angår misstanke om brott giften angår misstanke om brott
som innefattar överlåtelse eller som innefattar överlåtelse eller
anskaffning till någon som inte anskaffning till någon som inte
har fyllt arton år och brottet har fyllt arton år och brottet
avser
avser
1. överlåtelse av narkotika i strid med narkotikastrafflagen
(1968:64),
2. överlåtelse av dopningsmedel i strid med lagen (1991:1969)
om förbud mot vissa dopningsmedel, eller
3. icke ringa fall av olovlig försäljning eller anskaffning av alkoholdrycker enligt alkohollagen (1994:1738).
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23 §225
Om inte annat följer av 19–
Om inte annat följer av 19–
22 §§ får en uppgift som angår 22 §§ får en uppgift som angår
misstanke om ett begånget brott misstanke om ett begånget brott
och som är sekretessbelagd och som är sekretessbelagd
enligt 24 kap. 8 §, 25 kap. 1 §, enligt 24 kap. 8 §, 25 kap. 1 §,
2 § andra stycket eller 3–8 §§, 2 § andra stycket eller 3–8 §§,
26 kap. 1–6 §§, 29 kap. 1 eller 26 kap. 1–6 §§, 29 kap. 1 eller
2 §, 31 kap. 1 § första stycket, 2 §, 31 kap. 1 § första stycket,
2 eller 12 §, 33 kap. 2 §, 36 kap. 2 eller 12 §, 33 kap. 2 §, 36 kap.
3 § eller 40 kap. 2 eller 5 § 3 § eller 40 kap. 2 eller 5 §
lämnas till en åklagarmyndighet, lämnas till en åklagarmyndighet,
polismyndighet
eller
någon Polismyndigheten eller någon
annan myndighet som har till annan myndighet som har till
uppgift att ingripa mot brottet uppgift att ingripa mot brottet
endast om misstanken angår
endast om misstanken angår
1. brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än
fängelse i ett år,
2. försök till brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare
straff än fängelse i två år, eller
3. försök till brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare
straff än fängelse i ett år, om gärningen innefattat försök till överföring av sådan allmänfarlig sjukdom som avses i 1 kap. 3 § smittskyddslagen (2004:168).
Sekretess som följer av andra
sekretessbestämmelser än dem
som anges i 19–23 §§ och
25 kap. 2 § första stycket
hindrar inte att en uppgift som
angår misstanke om ett begånget brott lämnas till en åklagarmyndighet, polismyndighet
eller någon annan myndighet
som har till uppgift att ingripa
mot brottet, om fängelse är
föreskrivet för brottet och detta
kan antas föranleda någon annan
225

24 §

Sekretess som följer av andra
sekretessbestämmelser än dem
som anges i 19–23 §§ och
25 kap. 2 § första stycket
hindrar inte att en uppgift som
angår misstanke om ett begånget brott lämnas till en åklagarmyndighet, Polismyndigheten
eller någon annan myndighet
som har till uppgift att ingripa
mot brottet, om fängelse är
föreskrivet för brottet och detta
kan antas föranleda någon annan
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påföljd än böter.

18 kap.
1§
Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till förundersökning i
brottmål eller till angelägenhet som avser användning av tvångsmedel i sådant mål eller i annan verksamhet för att förebygga brott,
om det kan antas att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder
motverkas eller den framtida verksamheten skadas om uppgiften
röjs.
Sekretess gäller, under motsvarande förutsättningar som anges i
första stycket, för uppgift som hänför sig till
1. verksamhet som rör utredning i frågor om näringsförbud eller
förbud att lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde,
2. annan
verksamhet
än
2. annan
verksamhet
än
sådan som avses i 1 eller i första sådan som avses i 1 eller i första
stycket som syftar till att före- stycket som syftar till att
bygga, uppdaga, utreda eller förebygga, uppdaga, utreda eller
beivra brott och som bedrivs av beivra brott och som bedrivs av
en åklagarmyndighet, en polis- en åklagarmyndighet, Polismynmyndighet, Skatteverket, Tull- digheten, Skatteverket, Tullverket eller Kustbevakningen, verket eller Kustbevakningen,
eller
eller
3. Finansinspektionens verksamhet som rör övervakning enligt
lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med
finansiella instrument.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio
år.
Sekretessen enligt 1 och 2 §§
gäller i annan verksamhet än
som där avses hos en myndighet
för att biträda en åklagarmyndighet, en polismyndighet,
Skatteverket, Tullverket eller
Kustbevakningen med att förebygga, uppdaga, utreda eller
beivra brott samt hos tillsynsmyndigheten i konkurs och hos
Kronofogdemyndigheten
för
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uppgift som angår misstanke uppgift som angår misstanke
om brott.
om brott.
15 §
Sekretess gäller för uppgift i skildring som har beslagtagits,
förverkats eller konfiskerats i ett mål eller som annars förekommer
där, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan fara för att
den sprids vidare i strid med brottsbalken, tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen och målet avser
1. ansvar för olaga våldsskildring, för motsvarande tryckfrihetseller yttrandefrihetsbrott eller för barnpornografibrott,
2. ersättning för skada med anledning av sådana brott, eller
3. konfiskering eller förverkande av skildring med sådant innehåll.
Sekretessen gäller även i ärende som rör brott som anges i första
stycket.
Motsvarande sekretess gäller
Motsvarande sekretess gäller
hos Statens biografbyrå när byrån hos Statens biografbyrå när
biträder Justitiekanslern, en all- byrån biträder Justitiekanslern,
män åklagare eller en polis- en allmän åklagare eller Polismyndighet i mål eller ärende som myndigheten i mål eller ärende
avses i första och andra som avses i första och andra
styckena.
styckena.
16 §
Sekretess gäller för uppgift i
Sekretess gäller för uppgift i
ärende
enligt
vapenlagen ärende
enligt
vapenlagen
(1996:67) samt hos en polis- (1996:67) samt hos Polismynmyndighet i verksamhet som digheten i verksamhet som avser
avser förande av eller uttag ur förande av eller uttag ur vapenvapenregister för uppgift som register för uppgift som har
har tillförts registret, om det tillförts registret, om det inte
inte står klart att uppgiften kan står klart att uppgiften kan röjas
röjas utan fara för att vapen eller utan fara för att vapen eller
ammunition kommer till brotts- ammunition kommer till brottslig användning.
lig användning.
Sekretess gäller, under motsvarande förutsättning som anges i
första stycket, hos
1. Rikspolisstyrelsen för upp1. Polismyndigheten för uppgift som hänför sig till vapen- gift som hänför sig till vapenregister,
register,
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2. Kammarkollegiet och Naturvårdsverket för uppgift som hänför sig till jaktkortsregistret, och
3. Naturvårdsverket för uppgift som hänför sig till jägarexamensregistret.
Sekretessen enligt första stycket och andra stycket 1 gäller inte
för uppgift i vapenregister om namn och adress för den som har
tillstånd att bedriva handel med skjutvapen eller att ta emot skjutvapen för översyn eller reparation. Sekretess gäller inte heller för
uppgift i vapenregister om vilka typer av vapen ett sådant tillstånd
omfattar.
17 §
Sekretess gäller för uppgift i verksamhet som avser rättsligt
samarbete på begäran av en annan stat eller en mellanfolklig domstol, för uppgift som hänför sig till en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål eller en angelägenhet som
angår tvångsmedel, om det kan antas att det varit en förutsättning
för den andra statens eller den mellanfolkliga domstolens begäran
att uppgiften inte skulle röjas.
Motsvarande sekretess gäller
Motsvarande sekretess gäller
hos en polismyndighet, en åkla- hos Polismyndigheten, Säkerhetsgarmyndighet, Rikspolisstyrelsen, polisen, en åklagarmyndighet,
Tullverket och Kustbevak- Tullverket och Kustbevakningen för uppgift i en ange- ningen för uppgift i en angelägenhet som avses i 3 § 1 och 6 lägenhet som avses i 3 § 1 och 6
lagen (2000:344) om Schengens lagen (2000:344) om Schengens
informationssystem.
informationssystem.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio
år.
29 kap.
10 §226
Sekretess gäller hos RiksSekretess gäller hos Polispolisstyrelsen, Kustbevakningen, myndigheten, Kustbevakningen,
Statens haverikommission, Luft- Statens haverikommission, Luftfartsverket och Transportsty- fartsverket och Transportstyrelsen för uppgift som lämnats relsen för uppgift som lämnats
av en enskild i en rapport om av en enskild i en rapport om
händelse inom civil luftfart händelse inom civil luftfart
226
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enligt 10 kap. 8 § luftfartslagen enligt 10 kap. 8 § luftfartslagen
(2010:500), om det kan antas att (2010:500), om det kan antas att
den enskilde eller någon närstå- den enskilde eller någon närstående till denne lider men om ende till honom eller henne lider
uppgiften röjs.
men om uppgiften röjs.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år.
35 kap.
1 §227
Sekretess gäller för uppgift
Sekretess gäller för uppgift
om en enskilds personliga och om en enskilds personliga och
ekonomiska förhållanden, om ekonomiska förhållanden, om
det inte står klart att uppgiften det inte står klart att uppgiften
kan röjas utan att den enskilde kan röjas utan att den enskilde
eller någon närstående till denne eller någon närstående till
lider skada eller men och upp- honom eller henne lider skada
giften förekommer i
eller men och uppgiften förekommer i
1. utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål,
2. angelägenhet som avser användning av tvångsmedel i brottmål
eller i annan verksamhet för att förebygga brott,
3. angelägenhet som avser registerkontroll och särskild personutredning enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627),
4. annan verksamhet som
4. annan verksamhet som
syftar till att förebygga, upp- syftar till att förebygga, uppdaga, utreda eller beivra brott daga, utreda eller beivra brott
och som bedrivs av en åklagar- och som bedrivs av en åklagarmyndighet, en polismyndighet, myndighet, Polismyndigheten,
Skatteverket, Statens kriminal- Skatteverket, Tullverket eller
tekniska laboratorium, Tull- Kustbevakningen,
verket eller Kustbevakningen,
5. Statens biografbyrås verk5. Statens biografbyrås verksamhet att biträda Justitie- samhet att biträda Justitiekanslern, allmän åklagare eller kanslern, allmän åklagare eller
en polismyndighet i brottmål,
Polismyndigheten i brottmål,
6. register som förs av Riks6. register som förs av Polispolisstyrelsen enligt polisdata- myndigheten eller Säkerhets227
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lagen (2010:361) eller som polisen enligt polisdatalagen
annars behandlas där med stöd (2010:361) eller som annars beav samma lag,
handlas där med stöd av samma
lag,
7. register som förs enligt lagen (1998:621) om misstankeregister,
8. register som förs av Skatteverket enligt lagen (1999:90) om
behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar eller som annars behandlas där med stöd av samma lag,
9. särskilt ärenderegister över brottmål som förs av åklagarmyndighet, om uppgiften inte hänför sig till registrering som avses
i 5 kap. 1 §,
10. register som förs av Tullverket enligt lagen (2005:787) om
behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet eller som annars behandlas där med stöd av samma lag, eller
11. register som förs enligt lagen (2010:362) om polisens allmänna spaningsregister.
Sekretessen enligt första
Sekretessen enligt första
stycket 2 gäller hos domstol i stycket 2 gäller hos domstol i
dess rättskipande eller rätts- dess rättskipande eller rättsvårdande verksamhet endast om vårdande verksamhet endast om
det kan antas att den enskilde det kan antas att den enskilde
eller någon närstående till denne eller någon närstående till
lider skada eller men om upp- honom eller henne lider skada
giften röjs. Vid förhandling om eller men om uppgiften röjs. Vid
användning av tvångsmedel förhandling om användning av
gäller sekretess för uppgift om tvångsmedel gäller sekretess för
vem som är misstänkt endast uppgift om vem som är missom det kan antas att fara upp- tänkt endast om det kan antas
kommer för att den misstänkte att fara uppkommer för att den
eller någon närstående till denne misstänkte eller någon närståutsätts för våld eller lider annat ende till honom eller henne utallvarligt men om uppgiften sätts för våld eller lider annat
röjs.
allvarligt men om uppgiften
röjs.
Första stycket gäller inte om annat följer av 2, 6 eller 7 §.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år.
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4§
I annat fall än som avses i 1 § första stycket 6 och 7 och 3 §
gäller sekretess i verksamhet som avser förande av eller uttag ur
register
1. för uppgift som har tillförts ett särskilt register som förs över
strafföreläggande och föreläggande av ordningsbot,
2. för annan uppgift hos
2. för annan uppgift hos
Rikspolisstyrelsen, som rör brott Polismyndigheten, som rör brott
eller den som har misstänkts, eller den som har misstänkts,
åtalats eller dömts för brott, om åtalats eller dömts för brott, om
uppgiften har lämnats dit för uppgiften har lämnats dit för
databehandling inom rättsväsen- databehandling inom rättsväsendets informationssystem i ett dets informationssystem i ett
annat register än som avses i 1,
annat register än som avses i 1,
3. för belastningsuppgift som har tillförts vägtrafikregistret, och
4. för uppgift som har tillförts ett särskilt register som författningsenligt förs hos myndighet angående brott eller tjänsteförseelser begångna av personer som är eller har varit verksamma hos
myndigheten.
Sekretessen enligt första stycket 1 gäller inte i ärende om straffföreläggande eller föreläggande av ordningsbot.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år.
8§
Sekretessen
enligt
1§
Sekretessen
enligt
1§
hindrar inte att polisen på be- hindrar inte att Polismyndiggäran av den som lidit person- heten på begäran av den som
eller sakskada vid en trafik- lidit person- eller sakskada vid
olycka lämnar uppgift om iden- en trafikolycka lämnar uppgift
titeten hos en trafikant som om identiteten hos en trafikant
haft del i olyckan.
som haft del i olyckan.
Sekretessen enligt 1 § hindrar inte att en skadelidande eller den
som den skadelidande överlåtit sin rätt till, i annat fall än som anges
i första stycket, tar del av en uppgift, om den skadelidande eller den
som den skadelidande överlåtit sin rätt till behöver uppgiften för
att kunna få ett anspråk på skadestånd eller på bättre rätt till viss
egendom tillgodosett och det inte bedöms vara av synnerlig vikt för
den som uppgiften rör eller någon närstående till den enskilde att
den inte lämnas ut, när uppgiften förekommer i
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1. en nedlagd förundersökning eller en förundersökning som
avslutats med ett beslut om att åtal inte ska väckas,
2. en annan brottsutredning som utförts enligt bestämmelserna i
23 kap. rättegångsbalken och som avslutats på annat sätt än med
beslut att väcka åtal, med strafföreläggande eller med föreläggande
av ordningsbot, eller
3. en avslutad utredning enligt 31 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare.
Polisens sociala verksamhet,
m.m.

Polismyndighetens sociala
verksamhet, m.m.

20 §
Sekretess gäller hos en polisSekretess gäller hos Polismyndighet för uppgift om en myndigheten för uppgift om en
enskilds personliga förhållan- enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den den, om det kan antas att den
enskilde eller någon närstående enskilde eller någon närstående
till denne lider men om upp- till honom eller henne lider men
giften röjs och uppgiften hänför om uppgiften röjs och uppgiften
sig till
hänför sig till
1. verksamhet som enbart innefattar hjälp eller annat bistånd åt
enskild,
2. ärende om omhändertagande eller handräckning enligt
lagstiftningen om psykiatrisk tvångsvård eller rättspsykiatrisk vård
eller om vård av missbrukare utan samtycke inom socialtjänsten,
3. ärende om handräckning enligt lagstiftningen om omsorger
om psykiskt utvecklingsstörda, vård av unga utan samtycke inom
socialtjänsten eller enligt lagen (1998:603) om verkställighet av
sluten ungdomsvård,
4. ärende som avses i 21 kap. föräldrabalken, eller
5. verksamhet som innefattar handräckning enligt smittskyddslagstiftningen eller annat bistånd åt smittskyddsläkare.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år.
21 §
Sekretess gäller hos en polisSekretess gäller hos Polismyndighet i ärende om omhän- myndigheten i ärende om omdertagande som avses i 20 § händertagande som avses i 20 §

334

SOU 2012:78

Författningsförslag

första stycket 2 för uppgift i en första stycket 2 för uppgift i en
anmälan eller utsaga, i för- anmälan eller utsaga, i förhållande till den omhänder- hållande till den omhändertagne, endast om det kan antas tagne, endast om det kan antas
att fara uppkommer för att den att fara uppkommer för att den
enskilde eller någon närstående enskilde eller någon närstående
till denne utsätts för våld eller till honom eller henne utsätts för
lider annat allvarligt men om våld eller lider annat allvarligt
uppgiften röjs.
men om uppgiften röjs.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år.
23 §
Sekretess gäller hos en polisSekretess gäller hos Polismyndighet för uppgift om en myndigheten för uppgift om en
enskilds personliga förhållanden enskilds personliga förhållanden
i ärende enligt vapenlagen i ärende enligt vapenlagen
(1996:67), om det kan antas att (1996:67), om det kan antas att
den enskilde eller någon när- den enskilde eller någon närstående till denne lider men om stående till honom eller henne
uppgiften röjs.
lider men om uppgiften röjs.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år.
37 kap.
6§
Sekretess gäller hos en polisSekretess
gäller
hos
myndighet, en åklagarmyndig- Polismyndigheten,
Säkerhetshet, Rikspolisstyrelsen, Tull- polisen, en åklagarmyndighet,
verket, Kustbevakningen och Tullverket,
Kustbevakningen
Migrationsverket för uppgift och Migrationsverket för uppom en enskilds personliga för- gift om en enskilds personliga
hållanden, om det inte står klart förhållanden, om det inte står
att uppgiften kan lämnas ut utan klart att uppgiften kan lämnas
att den enskilde eller någon ut utan att den enskilde eller
närstående till denne lider men någon närstående till honom
och uppgiften förekommer i en eller henne lider men och uppangelägenhet som avser en giften förekommer i en angeframställning enligt 3 § lagen lägenhet som avser en fram(2000:344) om Schengens infor- ställning enligt 3 § lagen
mationssystem om
(2000:344) om Schengens infor-
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mationssystem om
1. omhändertagande av en person som har efterlysts för
överlämnande eller utlämning,
2. att en person ska nekas tillträde till eller uppehållstillstånd i
Schengenstaterna (spärrlista),
3. tillfälligt omhändertagande av en person med hänsyn till
dennes eller någon annans säkerhet, eller
4. dold övervakning eller särskilda kontrollåtgärder.
Sekretess gäller hos en myndighet som prövar ansökningar om
visering och uppehållstillstånd för uppgift om en enskilds personliga förhållanden i en angelägenhet som avser en sådan framställning som avses i första stycket 2 under samma förutsättningar som
anges i första stycket.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år.
Denna lag träder i kraft den xxx. Äldre bestämmelser gäller
fortfarande för uppgifter i sådana ärenden där handlingar omhändertagits för arkivering före denna tidpunkt.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2010:383) om ändring
i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Härigenom föreskrivs att 18 kap. 17 § och 37 kap. 6 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ), i stället för deras lydelse
enligt lagen (2010:383) om ändring i nämnda lag, ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

17 § /Träder i kraft den dag regeringen bestämmer/
18 kap.
17 §228
Sekretess gäller för uppgift i verksamhet som avser rättsligt
samarbete på begäran av en annan stat eller en mellanfolklig domstol, för uppgift som hänför sig till en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål eller en angelägenhet som
angår tvångsmedel, om det kan antas att det varit en förutsättning
för den andra statens eller den mellanfolkliga domstolens begäran
att uppgiften inte skulle röjas.
Motsvarande sekretess gäller
Motsvarande sekretess gäller
hos en polismyndighet, en åkla- hos Polismyndigheten, Säkerhetsgarmyndighet, Rikspolisstyrelsen, polisen, en åklagarmyndighet,
Tullverket och Kustbevak- Tullverket och Kustbevakningen för uppgift i en ange- ningen för uppgift i en angelägenhet som avses i 3 § första lägenhet som avses i 3 § första
stycket 1 och 5 lagen (2000:344) stycket 1 och 5 lagen (2000:344)
om Schengens informations- om Schengens informationssystem.
system.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio
år.
37 kap.
6 §229
Sekretess gäller hos en polisSekretess gäller hos Polismyndighet, en åklagarmyndig- myndigheten, Säkerhetspolisen en
het, Rikspolisstyrelsen, Tull- åklagarmyndighet, Tullverket,
228
229

Senaste lydelse 2010:383.
Senaste lydelse 2010:383.
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verket, Kustbevakningen och Kustbevakningen och MigraMigrationsverket för uppgift tionsverket för uppgift om en
om en enskilds personliga för- enskilds personliga förhållanhållanden, om det inte står klart den, om det inte står klart att
att uppgiften kan lämnas ut utan uppgiften kan lämnas ut utan att
att den enskilde eller någon den enskilde eller någon närstånärstående till denne lider men ende till honom eller henne lider
och uppgiften förekommer i en men och uppgiften förekommer
angelägenhet som avser en fram- i en angelägenhet som avser en
ställning i det register som avses framställning i det register som
i 1 § lagen (2000:344) om avses i 1 § lagen (2000:344) om
Schengens informationssystem Schengens informationssystem
om
om
1. omhändertagande av en person som har efterlysts för överlämnande eller utlämning,
2. att en person ska nekas tillträde till eller uppehållstillstånd i
Schengenstaterna,
3. tillfälligt omhändertagande av en person med hänsyn till
dennes eller någon annans säkerhet, eller
4. dold övervakning eller särskilda kontrollåtgärder.
Sekretess gäller hos en myndighet som prövar ansökningar om
visering och uppehållstillstånd för uppgift om en enskilds personliga förhållanden i en angelägenhet som avser en sådan framställning som avses i första stycket 2 under samma förutsättningar som
anges i första stycket.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll
av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter
och livsmedel

Härigenom föreskrivs att i rubriken närmast 17 § lagen
(2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel ordet ”polismyndighet” ska bytas ut mot
ordet ”Polismyndigheten”.
Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2010:294) om
säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden
i kommuner och landsting

Härigenom föreskrivs att i 2, 5 och 6 §§ lagen (2010:294) om
säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i kommuner och
landsting ordet ”polismyndighet” i olika böjningsformer ska bytas
ut mot ordet ”Polismyndigheten” i motsvarande böjningsform.
Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i polisdatalagen (2010:361)

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 2 §, 2 kap. 4, 5, 8, 16–18 §§,
3 kap. 8 §, 4 kap. 1, 10, 11, 17–19 och 21 §§, 5 kap. 1 och 2 §§
polisdatalagen (2010:361)ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.
2§
Denna lag gäller vid behandDenna lag gäller vid behandling av personuppgifter i polisens ling av personuppgifter i polisens
brottsbekämpande verksamhet brottsbekämpande verksamhet
vid Rikspolisstyrelsen, polismyn- vid Polismyndigheten, Säkerhetsdigheterna och Ekobrottsmyn- polisen och Ekobrottsmyndigdigheten, om behandlingen är heten, om behandlingen är helt
helt eller delvis automatiserad eller delvis automatiserad eller
eller om personuppgifterna in- om personuppgifterna ingår i
går i eller är avsedda att ingå i en eller är avsedda att ingå i en
strukturerad samling av person- strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för uppgifter som är tillgängliga för
sökning eller sammanställning sökning eller sammanställning
enligt särskilda kriterier.
enligt särskilda kriterier.
Lagen gäller inte vid behandling av personuppgifter enligt lagen
(1998:620) om belastningsregister, lagen (1998:621) om misstankeregister, lagen (2000:344) om Schengens informationssystem, lagen
(2006:444) om passagerarregister eller lagen (2010:362) om polisens
allmänna spaningsregister.
Lagen gäller inte heller när personuppgifter behandlas i vapenregister med stöd av vapenlagen (1996:67), om inte detta särskilt
anges i den lagen.
2 kap.
4§
Rikspolisstyrelsen är personPolismyndigheten är personuppgiftsansvarig för den behand- uppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som ling av personuppgifter som
myndigheten utför och den be- myndigheten utför och den
handling som utförs i polisens behandling som utförs i polisens
verksamhet vid Ekobrotts- verksamhet vid Ekobrotts-
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myndigheten. Varje polismyn- myndigheten.
dighet är personuppgiftsansvarig
för den behandling av personuppgifter som myndigheten utför.
5§
Rikspolisstyrelsen och varje
Polismyndigheten ska utse ett
polismyndighet ska utse ett eller eller flera personuppgiftsombud.
flera personuppgiftsombud.
Den personuppgiftsansvarige ska anmäla till tillsynsmyndigheten enligt personuppgiftslagen (1998:204) när ett personuppgiftsombud utses eller entledigas.
8§
Personuppgifter som behandlas enligt 7 § får även behandlas när
det är nödvändigt för att tillhandahålla information som behövs i
1. brottsbekämpande verk1. brottsbekämpande verksamhet hos Rikspolisstyrelsen, samhet hos Polismyndigheten,
polismyndigheter,
Ekobrotts- Säkerhetspolisen,
Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndig- myndigheten, Åklagarmyndigheten, Tullverket, Kustbevak- heten, Tullverket, Kustbevakningen och Skatteverket,
ningen och Skatteverket,
2. brottsbekämpande verksamhet hos utländsk myndighet eller
mellanfolklig organisation,
3. sådan verksamhet hos polisen som avser handräckningsuppdrag,
4. annan verksamhet som polisen ansvarar för, om det finns särskilda skäl att tillhandahålla informationen,
5. verksamhet hos Kriminalvården för att förebygga brott och
upprätthålla säkerheten, eller
6. en myndighets verksamhet
a) om det enligt lag eller förordning åligger polisen att bistå
myndigheten med viss uppgift, eller
b) om informationen tillhandahålls inom ramen för myndighetsöverskridande samverkan mot brott.
Personuppgifter som behandlas enligt 7 § får även behandlas om
det är nödvändigt för att tillhandahålla information till riksdagen
och regeringen samt, i den utsträckning skyldighet att lämna uppgifter följer av lag eller förordning, till andra.
Regeringen meddelar föreskrifter om att personuppgifter som
behandlas enligt 7 § och som avser efterlysta personer och avlägs-
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nanden ur landet får behandlas för att tillhandahålla information till
vissa särskilt angivna myndigheter och att uppgifter som behandlas
i en förundersökning får tillhandahållas konkursförvaltare.
I ett enskilt fall får personuppgifter som behandlas enligt 7 §
även behandlas för att tillhandahålla information för något annat
ändamål än de som anges i första–tredje styckena, under förutsättning att ändamålet inte är oförenligt med det ändamål för vilket
uppgifterna samlades in.
16 §
Rikspolisstyrelsen,
polismynPolismyndigheten, Säkerhetsdigheter, Ekobrottsmyndigheten, polisen Ekobrottsmyndigheten,
Åklagarmyndigheten,
Tull- Åklagarmyndigheten,
Tullverket, Kustbevakningen och verket, Kustbevakningen och
Skatteverket har, trots sekretess Skatteverket har, trots sekretess
enligt 21 kap. 3 § första stycket enligt 21 kap. 3 § första stycket
och 35 kap. 1 § offentlighets- och 35 kap. 1 § offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400), och sekretesslagen (2009:400),
rätt att ta del av personuppgifter rätt att ta del av personuppgifter
som har gjorts gemensamt till- som har gjorts gemensamt tillgängliga, om den mottagande gängliga, om den mottagande
myndigheten behöver uppgift- myndigheten behöver uppgifterna i sin brottsbekämpande erna i sin brottsbekämpande
verksamhet.
verksamhet.
Första stycket gäller inte uppgifter som behandlas i särskilda
register enligt 4 kap.
Polismyndigheter, Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen har, trots sekretess
enligt 21 kap. 3 § första stycket
och 35 kap. 1 § offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400),
rätt att ta del av uppgifter om
huruvida personer förekommer i
register över DNA-profiler, om
den mottagande myndigheten
behöver uppgifterna i sin brottsbekämpande verksamhet.

17 §

Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen har, trots sekretess
enligt 21 kap. 3 § första stycket
och 35 kap. 1 § offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400),
rätt att ta del av uppgifter om
huruvida personer förekommer i
register över DNA-profiler, om
den mottagande myndigheten
behöver uppgifterna i sin brottsbekämpande verksamhet.
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Uppgifter ur sådana register
ska lämnas till Statens kriminaltekniska laboratorium, om myndigheten behöver uppgifterna i sin
verksamhet.
Polismyndigheter, Ekobrottsmyndigheten, Tullverket, Kustbevakningen och Skatteverket
har, trots sekretess enligt
21 kap. 3 § första stycket och
35 kap. 1 § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400), rätt
att ta del av personuppgifter
som behandlas i fingeravtryckseller signalementsregister enligt
4 kap. 11–17 §§, om den mottagande myndigheten behöver
uppgifterna i sin brottsbekämpande verksamhet. Detsamma gäller Statens kriminaltekniska laboratorium, om myndigheten behöver uppgifterna i sin
verksamhet.

18 §

Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten, Tullverket, Kustbevakningen och Skatteverket
har, trots sekretess enligt
21 kap. 3 § första stycket och
35 kap. 1 § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400), rätt
att ta del av personuppgifter
som behandlas i fingeravtryckseller signalementsregister enligt
4 kap. 11–17 §§, om den mottagande myndigheten behöver
uppgifterna i sin brottsbekämpande verksamhet.

3 kap.
8§
Rikspolisstyrelsen, polismynSäkerhetspolisen, Ekobrottsdigheter, Ekobrottsmyndigheten, myndigheten, ÅklagarmyndigÅklagarmyndigheten, Tullverket, heten, Tullverket, KustbevakKustbevakningen och Skatte- ningen och Skatteverket får
verket får medges direktåtkomst medges direktåtkomst till pertill personuppgifter i polisens sonuppgifter i polisens brottsbrottsbekämpande verksamhet. bekämpande verksamhet. DirektDirektåtkomsten får endast avse åtkomsten får endast avse
personuppgifter som har gjorts personuppgifter som har gjorts
gemensamt tillgängliga.
gemensamt tillgängliga.
En myndighet som medgetts direktåtkomst ansvarar för att tillgången till personuppgifter begränsas till vad varje tjänsteman
behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.
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Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar närmare föreskrifter om omfattningen av direktåtkomsten
samt om behörighet och säkerhet.
Bevarande av personuppgifter i ärenden om utredning eller
beivrande av brott.
4 kap
1§
Rikspolisstyrelsen får föra
Polismyndigheten får föra
register över DNA-profiler register över DNA-profiler
(DNA-registret,
utrednings- (DNA-registret,
utredningsregistret och spårregistret) i registret och spårregistret) i
enlighet med 2–10 §§. Dessa enlighet med 2–10 §§. Dessa
register får även föras för att register får även föras för att
underlätta
identifiering
av underlätta
identifiering
av
avlidna personer.
avlidna personer.
10 §
Polismyndigheter, EkobrottsSäkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndig- myndigheten, Åklagarmyndigheten, Tullverket, Kustbevak- heten, Tullverket, och Kustbevakningen och Statens kriminal- ningen får medges direkttekniska laboratorium får med- åtkomst till register över DNAges direktåtkomst till register profiler.
över DNA-profiler.
En myndighet som medgetts direktåtkomst ansvarar för att
tillgången till personuppgifter begränsas till vad varje tjänsteman
behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar närmare föreskrifter om omfattningen av direktåtkomsten
samt om behörighet och säkerhet.
Rikspolisstyrelsen får föra
fingeravtrycks- eller signalementsregister i enlighet med 12–
17 §§. Dessa register får även
föras för att underlätta identifiering av okända personer.

11 §

Polismyndigheten får föra
fingeravtrycks- eller signalementsregister i enlighet med 12–
17 §§. Dessa register får även
föras för att underlätta identifiering av okända personer.
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17 §
Polismyndigheter, EkobrottsSäkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten, Tullverket, Kust- myndigheten, Tullverket, Kustbevakningen, Skatteverket och bevakningen och Skatteverket
Statens kriminaltekniska labora- får medges direktåtkomst till
torium får medges direkt- personuppgifter
i
fingeråtkomst till personuppgifter i avtrycks- eller signalementsfingeravtrycks- eller signale- register.
mentsregister.
En myndighet som medgetts direktåtkomst ansvarar för att tillgången till personuppgifter begränsas till vad varje tjänsteman
behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar närmare föreskrifter om omfattningen av direktåtkomsten
samt om behörighet och säkerhet.
18 §
Rikspolisstyrelsen får bePolismyndigheten får behandla personuppgifter i pen- handla personuppgifter i penningtvättsregister
om
det ningtvättsregister
om
det
behövs för att förebygga, för- behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig hindra eller upptäcka brottslig
verksamhet
verksamhet
1. där penningtvätt är ett led för att dölja vinning av brott eller
brottslig verksamhet, eller
2. som innefattar finansiering av terrorism.
I ett penningtvättsregister
får personuppgifter behandlas
som
1. kan antas ha samband med
sådan brottslig verksamhet som
avses i 18 §,
2. har rapporterats till Rikspolisstyrelsen med stöd av lag
eller annan författning, eller
3. har lämnats av en utländsk
myndighet som i sin stat
ansvarar för arbetet med att
förebygga, förhindra eller upp-
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I ett penningtvättsregister
får personuppgifter behandlas
som
1. kan antas ha samband med
sådan brottslig verksamhet som
avses i 18 §,
2. har rapporterats till Polismyndigheten med stöd av lag
eller annan författning, eller
3. har lämnats av en utländsk
myndighet som i sin stat
ansvarar för arbetet med att
förebygga, förhindra eller upp-
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täcka sådan brottslig verksam- täcka sådan brottslig verksamhet som avses i 18 §.
het som avses i 18 §.
21 §
Rikspolisstyrelsen får bePolismyndigheten får behandla personuppgifter i det handla personuppgifter i det
internationella registret om det internationella registret om det
behövs för handläggningen av behövs för handläggningen av
ärenden som rör internationellt ärenden som rör internationellt
polisiärt samarbete eller inter- polisiärt samarbete eller internationellt straffrättsligt sam- nationellt straffrättsligt samarbete.
arbete.
Uppgifter angående dödsfall, olyckshändelser eller andra liknande händelser i utlandet får också behandlas i det internationella
registret, om ärendet rör en fråga som ska handläggas av polisen.
5 kap.
1§
Personuppgifter får behandlas i Säkerhetspolisens brottsbekämpande verksamhet om det behövs för att
1. förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet som
innefattar
a) brott mot rikets säkerhet,
b) terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för
terroristbrott,
c) brott enligt 3 § lagen (2002:444) om straff för finansiering av
särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, eller
d) tryckfrihetsbrott och yttrandefrihetsbrott med rasistiska eller
främlingsfientliga motiv,
2. utreda eller beivra sådana brott som avses i 1, eller, efter
särskilt beslut, annat brott,
3. fullgöra uppgifter i samband med personskydd,
4. fullgöra uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627),
5. fullgöra förpliktelser som följer av internationella åtaganden,
eller
6. ämna tekniskt biträde till
6. lämna tekniskt biträde till
Rikspolisstyrelsen, polismyndig- Polismyndigheten,
Ekobrottsheter, Ekobrottsmyndigheten, myndigheten, ÅklagarmyndigÅklagarmyndigheten eller Tull- heten eller Tullverket.
verket.
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2§
Personuppgifter som behandlas enligt 1 § får även behandlas när
det är nödvändigt för att tillhandahålla information som behövs i
1. brottsbekämpande verk1. brottsbekämpande verksamhet hos Rikspolisstyrelsen, samhet hos Polismyndigheten,
polismyndigheter,
Ekobrotts- Ekobrottsmyndigheten,
myndigheten, Åklagarmyndig- Åklagarmyndigheten,
Tullheten, Tullverket, Kustbevak- verket, Kustbevakningen och
ningen och Skatteverket,
Skatteverket,
2. en myndighets verksamhet, om informationen tillhandahålls
inom ramen för myndighetsöverskridande samverkan mot brott,
3. Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst, om det finns särskilda skäl att tillhandahålla
informationen, eller
4. brottsbekämpande verksamhet hos utländsk myndighet eller
mellanfolklig organisation.
Personuppgifter som behandlas enligt 1 § får även behandlas,
om det är nödvändigt för att tillhandahålla information till riksdagen och regeringen samt, i den utsträckning skyldighet att lämna
uppgifter följer av lag eller förordning, till andra.
Regeringen meddelar föreskrifter om att personuppgifter som
behandlas enligt 1 § och som avser efterlysta personer och avlägsnanden ur landet får behandlas för att tillhandahålla information till
vissa särskilt angivna myndigheter.
I ett enskilt fall får personuppgifter som behandlas enligt 1 §
även behandlas för att tillhandahålla information för något annat
ändamål än de som anges i första–tredje styckena, under förutsättning att ändamålet inte är oförenligt med det ändamål för vilket
uppgifterna samlades in.
Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2010:362) om polisens
allmänna spaningsregister

Härigenom föreskrivs att 1, 4, 18 och 20 §§ lagen (2010:362) om
polisens allmänna spaningsregister ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Rikspolisstyrelsen får med
hjälp av automatiserad behandling föra ett allmänt spaningsregister.
Rikspolisstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i
registret.

Föreslagen lydelse
1§

Polismyndigheten får med
hjälp av automatiserad behandling föra ett allmänt spaningsregister.
Polismyndigheten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i
registret.

4§
Personuppgifter i registret får behandlas om det är nödvändigt
för att tillhandahålla information som behövs i
1. brottsbekämpande verk1. brottsbekämpande verksamhet hos Rikspolisstyrelsen, samhet hos Polismyndigheten,
polismyndigheter, Ekobrottsmyn- Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, digheten, Åklagarmyndigheten,
Tullverket, Kustbevakningen och Tullverket, Kustbevakningen och
Skatteverket,
Skatteverket,
2. brottsbekämpande verksamhet hos utländsk myndighet eller
mellanfolklig organisation,
3. sådan verksamhet hos polisen som avser handräckningsuppdrag, eller
4. annan verksamhet som polisen ansvarar för, om det finns särskilda skäl att tillhandahålla informationen.
Personuppgifter får även behandlas om det är nödvändigt för att
tillhandahålla information till riksdagen och regeringen samt, i den
utsträckning skyldighet att lämna uppgifter följer av lag eller förordning, till andra. I övrigt gäller 9 § första stycket d och andra
stycket personuppgiftslagen (1998:204).
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18 §
Polismyndigheter, EkobrottsSäkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten, Tullverket, Kust- myndigheten, Tullverket, Kustbevakningen och Skatteverket bevakningen och Skatteverket
har, trots sekretess enligt har, trots sekretess enligt
21 kap. 3 § första stycket och 21 kap. 3 § första stycket och
35 kap. 1 § offentlighets- och 35 kap. 1 § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400), rätt sekretesslagen (2009:400), rätt
att ta del av uppgifter i registret, att ta del av uppgifter i registret,
om myndigheten behöver upp- om myndigheten behöver uppgifterna i sin brottsbekämpande gifterna i sin brottsbekämpande
verksamhet.
verksamhet.
Regeringen meddelar föreskrifter om att uppgifter får lämnas ut
i andra fall än som anges i första stycket.
Bestämmelser om att uppgifter får lämnas ut finns även i
offentlighets- och sekretesslagen.
20 §
Polismyndigheter, EkobrottsSäkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten, Tullverket, Kust- myndigheten, Tullverket, Kustbevakningen och Skatteverket bevakningen och Skatteverket
får medges direktåtkomst till får medges direktåtkomst till
registret.
registret.
En myndighet som har medgetts direktåtkomst ansvarar för att
tillgången till personuppgifter begränsas till vad varje tjänsteman
behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar närmare föreskrifter om omfattningen av direktåtkomsten
samt om behörighet och säkerhet.
Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i luftfartslagen (2010:500)

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 21 § luftfartslagen (2010:500)
ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 kap
21 §
Ett flygcertifikat ska omhändertas, om innehavaren vid utövande av luftfart har
1. visat tydliga tecken på påverkan av alkohol eller något annat
ämne, eller
2. gjort sig skyldig till grov oaktsamhet eller har visat uppenbar
likgiltighet för andra människors liv eller egendom.
Ett certifikat får också omhändertas, om innehavaren på grund
av sjukdom eller skada eller av någon annan sådan orsak inte kan
fullgöra de uppgifter som certifikatet avser på ett trafiksäkert sätt.
Ett certifikat gäller inte när det är omhändertaget.
Ett beslut om omhänderEtt beslut om omhändertagande av flygcertifikat får tagande av flygcertifikat får
meddelas av polis, åklagare eller meddelas av Polismyndigheten,
Transportstyrelsen. Frågan om åklagare eller Transportstyrelett omhändertagande ska följas sen. Frågan om ett omhänderav en ansökan om återkallelse tagande ska följas av en ansökan
eller om flygcertifikatet ska om återkallelse eller om flygåterlämnas ska prövas skynd- certifikatet ska återlämnas ska
samt.
prövas skyndsamt.
Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om omhändertagande av flygcertifikat.
Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i patientsäkerhetslagen
(2010:659)

Härigenom föreskrivs att i 6 kap. 9 och 15 §§ patientsäkerhetslagen (2010:659)230 ordet ”polismyndighet” ska ha bytas ut mot
ordet ”Polismyndigheten”.
Denna lag träder i kraft den

230

Senaste lydelse av 6 kap. 15 § 2012:226.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2010:751) om
betaltjänster

Härigenom föreskrivs att i 6 kap. 5, 6 och 7 §§ lagen (2010:751)
om betaltjänster231 orden ”en polismyndighet” ska bytas ut mot
ordet ”Polismyndigheten”.
Denna lag träder i kraft den

231

Senaste lydelse av 6 kap. 5 § 2011:775.
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Förslag till
lag om ändring i skollagen (2010:800)

Härigenom föreskrivs att i 5 kap. 23 § skollagen (2010:800)
ordet ”polismyndighet” ska bytas ut mot ordet ”Polismyndigheten”.
Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Härigenom föreskrivs att i 11 kap. 9 § plan- och bygglagen
(2010:900) ordet ”polismyndigheterna” ska bytas ut mot ordet
”Polismyndigheten”.
Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2010:1011)
om brandfarliga och explosiva varor

Härigenom föreskrivs att punkt 3 i övergångsbestämmelserna
till lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3. Försvarsmakten, Rikspolisstyrelsen och polismyndigheten
får
till
och
med
den
31 december 2021 fortsätta
hantera plastiska sprängämnen
som
har
tillverkats
eller
importerats före den 1 april
2007 även om de inte är märkta
med spårämne.

3. Försvarsmakten,
Polismyndigheten och Säkerhetspolisen
får
till
och
med
den
31 december 2021 fortsätta
hantera plastiska sprängämnen
som
har
tillverkats
eller
importerats före den 1 april
2007 även om de inte är märkta
med spårämne.

Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i postlagen (2010:1045)

Härigenom föreskrivs att i 2 kap. 15 §232 postlagen (2010:1045)
ordet ”polismyndighet” ska bytas ut mot ordet ”Polismyndigheten”.
Denna lag träder i kraft den

232

Senaste lydelse 2010:1984.
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Förslag till
lag om ändring i alkohollagen (2010:1622)

Härigenom föreskrivs att 8 kap. 11 § och 9 kap. 2 och 7–9 §§,
alkohollagen (2010:1622) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

8 kap.
11 §
En ansökan om stadigEn ansökan om stadigvarande serveringstillstånd får varande serveringstillstånd får
inte bifallas utan att polismyn- inte bifallas utan att Polismyndighetens yttrande har inhämtats. dighetens yttrande har inhämtats.
Detsamma gäller, om det inte Detsamma gäller, om det inte
rör sig om arrangemang av rör sig om arrangemang av
endast obetydlig omfattning, endast obetydlig omfattning,
tillfälligt serveringstillstånd för tillfälligt serveringstillstånd för
servering till allmänheten.
servering till allmänheten.
Polismyndigheten ska i sitt yttrande redovisa samtliga
omständigheter som ligger till grund för myndighetens bedömning
i det enskilda fallet och särskilt yttra sig om sökandens allmänna
lämplighet för verksamheten.
Om en ansökan avser servering inom eller invid ett militärt
område ska yttrande dessutom inhämtas av vederbörande militära
chef innan ansökan får bifallas.
9 kap.
2§
Kommunen och polismynKommunen och Polismyndigheten har tillsyn över efter- digheten har tillsyn över efterlevnaden av de bestämmelser levnaden av de bestämmelser
som gäller för servering av alko- som gäller för servering av alkoholdrycker.
holdrycker.
Kommunen och polismynKommunen och Polismyndigheten har också tillsyn över digheten har också tillsyn över
detaljhandeln med folköl.
detaljhandeln med folköl.
Kommunen ska upprätta en tillsynsplan som ska ges in till länsstyrelsen.
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7§
En kommun som har fattat
En kommun som har fattat
ett beslut i ett ärende enligt ett beslut i ett ärende enligt
denna lag ska sända en kopia av denna lag ska sända en kopia av
beslutet till Statens folkhälso- beslutet till Statens folkhälsoinstitut samt den länsstyrelse institut samt den länsstyrelse
och den polismyndighet som som berörs av beslutet och till
berörs av beslutet. Om beslutet Polismyndigheten. Om beslutet
avser de särskilda bestämmel- avser de särskilda bestämmelserna om marknadsföring ska en serna om marknadsföring ska en
kopia av beslutet också sändas kopia av beslutet också sändas
till Konsumentverket.
till Konsumentverket.
En kommun ska utfärda bevis om tillstånd som kommunen har
meddelat.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter ett sådant bevis
ska innehålla.
8§
På begäran av en annan tillsynsmyndighet ska kommunen lämna
de uppgifter som myndigheten behöver för sin tillsyn. Kommunen
ska även på begäran av Skatteverket eller Tullverket lämna de
uppgifter som behövs för beskattning eller påförande av tull.
Polismyndigheten ska underrätta andra tillsynsmyndigheter om
förhållanden som är av betydelse för dessa myndigheters tillsyn.
Kronofogdemyndigheten ska underrätta vederbörande tillståndsmyndighet om en tillståndshavare brister i sina skyldigheter
att erlägga skatter eller socialavgifter. På begäran av länsstyrelsen
ska sådan underrättelse ges till denna.
På begäran av en tillsynsPå begäran av en tillsynsmyndighet ska polismyndigheter myndighet ska Polismyndigheten
samt Skatteverket och andra samt Skatteverket och andra
myndigheter som uppbär eller myndigheter som uppbär eller
driver in skatter eller avgifter driver in skatter eller avgifter
lämna uppgifter som tillsyns- lämna uppgifter som tillsynsmyndigheten behöver för sin myndigheten behöver för sin
tillståndsprövning eller tillsyn.
tillståndsprövning eller tillsyn.
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9§
Polismyndighet ska på begäran
Polismyndigheten ska på belämna annan tillsynsmyndighet gäran lämna annan tillsynsmynden hjälp som behövs vid dighet den hjälp som behövs vid
tillämpningen av 13–15 §§.
tillämpningen av 13–15 §§.
En begäran enligt första stycket får göras endast om
1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att
åtgärden inte kan vidtas utan att polisens särskilda befogenheter
enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver tillgripas, eller
2. det annars finns synnerliga skäl.
Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i delgivningslagen (2010:1932)

Härigenom föreskrivs att 40–42 och 46 §§ samt rubriken närmast
före 42 § delgivningslagen (2010:1932) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

40 §
Stämningsmannadelgivning får utföras av stämningsman eller av
den som är anställd vid
- polismyndighet,
- Polismyndigheten,
- Säkerhetspolisen
- åklagarmyndighet,
- allmän domstol,
- allmän förvaltningsdomstol,
- Kronofogdemyndigheten,
- Skatteverket,
- svensk utlandsmyndighet, och
- auktoriserat delgivningsföretag.
Stämningsmannadelgivning får utföras av personal vid respektive inrättning om delgivningsmottagaren är intagen i
- kriminalvårdsanstalt,
- häkte,
- sådan undersökningsenhet som avses i 5 § lagen (1991:1137)
om rättspsykiatrisk undersökning,
- sådan vårdinrättning som avses i 6 § första stycket lagen
(1991:1129) om rättspsykiatrisk vård,
- sådan sjukvårdsinrättning som avses i 15 § första stycket lagen
(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård,
- sådant hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga, eller
- sådant hem som avses i 22 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall.

361

Författningsförslag

SOU 2012:78

41 §
En polismyndighet förordnar
Polismyndigheten förordnar
stämningsmän inom sitt polis- stämningsmän.
Förordnandet
distrikt.
ska avse ett eller flera län.
En polismyndighets rätt att Polismyndighetens rätt
öppna postförsändelse
öppna postförsändelse
En polismyndighet får öppna
en försändelse som har lämnats
till myndigheten för stämningsmannadelgivning,
om
det
behövs för att innehållet ska
kunna vidarebefordras inom
myndigheten eller till en annan
polismyndighet för delgivning.
Detta gäller dock inte om uppdragsgivaren har angett att försändelsen inte får öppnas.
Stämningsman och anställd
vid polismyndighet, åklagarmyndighet, allmän domstol, allmän
förvaltningsdomstol,
Kronofogdemyndigheten, Skatteverket
och auktoriserat delgivningsföretag har rätt att få tillträde
till enskilt område som inte
utgör bostad för att verkställa
stämningsmannadelgivning.
En polisman som vägras
sådant tillträde får, efter beslut
av polismyndigheten, själv bereda
sig tillträde. Om någon annan
person som anges i första stycket
vägras tillträde, ska polismyndigheten lämna biträde om
personen begär det.
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42 §

Polismyndigheten får öppna
en försändelse som har lämnats
till myndigheten för stämningsmannadelgivning,
om
det
behövs för att innehållet ska
kunna vidarebefordras inom
myndigheten för delgivning.
Detta gäller dock inte om uppdragsgivaren har angett att försändelsen inte får öppnas.

46 §

Stämningsman och den som
är anställd vid Polismyndigheten,
Säkerhetspolisen, åklagarmyndighet, allmän domstol, allmän förvaltningsdomstol, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och
auktoriserat delgivningsföretag
har rätt att få tillträde till enskilt
område som inte utgör bostad
för att verkställa stämningsmannadelgivning.
En polisman som vägras
sådant tillträde får, efter beslut
av Polismyndigheten, själv bereda
sig tillträde. Om någon annan
person som anges i första stycket
vägras tillträde, ska Polismyndigheten lämna biträde om
personen begär det.
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Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2010:1933)
om auktorisation av delgivningsföretag

Härigenom föreskrivs att i 2 och 13 §§ lagen (2010:1933) om
auktorisation av delgivningsföretag ordet ”Rikspolisstyrelsen” ska
bytas ut mot ordet ”Polismyndigheten”.
Denna lag träder i kraft den
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Författningsförslag

Förslag till
lag om ändring i lagen (2011:111) om förstörande
av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser

Härigenom föreskrivs i 7 och 14 §§ lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser orden ”en polismyndighet” ska bytas ut mot ordet ”Polismyndigheten”.
Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2011:579) om leksakers
säkerhet

Härigenom föreskrivs att i 25 § och rubriken närmast före 25 §
lagen (2011:579) om leksakers säkerhet ordet ”polismyndighet” i
olika böjningsformer ska bytas ut mot ordet ”Polismyndigheten”.
Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2011:721) om märkning
av energirelaterade produkter

Härigenom föreskrivs att i 17 § lagen (2011:721) om märkning
av energirelaterade produkter ordet ”polismyndighet” ska bytas ut
mot ordet ”Polismyndigheten”.
Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2011:1070) om handel
med sälprodukter

Härigenom föreskrivs att i 7 § lagen (2011:1070) om handel
med sälprodukter ordet ”polismyndighet” ska bytas ut mot ordet
”Polismyndigheten”.
Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2011:1165) om
överlämnande från Sverige enligt en nordisk
arresteringsorder

Härigenom föreskrivs att i 5 kap. 4 §, 6 kap. 1 § och 7 kap. 1–
2 §§ lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en
nordisk arresteringsorder ordet ”polismyndigheten” ska bytas ut
mot ordet ”Polismyndigheten”.
Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i skatteförfarandelagen
(2011:1244)

Härigenom föreskrivs att i 42 kap. 4 § skatteförfarandelagen
(2011:1244) ordet ”polismyndighet” ska bytas ut mot ordet ”Polismyndigheten”.
Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i kustbevakningsdatalagen
(2012:145)

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 3 och 7 §§ samt 4 kap. 7 §
kustbevakningsdatalagen (2012:145) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 kap.
3§
Personuppgifter som bePersonuppgifter som behandlas enligt 2 § får även handlas enligt 2 § får även
behandlas om det är nödvändigt behandlas om det är nödvändigt
för att tillhandahålla informa- för att tillhandahålla information som behövs i
tion som behövs i
1. brottsbekämpande verk1. brottsbekämpande verksamhet hos Rikspolisstyrelsen, samhet hos Polismyndigheten,
polismyndigheter,
Ekobrotts- Säkerhetspolisen,
Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndig- myndigheten, Åklagarmyndigheten, Tullverket och Skatte- heten, Tullverket och Skatteverket,
verket,
2. brottsbekämpande verksamhet hos en utländsk myndighet
eller mellanfolklig organisation,
3. annan verksamhet hos Kustbevakningen för
a) utredning och beslut i ärenden som rör vattenföroreningsavgift, eller
b) tillsyn och kontroll enligt lag eller förordning,
4. en annan myndighets verksamhet
a) om Kustbevakningen enligt lag eller förordning är skyldig att
bistå myndigheten med viss uppgift, eller
b) om informationen tillhandahålls inom ramen för myndighetsöverskridande samverkan mot brott.
Personuppgifter som behandlas enligt 2 § får även behandlas om
det är nödvändigt för att tillhandahålla information till riksdagen
och regeringen samt, i den utsträckning skyldighet att lämna uppgifter följer av lag eller förordning, till annan.
I ett enskilt fall får personuppgifter som behandlas enligt 2 §
även behandlas för att tillhandahålla information för något annat
ändamål än de som anges i första och andra styckena, under
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förutsättning att ändamålet inte är oförenligt med det ändamål för
vilket uppgifterna samlades in.
7§
Rikspolisstyrelsen, polismynPolismyndigheten, Säkerhetsdigheter,
Ekobrottsmyndig- polisen, Ekobrottsmyndigheten,
heten,
Åklagarmyndigheten, Åklagarmyndigheten,
TullTullverket och Skatteverket har, verket och Skatteverket har,
trots sekretess enligt 21 kap. 3 § trots sekretess enligt 21 kap. 3 §
första stycket och 35 kap. 1 § första stycket och 35 kap. 1 §
offentlighets- och sekretess- offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), rätt att ta del lagen (2009:400), rätt att ta del
av personuppgifter som har av personuppgifter som har
gjorts gemensamt tillgängliga, gjorts gemensamt tillgängliga,
om den mottagande myndig- om den mottagande myndigheten behöver uppgifterna i sin heten behöver uppgifterna i sin
brottsbekämpande verksamhet. brottsbekämpande verksamhet.
4 kap.
7§
Rikspolisstyrelsen, polismynPolismyndigheten, Säkerhetsdigheter,
Ekobrottsmyndig- polisen, Ekobrottsmyndigheten,
heten,
Åklagarmyndigheten, Åklagarmyndigheten,
TullTullverket och Skatteverket får verket och Skatteverket får
medges direktåtkomst till per- medges direktåtkomst till personuppgifter i Kustbevakning- sonuppgifter i Kustbevakningens brottsbekämpande verk- ens brottsbekämpande verksamhet. Direktåtkomsten får samhet. Direktåtkomsten får
endast avse personuppgifter endast avse personuppgifter
som har gjorts gemensamt till- som har gjorts gemensamt tillgängliga.
gängliga.
En myndighet som har medgetts direktåtkomst ansvarar för att
tillgången till personuppgifter begränsas till vad varje tjänsteman
behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar närmare föreskrifter om omfattningen av direktåtkomsten
samt om behörighet och säkerhet.
Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i yrkestrafiklagen (2012:210)

Härigenom föreskrivs att 5 kap. 6 § yrkestrafiklagen (2012:210)
ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5 kap.
6§
Vid förundersökning som
Vid förundersökning som
gäller brott enligt 1 § får åkla- gäller brott enligt 1 § får åklagare eller polismyndighet som gare begära hjälp av Tullverket
leder undersökningen begära och ge en tulltjänsteman i upphjälp av Tullverket och ge en drag att genomföra en viss
tulltjänsteman i uppdrag att åtgärd under förundersökgenomföra en viss åtgärd under ningen, om det är lämpligt med
förundersökningen, om det är hänsyn till omständigheterna.
lämpligt med hänsyn till om- Detsamma gäller Polismyndigständigheterna.
heten då den leder förundersökningen.
Om det finns anledning att anta att brott enligt första stycket
har förövats, har en tulltjänsteman samma befogenhet som tillkommer en polisman att hålla förhör och vidta andra åtgärder
enligt 23 kap. 3 § tredje stycket rättegångsbalken.
Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i taxitrafiklagen (2012:211)

Härigenom föreskrivs i fråga om taxitrafiklagen (2012:211)
dels att i 4 kap. 11 § ordet ”en polismyndighet” ska bytas ut mot
ordet ”Polismyndigheten”,
dels att 5 kap. 9 § ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5 kap.
9§
Vid förundersökning som
Vid förundersökning som
gäller brott enligt 1 § får åkla- gäller brott enligt 1 § får åklagare eller polismyndighet som gare begära hjälp av Tullverket
leder undersökningen begära och ge en tulltjänsteman i
hjälp av Tullverket och ge en uppdrag att genomföra en viss
tulltjänsteman i uppdrag att åtgärd under förundersökgenomföra en viss åtgärd under ningen, om det är lämpligt med
förundersökningen, om det är hänsyn till omständigheterna.
lämpligt med hänsyn till om- Detsamma gäller Polismyndigständigheterna.
heten då den leder förundersökningen.
Om det finns anledning att anta att brott enligt första stycket
har förövats, har en tulltjänsteman samma befogenhet som tillkommer en polisman att hålla förhör och vidta andra åtgärder
enligt 23 kap. 3 § tredje stycket rättegångsbalken.

Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2012:278) om
inhämtning av uppgifter om elektronisk
kommunikation i de brottsbekämpande
myndigheternas underrättelseverksamhet

Härigenom föreskrivs att i 1 § lagen (2012:278) om inhämtning
av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet ska ha följande
lydelse.
1§
En polismyndighet eller TullPolismyndigheten, Säkerhetsverket får, under de förutsätt- polisen eller Tullverket får,
ningar som anges i denna lag, i under de förutsättningar som
underrättelseverksamhet i hem- anges i denna lag, i underlighet från den som enligt lagen rättelseverksamhet i hemlighet
(2003:389) om elektronisk kom- från den som enligt lagen
munikation tillhandahåller ett (2003:389) om elektronisk komelektroniskt kommunikations- munikation tillhandahåller ett
nät eller en elektronisk kom- elektroniskt kommunikationsmunikationstjänst hämta in nät eller en elektronisk komuppgifter om
munikationstjänst hämta in
uppgifter om
1. meddelanden som i ett elektroniskt kommunikationsnät har
överförts till eller från ett telefonnummer eller annan adress,
2. vilka elektroniska kommunikationsutrustningar som har funnits
inom ett visst geografiskt område, eller
3. i vilket geografiskt område en viss elektronisk kommunikationsutrustning finns eller har funnits.
Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2012:595) om införsel
av och handel med sprutor och kanyler

Härigenom föreskrivs att i 8 § lagen (2012:595) om införsel av
och handel med sprutor och kanyler ordet ”polismyndigheten” ska
bytas ut mot ordet ”Polismyndigheten”.
Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
polisförordning (201X:XX)

Härigenom föreskrivs följande.
1 kap. Inledande bestämmelser
Bestämmelsernas tillämpning
1 § Bestämmelserna i denna förordning är tillämpliga hos såväl
Polismyndigheten som Säkerhetspolisen om inte annat anges. Med
myndigheten avses Polismyndigheten och Säkerhetspolisen.
Bestämmelser om polisen
2 § I denna förordning finns bestämmelser i anslutning till polislagen (1984:387) samt andra bestämmelser om ledning,
organisation och personal för polisen.
Grundläggande bestämmelser om polisen finns i polislagen
(1984:387).
Närmare bestämmelser om Polismyndigheten finns i förordningen (201X:XX) med instruktion för Polismyndigheten och
närmare bestämmelser om Säkerhetspolisen finns i förordningen
(201X:XX) med instruktion för Säkerhetspolisen.
Bestämmelser om handläggning av vissa ärenden som gäller
anställda inom polisen, vissa uppdragstagare hos polisen och studenter vid polisprogrammet finns i förordningen (2010:1031) om
handläggning av ärenden om brott av anställda inom polisen m.m.
Polisman
3 § Med polisman avses vid tillämpning av lag eller annan författning
1. rikspolischefen, säkerhetspolischefen, chefen för den nationella operativa avdelningen, chefen för avdelningen för särskilda
utredningar och biträdande säkerhetspolischefen,
2. regionpolismästare, biträdande regionpolismästare, polismästare,
polisöverintendent, polisintendent och polissekreterare,
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3. kommissarie, inspektör och polisassistent samt polisaspirant
som under tjänstgöringstid fullgör aspirantutbildning vid Polismyndigheten,
4. chef för arbetsenhet och avdelningschef vid Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen liksom rektorn vid Polishögskolan, om
dessa tidigare haft anställning som avses i 1, 2 eller 3.
Om polismän som anges i första stycket inte uppehåller sin
befattning som polisman, tillämpas dock inte bestämmelser om
polisman på dem.
Att vad som föreskrivs om polismän också gäller militärpolismän följer av förordningen (1980:123) med reglemente för militärpolisen.
2 kap. Ledning
Förman och befäl
1 § Förman i en viss verksamhet är den som i förhållande till någon
annan leder och ansvarar för den verksamheten.
2 § Det ska av arbetsordningen eller av order framgå vem som är
befäl vid ett uppdrag som polismän utför gemensamt. I annat fall är
den som har den högsta befattningen befäl. Om flera polismän har
lika höga befattningar är den befäl som har haft befattningen längst
tid eller, om de har haft befattningen lika länge, den till levnadsåldern äldste.
Vakthavande befäl
3 § I den utsträckning som det behövs för vaktuppdraget utövar
det vakthavande polisbefälet befälet över varje annan polisman som
tjänstgör inom ramen för vaktuppdraget utom över sin förman i
uppdraget.
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3 kap. Organisation
Medverkan av andra
1 § Bestämmelser om medverkan av Försvarsmakten finns i förordningen (1986:1111) om militär medverkan i civil verksamhet, lagen
(2006:343) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning och förordningen (2006:344) med samma namn.
Bestämmelser finns också om hemvärnsmäns medverkan vid efterspanings- och bevakningstjänst m.m.
2 § Polismyndigheten får använda frivilliga för eftersökning genom
skallgång eller på annat sätt.
3 § Polismyndigheten får, utöver vad som anges i 2 §, anlita lämpliga personer som ideellt stöder myndigheten i dess verksamhet.
Sådant stöd får inte innefatta myndighetsutövning. Polismyndigheten får meddela föreskrifter för tillämpningen av första stycket.
4 kap. Delegering
1 § Vid delegering av arbetsuppgifter inom myndigheten ska myndighetens ledning beakta 2 och 3 §§.
2 § Myndigheten får inte överlämna åt någon annan än en polisman
att avgöra eller leda handläggningen av ärenden som enligt rättegångsbalken ska skötas av Polismyndigheten.
3 § Regionpolismästare, biträdande regionpolismästare, polismästare,
polisöverintendenter, polisintendenter eller polissekreterare får
fatta beslut
1. frihetsberövanden,
2. vitesförelägganden,
3. tillstånd i fråga om handel,
4. förordnande av offentligt biträde,
5. ärenden enligt föräldrabalken
a. om hämtning enligt 21 kap., och
b. om åtgärder enligt 21 kap. 10 § andra stycket,
6. ärenden enligt lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m.
a. om överflyttning av barn enligt 18 §, och
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b. om åtgärder enligt 20 §,
7. ärenden enligt polislagen (1984:387)
a. om att avvisa eller avlägsna deltagare i folksamlingar enligt
13 c §,
b. om att skaffa sig tillträde till en bostad eller något annat ställe
eller för att undersöka transportmedel enligt 20 § första och andra
styckena,
c. om att skaffa sig tillträde till eller förhindra tillträde till ett
hus, rum eller annat ställe m.m. eller om kroppsvisitation enligt
23 § första och andra styckena, och
d. om att förbjuda tillträde till ett visst område eller utrymme
eller att anvisa deltagare i en folksamling att följa en viss väg enligt
24 §,
8. ärenden enligt ordningslagen (1993:1617)
a. om allmänna sammankomster och cirkusföreställningar enligt
2 kap.,
b. om förbud att fortsätta att använda vissa platser eller lokaler
enligt 3 kap. 17 § första stycket andra meningen,
c. om att återkalla tillstånd enligt 3 kap. 18 §,
d. om att någon ska vidta vissa åtgärder enligt 3 kap. 19 §, och
e. om att Polismyndigheten ska vidta vissa åtgärder enligt 3 kap.
21 §,
9. ärenden om att göra en anmälan om tillträdesförbud enligt 6 §
tredje stycket lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang,
10. ärenden enligt utlänningslagen (2005:716)
a. om avvisning,
b. om överlämnande av ärende enligt 8 kap. 4 § andra och tredje
styckena,
c. om att ta en utlänning i förvar eller att ställa utlänningen
under uppsikt enligt 10 kap. 1–3, 6–8, 12, 13 och 17 §§,
d. om att ta emot en nöjdförklaring enligt 15 kap. 2 §, och
e. om verkställighet enligt 12 kap. 14 och 17 §§,
11. ärenden om tillstånd att resa in från eller ut till något annat
land enligt 6 kap. 1 § utlänningsförordningen (2006:97),
12. ärenden enligt lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll
a. om att göra en anmälan som rör utvisning enligt 2 §,
b. om förvar enligt 8 § första stycket,
c. om husrannsakan, kroppsvisitation m.m. enligt 19 §, och
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d. om att framställa yrkande om tillstånd till hemlig avlyssning
av elektronisk kommunikation m.m. enligt 21 § andra stycket,
13. ärenden enligt lagen (1972:435) om överlastavgift
a. om förskott för överlastavgift enligt 8 a §, och
b. om att ett fordon eller fordonståg inte får fortsätta färden
enligt 8 b §,
14. ärenden enligt förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.
a. om förskott för sanktionsavgift enligt 10 kap. 5 §, och
b. om att ett fordon eller fordonståg inte får fortsätta färden
enligt 10 kap. 6 §.
Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen får uppdra åt en annan
anställd än som anges i första stycket att fatta beslut i ärenden som
anges där, om den anställde har den kompetens, utbildning och
erfarenhet som behövs.
5 kap. Skyldigheter i anställningen
Uppträdande
1 § Anställda ska i arbetet uppträda på ett sätt som inger förtroende
och aktning. De ska uppträda hövligt, hänsynsfullt och med fasthet
samt iaktta självbehärskning och undvika vad som kan uppfattas
som utslag av ovänlighet eller småaktighet.
2 § Skadas någon till följd av ingripande av en polisman och är
skadan inte obetydlig, ska polismannen genast se till att den
skadade får den vård som behövs och anmäla det inträffade till sin
förman.
Rapporteringsskyldighet
3 § Bestämmelser om rapporteringsskyldighet i fråga om brott
finns i 9 § polislagen (1984:387).
4 § En polisman får i fråga om överträdelser som omfattas av ett
förordnande enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgift låta bli
att lämna parkeringsanmärkning och nöja sig med ett påpekande
eller en påminnelse till den felande, om han eller hon bedömer att
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överträdelsen med hänsyn till omständigheterna i det särskilda
fallet är obetydlig.
Polismyndigheten får, efter att ha hört Säkerhetspolisen, meddela föreskrifter för tillämpningen av första stycket inom polisen.
5 § En polisman som använt skjutvapen ska lämna en rapport om
händelsen till myndighetens chef. Vidare ska det vakthavande
befälet vid Polismyndigheten skyndsamt underrättas.
En polisman ska också i övrigt underrätta sin närmaste förman
om sådana förhållanden som rör arbetet och som förmannen bör
känna till.
Andra stycket gäller även andra anställda inom polisen än polismän.
Tjänstgöring
6 § Anställda är skyldiga att efter order tjänstgöra i hela landet.
7 § Om det behövs från allmän synpunkt, får en polisman ingripa
för att trygga allmän ordning och säkerhet eller för att tillförsäkra
allmänheten skydd och hjälp även om han eller hon är ledig.
Polismannen ska snarast underrätta det vakthavande befälet vid
Polismyndigheten om ingripandet, om det inte är obehövligt.
Skyldigheter under ledig tid
8 § Även när en polisman är ledig är han eller hon skyldig att
1. efter en förmans order tjänstgöra,
2. självmant ingripa för att trygga den allmänna ordningen och
säkerheten, och
3. självmant anmäla sig hos sin närmaste förman vid särskilt
allvarliga händelser, såsom vid upplopp eller andra liknande oroligheter, naturkatastrofer, omfattande bränder eller omfattande trafikolyckor eller andra större olyckor.
9 § När en polisman börjar semester eller annan ledighet, ska uppgift om hur han eller hon kan nås lämnas till anställningsmyndigheten, om inte myndigheten bestämmer något annat.
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Beredskap
10 § Beredskap ska fullgöras av sådan personal inom myndigheten
som är behörig att på myndighetens vägnar fatta beslut i förekommande ärenden och som vid behov kan ge råd och anvisningar
till personalen i övrigt. Myndigheten bestämmer vilka som ska
delta i beredskapen. Beredskapen ska fullgöras vid den egna myndigheten.
Polismyndigheten och Säkerhetspolisen får, var och en inom sitt
verksamhetsområde, meddela föreskrifter för tillämpningen av
första stycket.
Polislegitimation
11 § En polisman ska under tjänstgöring ha med sig tjänstekort för
polisman (polislegitimation), om inte särskilda skäl ger anledning
till något annat.
Polismyndigheten får, efter att ha hört Säkerhetspolisen, meddela de föreskrifter om polislegitimation som behövs för polisen
utöver förordningen (1958:272) om tjänstekort.
6 kap. Användande av skjutvapen
1 § Med skjutvapen avses i detta kapitel inte vapen för spridande av
tårgas eller liknande.
2 § Om det föreligger rätt till nödvärn enligt 24 kap. 1 § brottsbalken, får en polisman använda skjutvapen för att avvärja svårare
våld mot polismannen själv eller annan eller hot som innebär
trängande fara för sådant våld.
3 § Om det föreligger ett fall som avses i 24 kap. 2 § brottsbalken
eller i 10 § första stycket 2 polislagen (1984:387) och ett omedelbart ingripande är nödvändigt, får en polisman använda skjutvapen
för att
1. gripa den som på sannolika skäl är misstänkt för
mord, dråp, grov misshandel eller människorov,
våldtäkt, grov våldtäkt, våldtäkt mot barn, grov våldtäkt mot barn,
rån eller grovt rån,
mordbrand, grov mordbrand, allmänfarlig ödeläggelse, sabotage,
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grovt sabotage, kapning, sjö- eller luftfartssabotage, flygplatssabotage eller spridande av gift eller smitta,
uppror eller väpnat hot mot laglig ordning,
högförräderi, krigsanstiftan, spioneri, grovt spioneri eller landsförräderi,
grovt narkotikabrott eller
försök eller straffbar förberedelse till brott som nu har nämnts;
2. hindra någon från att rymma eller för att gripa någon som har
rymt, om han eller hon är häktad, anhållen eller gripen för brott
som anges under 1 eller är dömd för ett sådant brott till fängelse
och intagen i anstalt;
3. omhänderta en person, som på grund av allvarlig psykisk
störning eller innehav av vapen som kan befaras bli missbrukat eller
av annan anledning uppenbarligen är farlig för annans liv eller hälsa.
4 § I andra fall som avses i 24 kap. 3 § brottsbalken eller 10 § polislagen (1984:387) än sådana som nämns i 2 § får myndigheten
medge en polisman att använda skjutvapen för att genomföra en
viss tjänsteåtgärd, om det är oundgängligen nödvändigt med hänsyn till åtgärdens vikt.
5 § Ett annat skjutvapen än pistol får användas endast efter
medgivande av myndigheten.
Utan hinder av första stycket får jaktvapen användas för att
avliva djur.
6 § En polisman som uppträder i grupp eller avdelning under direkt
ledning av polisbefäl får använda skjutvapen endast på order av den
som har befälet, om inte gruppen, avdelningen eller annan utsätts
för sådant angrepp eller hot om angrepp att vapen oundgängligen
måste användas omedelbart.
7 § Innan en polisman använder skjutvapen, ska han eller hon särskilt beakta risken för att utomstående skadas. Skottlossning inom
område, där många människor bor eller vistas, ska i det längsta
undvikas.
Innan skott avlossas, ska polismannen ge tydlig varning genom
tillrop, om inte en sådan varning är meningslös. Om skjutvapen
måste användas, ska polismannen, när omständigheterna inte
tvingar till annat, först avlossa varningsskott.
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Vid skottlossning mot person ska eftersträvas att endast för
tillfället oskadliggöra honom eller henne.
8 § Att en polisman som använt skjutvapen, ska lämna en rapport
om detta till myndighetens chef och skyndsamt underrätta det
vakthavande befälet vid Polismyndigheten framgår av 5 kap. 5 §.
9 § Det finns särskilda bestämmelser om polismans bruk av skjutvapen vid deltagande i försvaret under krig.
10 § Polismyndigheten får, efter att ha hört Säkerhetspolisen, meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av bestämmelserna i detta kapitel.
7 kap. Kompetensutveckling och utbildning
Kompetensutveckling
1 § Myndigheten svarar för att anställda som bedöms vara lämpade
för chefsbefattningar ges möjligheter till kompetensutveckling.
Har den som ska anställas som chef inom polisen inte tidigare
genomgått polisprogrammet vid Polishögskolan eller motsvarande
utbildning, ska myndigheten se till att han eller hon får den polisutbildning som behövs för chefsuppdraget.
Utbildning
2 § Polismyndigheten bedriver central utbildning och beslutar om
antagning till den samt om utbildningsplaner, betyg och examination, om inte annat är särskilt föreskrivet.
Till den centrala utbildningen hör polisprogrammet och funktionsinriktad utbildning.
Med funktionsinriktad utbildning avses sådan fortbildning av
polisens personal som syftar till att öka personalens förmåga att
utföra arbetsuppgifter som normalt fordrar särskilda kunskaper
eller särskild kompetens utöver den grundläggande utbildningen.
Den funktionsinriktade utbildningen genomförs i form av specialkurser och konferenser.
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3 § Myndigheten bedriver funktionsinriktad utbildning. Polismyndigheten bedriver aspirantutbildning om sex månader.
Polismyndigheten får, efter att ha hört Säkerhetspolisen, meddela föreskrifter om sådan utbildning.
4 § Grundutbildning till polisman omfattar polisprogrammet (motsvarande 80 poäng) och aspirantutbildning om sex månader.
Till polisprogrammet får den som är lämplig antas. Polismyndigheten beslutar närmare vilka antagningskrav som ställs.
5 § Polismyndigheten får, om det finns särskilda skäl, medge
undantag från vad som föreskrivs om utbildning i 1–4 §§.
Disciplinpåföljd och avskiljande av en student vid polisprogrammet
6 § Polismyndigheten får vidta disciplinär åtgärd i form av varning
mot en student vid polisprogrammet som
1. med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda
vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas,
2. stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet
inom ramen för utbildningen, eller
3. utsätter någon annan student eller en arbets- eller uppdragstagare vid Polismyndigheten för allvarliga trakasserier.
7 § Polismyndigheten får avskilja en student vid polisprogrammet
från utbildningen, om studenten
1. inte rättar sig efter en varning enligt 6 §,
2. lider av psykisk störning,
3. missbrukar alkohol eller narkotika,
4. har gjort sig skyldig till brottslighet som inte är att anse som
ringa,
5. är frånvarande från utbildningen i sådan omfattning att hon
eller han inte kan tillgodogöra sig den, eller
6. på annat sätt visat sig olämplig för fortsatt utbildning.
Ett beslut om avskiljande innebär att studenten tills vidare inte
får fortsätta den pågående utbildningen.
Om det finns anledning att anta att en student bör avskiljas från
polisprogrammet enligt första stycket 2 eller 3, får Polismyndigheten vid behov uppmana den studenten att låta undersöka sig
av den läkare som anvisas.
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8 § Om ett förfarande inleds som syftar till att en student vid polisprogrammet ska avskiljas från utbildningen, får Polismyndigheten,
om det behövs, med omedelbar verkan avstänga den studenten från
utbildningen i avvaktan på att ärendet slutligt kan avgöras.
9 § Polismyndighetens beslut i ärenden enligt 6, 7 eller 8 § får
överklagas hos Personalansvarsnämnden vid Polismyndigheten.
Nämndens beslut i sådana ärenden får inte överklagas. Andra beslut
enligt detta kapitel får inte överklagas.
8 kap. Anställningar
Behörighet till anställning
1 § Behörig att anställas som polisaspirant är den som genomgått
polisprogrammet vid Polishögskolan.
Behörig att anställas som kommissarie, inspektör eller polisassistent är den som har genomgått
1. polisprogrammet vid Polishögskolan och aspirantutbildning,
2. aspirantutbildning vid en polismyndighet eller polisutbildning
för specialister vid Polishögskolan,
3. grundutbildningen vid Polishögskolan enligt äldre bestämmelser, eller
4. grundkursen vid Polishögskolan och fullgjort alterneringstjänstgöringen enligt äldre bestämmelser.
Om det finns särskilda skäl får Polismyndigheten i ett enskilt
fall medge undantag från vad som har föreskrivits i andra stycket.
1. Denna förordning träder i kraft den xxx.
2. Genom förordningen upphävs polisförordningen (1998:1558),
kungörelsen (1969:84) om användande av skjutvapen i polistjänsten
och polisutbildningsförordningen (1999:740).
3. Vid tillämpningen av 1 kap. 3 §, ska med polisman avses även
den som enligt äldre föreskrifter har anställts som överdirektör vid
Rikspolisstyrelsen, rikskriminalchef, länspolismästare och biträdande
länspolismästare.
4. Föreskriften i 3 kap. 8 § polisförordningen (1998:1558) ska
fortfarande gälla för den som enligt äldre föreskrifter anställts som
länspolismästare och biträdande länspolismästare.
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5. Vid tillämpningen av 8 kap. 1 § andra stycket jämställs aspirantutbildning vid en polismyndighet enligt äldre föreskrifter med
aspirantutbildning vid Polismyndigheten.
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Förslag till
förordning om ändring i kungörelsen (1938:677)
med vissa föreskrifter rörande polismyndighets
befattning med hittegods

Härigenom föreskrivs i fråga om kungörelsen (1938:677) med
vissa föreskrifter rörande polismyndighets befattning med hittegods233
dels att 6 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken till kungörelsen samt 3, 4, 7 och 9 §§ ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Kungörelse med vissa före- Kungörelse med vissa föreskrifter rörande polismyndig- skrifter om Polismyndighetens
hets befattning med hittegods
befattning med hittegods
3§
När hittegods omhändertages
När hittegods tas om hand
av polisen, skall bevis därom av Polismyndigheten, ska bevis
lämnas till upphittaren.
om detta lämnas till upphittaren.
4 §234
Polismyndigheten skall föra
Polismyndigheten ska föra
bok över hittegods.
bok över hittegods.
Befattningshavare
inom
Anställd vid Polismyndigpolisen, som mottagit anmälan heten, som tagit emot anmälan
om hittegods eller omhänder- om hittegods eller omhändertagit dylikt gods, skall därom tagit hittegods, ska utan dröjsmål
ofördröjligen underrätta den underrätta den som för hittesom för hittegodsboken.
godsboken om detta.
7 §235
Har ägarens rätt till hitteHar ägarens rätt till hittegods gått förlorad och är godset gods gått förlorad och är godset
i polisens vård, skall upphittaren i Polismyndighetens vård, ska
anmanas att inom en månad upphittaren uppmanas att inom
233
234
235

Senaste lydelse av 6 § 1982:1120.
Senaste lydelse 1969:727.
Senaste lydelse 1969:727.
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gälda polisens kostnader i anledning av fyndet vid äventyr att
eljest jämväl upphittaren går förlustig sin rätt till godset. Sådan
anmaning bör ske genom
rekommenderat tjänstebrev med
mottagningsbevis, om icke anmaning i annan ordning finnes
mera tillämplig.
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en månad betala Polismyndighetens kostnader i anledning av
fyndet. Upphittaren ska underrättas om att han eller hon
annars förlorar sin rätt till
godset. En sådan uppmaning
bör ske genom rekommenderat
brev med mottagningsbevis, om
inte uppmaning i annan ordning
bedöms vara lämpligare.

9 §236
Anvisningar till polismyndigheterna om beräkning av skälig
lösen för hittegods, som omhändertagits av polismyndighet,
meddelas av Rikspolisstyrelsen.
Närmare föreskrifter om
Polismyndigheten får meddela
bokföring, förvaring och redo- föreskrifter om bokföring, förvisning av medel som handhas varing och redovisning av medel
av polismyndighet på grund av som handhas av Polismyndigdess befattning med hittegods heten på grund av myndighetens
meddelas av Rikspolisstyrelsen.
befattning med hittegods.
Denna förordning träder i kraft den

236

Senaste lydelse 1983:811.
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Förslag till
förordning om ändring
i förundersökningskungörelsen (1947:948)237

Härigenom föreskrivs att 14, 25, 27 och 29 §§ förundersökningskungörelsen (1947:948) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

14 §238
Läggs en förundersökning ned eller beslutas att åtal inte ska
väckas, ska den som hörts som skäligen misstänkt för brottet
underrättas.
Beslutas att förundersökning inte ska inledas eller att en inledd
förundersökning ska läggas ned eller att åtal inte ska väckas, ska
underrättelse ske till målsägande som angett brottet eller anmält
enskilt anspråk i anledning av brottet eller begärt att bli underrättad. Har den som övertagit målsägandens anspråk gjort anmälan
om enskilt anspråk, ska även han underrättas.
Underrättelse enligt andra
Underrättelse enligt andra
stycket behövs inte vid beslut stycket behövs inte vid beslut
av polismyndighet om att inte av Polismyndigheten om att inte
inleda eller att lägga ned en för- inleda eller att lägga ned en förundersökning, om utredningen undersökning, om utredningen
inte lett så långt att någon varit inte lett så långt att någon varit
skäligen misstänkt för brottet. skäligen misstänkt för brottet.
Underrättelse till målsäganden Underrättelse till målsäganden
ska dock alltid ske om måls- ska dock alltid ske om målsäganden har begärt det.
äganden har begärt det.
Om en myndighet, en kommun eller ett landsting som har att
handlägga disciplinärenden enligt lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. har gjort en åtalsanmälan, ska den
som gjort åtalsanmälan genast underrättas om en åtgärd som avses i
andra stycket eller om att ett väckt åtal har lagts ned.
25 §239
Om det i ett mål som skall
Om det i ett mål som ska tas
tas upp av underrätt inte behövs upp av underrätt inte behövs
237
238
239

I SOU 2012:13 har kommittén redovisat förslag till ändring i 7 a §.
Senaste lydelse 2009:300.
Senaste lydelse 1994:1429.
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någon förundersökning, bör det
av polisrapport eller annan dylik
handling framgå om den misstänkte erkänner eller förnekar
gärningen, såvida det inte är
fråga om ett brott som omedelbart har iakttagits av rätten. I
fråga om anteckning i sådan
handling av utsaga gäller 24 §.

någon förundersökning, bör det
av polisrapport eller annan liknande handling framgå om den
misstänkte erkänner eller förnekar gärningen, såvida det inte
är fråga om ett brott som
omedelbart har iakttagits av
rätten. I fråga om anteckning i
sådan handling av utsaga gäller
24 §.
Närmare föreskrifter om
Närmare föreskrifter om
handläggning av brottmål utan handläggning av brottmål utan
förundersökning meddelas av förundersökning meddelas av
Rikspolisstyrelsen efter samråd Polismyndigheten efter samråd
med Riksåklagaren.
med Riksåklagaren.
27 §240
Har övervakning beslutats,
Har övervakning beslutats,
får den misstänkte åläggas skyl- får den misstänkte åläggas skyldighet att på vissa tider vara dighet att på vissa tider vara
tillgänglig i sin bostad eller på tillgänglig i sin bostad eller på
sin arbetsplats. Han får också sin arbetsplats. Han får också
åläggas annat villkor som åläggas annat villkor som
behövs. Åklagaren skall genast behövs. Åklagaren ska genast
underrätta polismyndigheten om underrätta Polismyndigheten om
beslut om övervakning. Det- beslut om övervakning. Detsamma gäller när övervakningen samma gäller när övervakningen
upphör.
upphör.
29 §241
Anmälan enligt 24 kap. 17 §
Anmälan enligt 24 kap. 17 §
tredje stycket rättegångsbalken tredje stycket rättegångsbalken
görs hos den domstol som har görs hos den domstol som har
beslutat om häktning. Om beslutat om häktning. Om
målet handläggs vid en annan målet handläggs vid en annan
domstol, skall anmälan i stället domstol, ska anmälan i stället
göras till den domstolen. Skall göras till den domstolen. Ska
anmälan göras under sådan tid anmälan göras under sådan tid
som avses i 1 § förordningen som avses i 1 § förordningen
240
241

Senaste lydelse 1981:1395.
Senaste lydelse 1988:32.
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(1988:31) om tingsrätternas
beredskap för häktningsfrågor,
görs den till den tingsrätt som
har beredskap.
Har häktningsbeslutet meddelats av överrätt efter särskild
talan mot ett beslut i fråga om
häktning, görs anmälan även
hos den domstol där brottmålet
är anhängigt eller skall anhängiggöras.
Om anmälan gjorts till
annan domstol än som avses i
första och andra styckena, skall
den ofördröjligen vidarebefordras till rätt domstol.
Anmälan enligt denna paragraf görs av åklagaren. Det
åligger polismyndigheten att
omedelbart underrätta åklagaren om att ett beslut enligt
24 kap. 17 § tredje stycket
rättegångsbalken har verkställts.

Författningsförslag

(1988:31) om tingsrätternas
beredskap för häktningsfrågor,
görs den till den tingsrätt som
har beredskap.
Har häktningsbeslutet meddelats av överrätt efter särskild
talan mot ett beslut i fråga om
häktning, görs anmälan även
hos den domstol där brottmålet
är anhängigt eller ska anhängiggöras.
Om anmälan gjorts till
annan domstol än som avses i
första och andra styckena, ska
den utan dröjsmål vidarebefordras till rätt domstol.
Anmälan enligt denna paragraf görs av åklagaren. Polismyndigheten ska omedelbart
underrätta åklagaren om att ett
beslut enligt 24 kap. 17 § tredje
stycket rättegångsbalken har
verkställts.

Denna förordning träder i kraft den
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192

Förslag till
förordning om ändring i kungörelsen (1958:215)
med vissa föreskrifter om häkten och polisarrester

Härigenom föreskrivs att 8 och 11 §§ kungörelsen (1958:215)
med vissa föreskrifter om häkten och polisarrester ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

8 §242
Tillsyn utövas av KriminalKriminalvården utövar tillvården över häkten och polis- syn över häkten och polisarrester som äro anordnade i arrester som är anordnade i
anslutning till sådana häkten anslutning till häkten. Polissamt av Rikspolisstyrelsen över myndigheten utövar tillsyn över
övriga polisarrester.
övriga polisarrester.
11 §243
Kriminalvården och RiksKriminalvården och Polispolisstyrelsen upprättar i samråd myndigheten ska i samråd uppnormalritningar och tekniska rätta normalritningar och tekanvisningar för byggande och niska anvisningar för byggande
inredning av häkten och polis- och inredning av häkten och
arrester.
polisarrester.
Denna förordning träder i kraft den

242
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Senaste lydelse 2005:986.
Senaste lydelse 2005:986.

394

SOU 2012:78

193

Författningsförslag

Förslag till
förordning om ändring i kungörelsen (1958:262)
angående tillämpning av lagen den 17 december
1943 (nr 881) om polisens ställning under krig

Härigenom föreskrivs att 4–7 och 9 §§ kungörelsen (1958:262)
angående tillämpning av lagen den 17 december 1943 (nr 881) om
polisens ställning under krig ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Polisman, som ej erhållit
befrielse från försvarsplikten,
skall under krig bära tjänstedräkt
såväl vid utövning av tjänsten
som under fritid.
Polischef äger dock medgiva
polisman den jämkning i skyldigheten att bära tjänstedräkt,
som finnes nödvändig med hänsyn till polismannens tjänsteuppgifter.
När förhållandena så påkalla,
bör försvarspliktig polisman,
som bär tjänstedräkt, ingripa
mot mindre grupper av fientliga
soldater, ändå att order därom ej
givits.
Vid behov äger polischefen
eller befattningshavare, som
under honom utövar befälet över
polispersonalen på platsen, hos
polischef i närliggande distrikt
göra framställning om polisförstärkning för ingripande mot
fientliga grupper. Sådan förstärkning må icke förvägras i andra

Föreslagen lydelse
4§

Polisman, som inte befriats
från försvarsplikten, ska under
krig bära uniform såväl vid utövning av tjänsten som under
fritid.
Polismyndigheten kan dock
medge polisman den jämkning i
skyldigheten att vara uniformerad, som behövs med hänsyn
till polismannens tjänsteuppgifter.

5§

När förhållandena kräver
det, bör en försvarspliktig polisman, som är uniformerad,
ingripa mot mindre grupper av
fientliga soldater, även om
order om detta inte getts.

395

Författningsförslag

SOU 2012:78

fall än då polispersonalen redan
fullgör trängande militära eller
civila försvarsuppgifter eller
polischefen finner efterkommande av framställningen allvarligt äventyra den allmänna
ordningen och säkerheten inom
distriktet.
När polisförstärkning lämnats,
skall den som tillhandahållit förstärkningen så snart ske kan göra
anmälan därom hos länsstyrelsen. I samma ordning skall meddelas, när tillhandahållen polispersonal återgått till sitt distrikt.
Har ingripande skett, skall
anmälan därom ofördröjligen
göras till närmaste militära chef.
6 §244
Är polisens medverkan nödÄr polisens medverkan nödvändig för att avvärja fientligt vändig för att avvärja fientligt
angrepp, får högste militära angrepp, får högste militära
chef i orten begära medverkan chef i orten begära medverkan
av polismän, som tillhör polis- av Polismyndigheten. Medmyndighet i närheten av verkan får begäras hos länsstyangreppsområdet. Medverkan får relsen eller, om besked av
begäras hos länsstyrelsen eller, länsstyrelsen inte hinner hämtas
om besked av länsstyrelsen inte in, hos Polismyndigheten. Om
hinner hämtas in, hos polis- polismännen genomgått förechefen. Om polismännen genom- skriven försvarsutbildning, får
gått föreskriven försvarsutbild- en begäran inte avslås i andra
ning, får en begäran inte avslås i fall än då polismännen redan
andra fall än då polismännen fullgör nödvändiga civila förredan fullgör nödvändiga civila svarsuppgifter eller ett bifall
försvarsuppgifter eller ett bifall skulle allvarligt äventyra den
skulle allvarligt äventyra den allmänna ordningen och säkerallmänna ordningen och säker- heten inom länet.
heten inom länet.
244

Senaste lydelse 1998:1560.
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När den begärda uppgiften
slutförts får den militära chefen
inte förfoga över polismännen
om inte polischefen lämnat bifall
till en ny begäran.
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När den begärda uppgiften
slutförts får den militära chefen
inte förfoga över polismännen
om inte Polismyndigheten lämnat
bifall till en ny begäran.

7 §245
En polisman är skyldig att
En polisman är skyldig att
tjänstgöra utanför sitt anställ- tjänstgöra utanför sitt anställningsområde även i andra fall än ningsområde även i andra fall än
vad som sägs i 5 eller 6 §, om vad som sägs i 6 §, om det krävs
det krävs för att den tillgängliga för att den tillgängliga persopersonalen skall användas på ett nalen ska användas på ett ändaändamålsenligt sätt. Länsstyrel- målsenligt sätt. Länsstyrelsen
sen har dock rätt att undanta har dock rätt att undanta sådan
sådan personal som avses i 3 § personal som avses i 3 § andra
andra stycket från denna skyl- stycket från denna skyldighet.
dighet.
Beslut om sådan tjänstgöring
Beslut om sådan tjänstgöring
fattas av länsstyrelsen i det län fattas av länsstyrelsen i det län
där polismannen är anställd. där polismannen är placerad.
Om polismannen emellertid Om polismannen uppehåller sig
uppehåller sig i ett annat län i ett annat län och fråga uppstår
och fråga uppstår om tjänst- om tjänstgöring där, får länsgöring där, får länsstyrelsen i styrelsen i detta län besluta. I
detta län besluta. I brådskande brådskande fall får i stället
fall får i stället polischefen be- Polismyndigheten besluta om
sluta om tjänstgöringen. Polis- tjänstgöringen.
Polismyndigchefen skall dock först, om det heten ska dock först, om det är
är möjligt, försäkra sig om att möjligt, försäkra sig om att
polismannen inte behövs för polismannen inte behövs för
särskilda uppgifter som hänger särskilda uppgifter som hänger
samman med befolkningsskydd samman med befolkningsskydd
och räddningstjänst. Om en och räddningstjänst. Om Polispolischef beslutat om tjänstgör- myndigheten beslutat om tjänstingen, skall polischefen snarast göringen,
ska
myndigheten
anmäla detta till länsstyrelsen i snarast anmäla detta till länsdet län där polismannen skall styrelsen i det län där polistjänstgöra.
mannen ska tjänstgöra.
245

Senaste lydelse 1998:1560.
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9 §246
Länsstyrelsen skall i samråd
Länsstyrelsen ska i samråd
med Försvarsmakten i den mån med Försvarsmakten i den mån
det är möjligt i fred upprätta de det är möjligt i fred upprätta de
allmänna planer och vidta de allmänna planer och vidta de
förberedelser i övrigt som förberedelser i övrigt som
behövs med anledning av före- behövs med anledning av föreskrifterna i denna kungörelse.
skrifterna i denna kungörelse.
Länsstyrelsen skall också
Länsstyrelsen ska också
meddela de föreskrifter som meddela de föreskrifter som
behövs till ledning för polis- behövs till ledning för Polismyndigheten i länet. Med hjälp myndighetens verksamhet i länet.
av föreskrifterna skall polis- Med hjälp av föreskrifterna ska
chefen planlägga och i övrigt Polismyndigheten planlägga och
förbereda genomförandet av de i övrigt förbereda genomföruppgifter som skall skötas av andet av de uppgifter som ska
polismännen.
skötas av polismännen.
De planer som länsstyrelsen
De planer som länsstyrelsen
och polischefen upprättat skall och Polismyndigheten upprättat
revideras så ofta omständlig- ska revideras så ofta omständigheterna kräver det och ses över heterna kräver det och ses över
minst en gång årligen.
minst en gång årligen.
Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen (1958:272)
om tjänstekort

Härigenom föreskrivs att 2, 4, 6, 10 och 13 §§ i förordningen
(1958:272) om tjänstekort ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
2 §247
I fråga om behörighet att utfärda tjänstekort gäller följande.
Personal
Behörig myndighet eller
tjänsteman
Personal i den lokala polisPolismyndigheten
organisationen
Annan personal i statens
Den centrala myndighet eller
tjänst
institution eller den länsstyrelse
som personalen hör till, eller
någon annan myndighet som
den
centrala
myndigheten,
institutionen eller länsstyrelsen
bestämmer
Personal i en kommuns
Länsstyrelsen eller den myntjänst liksom de som tjänstgör dighet som länsstyrelsen bestäminom befolkningsskyddet och mer
räddningstjänsten samt det psykologiska försvaret utan att vara
anställda där
Personal vid byggnads- och
Den myndighet som har
reparationsberedskapen
organiserat beredskapen
Föreslagen lydelse
2 §248
I fråga om behörighet att utfärda tjänstekort gäller följande.
Personal
Personal i statens tjänst
247
248

Behörig myndighet eller
tjänsteman
Den centrala myndighet eller
institution eller den länsstyrelse

Senaste lydelse 2000:915.
Senaste lydelse 2000:915.
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som personalen hör till, eller
någon annan myndighet som
den
centrala
myndigheten,
institutionen eller länsstyrelsen
bestämmer
Personal i en kommuns
Länsstyrelsen eller den myntjänst liksom de som tjänstgör dighet som länsstyrelsen beinom befolkningsskyddet och stämmer
räddningstjänsten samt det
psykologiska försvaret utan att
vara anställda där
Personal vid byggnads- och
Den myndighet som har
reparationsberedskapen
organiserat beredskapen
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 §249
Tjänstekort ska innehålla uppgift om innehavarens fullständiga
namn, personnummer och tjänst eller uppdrag samt vara försett
med ett välliknande fotografi av innehavaren och med hans eller
hennes namnteckning. Om det inte finns utrymme för fullständigt
namn, får annat förnamn än tilltalsnamnet förkortas. På kortet ska
det anges vilken myndighet som har utfärdat det, var kontroll av
kortet kan göras samt kortets nummer och giltighetstid.
Om någon har arbetsuppgifter som medför en påtaglig risk att
han eller hon eller någon närstående utsätts för hot eller våld, får
ett särskilt tjänstekort utfärdas om han eller hon
1. är polisman,
2. är annan anställd hos Riks2. är annan anställd hos
polisstyrelsen som deltar i myn- Polismyndigheten eller Säkerhetsdighetens
brottsbekämpande polisen som deltar i myndigverksamhet,
hetens brottsbekämpande verksamhet,
3. är kustbevakningstjänsteman,
4. är tulltjänsteman, eller
5. tillhör fältpersonal hos Skatteverket, Kronofogdemyndigheten eller Försäkringskassan.

249
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På särskilda tjänstekort får namn, personnummer, uppgift om
tjänst eller uppdrag samt namnteckning ersättas med ett tjänstgöringsnummer.
Rikspolisstyrelsen,
KustbePolismyndigheten, Säkerhetsvakningen, Tullverket, Skatte- polisen, Kustbevakningen, Tullverket,
Kronofogdemyndig- verket, Skatteverket, Kronoheten och Försäkringskassan fogdemyndigheten och Försäkska för sina verksamhets- ringskassan ska för sina verkområden utfärda närmare före- samhetsområden utfärda närskrifter om vid vilka tillfällen mare föreskrifter om vid vilka
ett särskilt tjänstekort får tillfällen ett särskilt tjänstekort
användas.
får användas
6 §250
Om någon uppgift som föreOm någon uppgift som förekommer på tjänstekort ändras, kommer på tjänstekort ändras,
skall innehavaren genast åter- ska innehavaren genast återlämna kortet till den myndighet lämna kortet till den myndighet
som utfärdat det.
som utfärdat det.
Rikspolisstyrelsen får medge
undantag från första stycket om
den ändrade uppgiften är föranledd av att indelningen i
polisdistrikt ändras.
10 §
Tjänstekort må återkallas,
Tjänstekort får återkallas,
när skäl äro därtill. Det åligger när det finns skäl för detta. Inneinnehavaren att efter anmaning havaren är skyldig att efter
ofördröjligen återlämna tjänste- anmaning utan dröjsmål lämna
kort som återkallats.
tillbaka tjänstekort som återkallats.
Polismyndighet, som påträffar
Påträffar Polismyndigheten
tjänstekort hos den, vilken icke tjänstekort hos någon som inte
är behörig att innehava sådant är behörig att inneha det, ska
kort, skall omhändertaga det- myndigheten omhänderta tjänstesamma och om förhållandet kortet och underrätta den mynunderrätta den myndighet, som dighet, som utfärdat kortet.
utfärdat kortet.
250
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13 §251
Formulär till tjänstekort
Formulär till tjänstekort ska
skall fastställas av rikspolis- fastställas av Polismyndigheten
styrelsen efter samråd med För- efter samråd med Försvarssvarsmakten.
makten.
Ytterligare föreskrifter om
Ytterligare föreskrifter om
tjänstekort får beslutas av riks- tjänstekort får beslutas av Polispolisstyrelsen efter samråd med myndigheten efter samråd med
Försmakten.
Försvarsmakten.
Denna förordning träder i kraft den

251

Senaste lydelse 1994:162.
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195

Författningsförslag

Förslag till
förordning om ändring i kungörelsen (1965:561)
om statistiska uppgifter angående vägtrafikolyckor

Härigenom föreskrivs att 1–3 §§ kungörelsen (1965:561) om
statistiska uppgifter angående vägtrafikolyckor ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §252
Polismyndigheten i ett polisPolismyndigheten ska till
distrikt där det har inträffat en Transportstyrelsen rapportera vägvägtrafikolycka vid vilken någon trafikolyckor med personskada.
person skadats skall snarast, och Rapporteringen ska göras snarast
senast sju dagar efter det att och senast sju dagar efter det att
polisen fått kännedom om Polismyndigheten fått känneolyckan, rapportera den till dom om olyckan.
Transportstyrelsen.
2 §253
Om någon blivit dödad vid
Polismyndigheten ska till
en vägtrafikolycka, eller avlider Transportstyrelsen
rapportera
som en följd av en sådan olycka dödsfall till följd av vägtrafikinom 30 dagar från olyckstill- olyckor. Rapporteringen omfattar
fället, skall den polismyndighet vägtrafikolyckor vid vilka någon
som avses i 1 § snarast, och senast blivit dödad, eller avlidit som en
fem dagar efter det att polisen fått följd av en sådan olycka inom
kännedom om dödsfallet, rappor- 30 dagar från olyckstillfället.
tera detta till Transportstyrelsen.
Rapporteringen ska göras
snarast och senast fem dagar efter
det att Polismyndigheten fått
kännedom om dödsfallet.
3 §254
Transportstyrelsen får efter
Transportstyrelsen får efter
samråd med Trafikanalys och samråd med Trafikanalys och
252
253
254

Senaste lydelse 2008:1166.
Senaste lydelse 2008:1166.
Senaste lydelse 2010:118.
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Rikspolisstyrelsen meddela de Polismyndigheten meddela de
ytterligare föreskrifter som ytterligare föreskrifter som
behövs för rapporteringen.
behövs för rapporteringen.
Denna förordning träder i kraft den

404
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196

Författningsförslag

Förslag till
förordning om ändring i sjöförklaringskungörelsen
(1967:294)

Härigenom föreskrivs att 13 §
(1967:294) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

sjöförklaringskungörelsen

Föreslagen lydelse

13 §255
Förordnar TransportstyrelFörordnar Transportstyrelsen enligt 18 kap. 18 § andra sen enligt 18 kap. 18 § andra
stycket sjölagen (1994:1009) att stycket sjölagen (1994:1009) att
sjöförklaring skall äga rum för sjöförklaring ska äga rum för
utländskt fartyg, skall styrelsen utländskt fartyg, ska styrelsen
genast underrätta polismyndig- genast underrätta Polismyndigheten och Tullverket i den hamn heten och Tullverket. Underdär fartyget befinner sig.
rättelsen ska innehålla uppgift om
den hamn där fartyget befinner
sig.
Polismyndigheten skall vidPolismyndigheten ska vidta
taga de åtgärder som behövs för de åtgärder som behövs för att
att hindra fartyget att avgå hindra fartyget att avgå innan
innan sjöförklaringen hållits. sjöförklaringen hållits. TransTransportstyrelsen och tull- portstyrelsen och tullmyndigmyndigheten får icke innan heten får inte innan sjöförsjöförklaringen hållits vidtaga klaringen hållits vidta åtgärd
åtgärd som främjar fartygets som främjar fartygets avgång.
avgång.
Denna förordning träder i kraft den

255

Senaste lydelse 2008:1222.
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen (1967:502)
om utdrag ur folkbokföringsdatabasen i och för
utredning angående brott, m.m.

Härigenom föreskrivs att förordningen (1967:502) om utdrag ur
folkbokföringsdatabasen i och för utredning angående brott,
m.m.256 ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Domstol, länsstyrelse, åklagarmyndighet och polismyndighet äger i och för utredning angående brott erhålla utdrag ur folkbokföringsdatabasen
beträffande viss person.
Rikspolisstyrelsen äger erhålla
sådant utdrag när utdraget
behövs för styrelsens verksamhet.
Utdrag enligt första och andra
styckena skall avfattas enligt
formulär som fastställs av Skatteverket efter samråd med Åklagarmyndigheten.

Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, domstol, länsstyrelse
och åklagarmyndighet har rätt
att för utredning av brott få
utdrag ur folkbokföringsdatabasen beträffande viss person.

Utdrag enligt första stycket
ska avfattas enligt formulär som
fastställs av Skatteverket efter
samråd med Åklagarmyndigheten.

Denna förordning träder i kraft den

256

Senaste lydelse 2004:1292.

406

SOU 2012:78

198

Författningsförslag

Förslag till
förordning om ändring i ordningsbotskungörelsen
(1968:199)

Härigenom föreskrivs i fråga om ordningsbotskungörelsen
(1968:199) 257
dels att ordet ”rikspolisstyrelsen” i 1 och 19 §§ ska bytas ut mot
ordet ”Polismyndigheten,
dels att ordet ”Rikspolisstyrelsen” i 8 och 11 §§ ska bytas ut mot
ordet ”Polismyndigheten”,
dels att 9, 10, 12, 18 och 20 §§ ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Rikspolisstyrelsen skall underrättas om vilka förelägganden
som har utfärdats, vilka som
godkänts i samband med utfärdandet och, i fall som avses i
48 kap. 16 § andra stycket
rättegångsbalken, vilka som
godkänts senare. Underrättelsen sänds av den som har
utfärdat föreläggandet. Styrelsen får meddela föreskrifter om
att underrättelsen skall sändas
av någon annan.
Om Rikspolisstyrelsen i fall
som avses i 48 kap. 16 § andra
stycket rättegångsbalken inte
får någon underrättelse om att
föreläggandet har godkänts
skriftligen eller något annat
besked från den myndighet vid
vilken
föreläggandet
har

Föreslagen lydelse
9 §258
Polismyndigheten ska underrättas om vilka förelägganden
som har utfärdats, vilka som
godkänts i samband med utfärdandet och, i fall som avses i
48 kap. 16 § andra stycket
rättegångsbalken, vilka som
godkänts senare. Underrättelsen sänds av den som har
utfärdat föreläggandet. Styrelsen får meddela föreskrifter om
att underrättelsen ska sändas av
någon annan.
Om Polismyndigheten i fall
som avses i 48 kap. 16 § andra
stycket rättegångsbalken inte
får någon underrättelse om att
föreläggandet har godkänts
skriftligen eller något annat
besked från den myndighet vid
vilken
föreläggandet
har

257

Senaste lydelse av
1 § 1982:1128
8 § 2006:498
11 § 2012:12.
258
Senaste lydelse 2006:498.
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utfärdats, och om styrelsen inte
heller får något godkännande
genom betalning från den misstänkte, får styrelsen sända en
påminnelse om föreläggandet
till den misstänkte. Om det
inte heller därefter kommer in
något godkännande, skall styrelsen underrätta den myndighet
vid vilken föreläggandet har
utfärdats. Om godkännande
sker genom betalning till styrelsen efter det att en sådan underrättelse har lämnats, skall myndigheten underrättas om detta.

utfärdats, och om Polismyndigheten inte heller får något
godkännande genom betalning
från den misstänkte, får den
sända en påminnelse om föreläggandet till den misstänkte.
Om det inte heller därefter
kommer in något godkännande, ska Polismyndigheten
underrätta den myndighet vid
vilken föreläggandet har utfärdats. Om godkännande sker
genom betalning till Polismyndigheten efter det att en sådan
underrättelse har lämnats, ska
myndigheten underrättas om
detta.
Om ett föreläggande återOm ett föreläggande återkallas, skall Rikspolisstyrelsen kallas, ska Polismyndigheten
underrättas om detta.
underrättas om detta.
10 §259
Om ett föreläggande godOm ett föreläggande godkänns sedan rapport om känns sedan rapport om
gärningen lämnats till åklagaren, gärningen lämnats till åklagaren,
skall åklagaren underrättas om ska åklagaren underrättas om
godkännandet. Är detta utan godkännandet. Är detta utan
verkan enligt 48 kap. 19 § rätte- verkan enligt 48 kap. 19 § rättegångsbalken, skall åklagaren gångsbalken, ska åklagaren
underrätta den misstänkte och underrätta den misstänkte och
den myndighet vid vilken före- den myndighet vid vilken föreläggandet har utfärdats. Myn- läggandet har utfärdats. Om
digheten skall underrätta Riks- föreläggandet utfärdats av annan
polisstyrelsen. Styrelsen skall myndighet än Polismyndigheten,
underrätta andra myndigheter ska denna myndighet underrätta
som fått meddelande om före- Polismyndigheten. Andra mynläggandet.
digheter som fått meddelande om
föreläggandet ska underrättas av
Polismyndigheten.
259

Senaste lydelse 1992:1029.
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Författningsförslag

12 §
Vad som föreskrives i lag eller
Vad som föreskrivs i lag eller
annan författning om skyldig- annan författning om skyldighet för underrätt att underrätta het för underrätt att underrätta
myndighet om dom i brottmål myndighet om dom i brottmål
äger motsvarande tillämpning äger motsvarande tillämpning
på rikspolisstyrelsen i fråga om på Polismyndigheten i fråga om
godkänt föreläggande. Har godkänt föreläggande. Om
underrätten att sända dom, skall underrätten är skyldig att sända
rikspolisstyrelsen i stället sända dom, ska Polismyndigheten i
underrättelse om föreläggandets stället sända underrättelse om
innehåll och om godkännandet. föreläggandets innehåll och om
godkännandet.
18 §260
Beslutar rätten om inhibition
Beslutar rätten om inhibition
i ett mål om undanröjande av i ett mål om undanröjande av
ett föreläggande, skall den myn- ett föreläggande, ska den myndighet vid vilken föreläggandet dighet vid vilken föreläggandet
har utfärdats underrättas om har utfärdats underrättas om
detta. Myndigheten skall under- detta. Om föreläggandet uträtta
Rikspolisstyrelsen
om färdats av annan myndighet än
beslutet.
Polismyndigheten, ska denna
myndighet underrätta Polismyndigheten om beslutet.
Om ett föreläggande undanOm ett föreläggande undanröjs, skall rätten underrätta den röjs, ska rätten underrätta den
myndighet vid vilken förelägg- myndighet vid vilken föreläggandet har utfärdats, när beslutet andet har utfärdats, när beslutet
vunnit laga kraft. Myndigheten vunnit laga kraft. Om föreläggskall underrätta Rikspolissty- andet utfärdats av annan mynrelsen om att föreläggandet har dighet än Polismyndigheten, ska
undanröjts.
Rikspolisstyrelsen denna myndighet underrätta
skall underrätta andra myndig- Polismyndigheten om att föreheter som fått meddelande om läggandet har undanröjts. Polisföreläggandet.
myndigheten ska underrätta
andra myndigheter som fått
meddelande om föreläggandet.

260

Senaste lydelse 1992:1029.
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20 §261
Rikspolisstyrelsen bestämmer
Polismyndigheten bestämmer
på vilket sätt och under vilken på vilket sätt och under vilken
tid utfärdade förelägganden tid utfärdade förelägganden ska
skall förvaras.
förvaras.
Närmare föreskrifter för
Närmare föreskrifter för
verkställigheten av de bestäm- verkställigheten av de bestämmelser i 48 kap. rättegångs- melser i 48 kap. rättegångsbalken som rör föreläggande av balken som rör föreläggande av
ordningsbot
meddelas
av ordningsbot
meddelas
av
Rikspolisstyrelsen. I fråga om Polismyndigheten. I fråga om
brott som avses i 4 och 9 §§ brott som avses i 4 och 9 §§
lagen (2000:1225) om straff för lagen (2000:1225) om straff för
smuggling och försök till sådant smuggling och försök till sådant
brott får sådana föreskrifter brott får sådana föreskrifter
även meddelas av Tullverket. I även meddelas av Tullverket. I
fråga om brott enligt 5 kap. 1 § fråga om brott enligt 5 kap. 1 §
sjötrafikförordningen
sjötrafikförordningen
(1986:300) får sådana före- (1986:300) får sådana föreskrifter även meddelas av Kust- skrifter även meddelas av Kustbevakningen. Innan någon av bevakningen. Innan någon av
myndigheterna beslutar före- myndigheterna beslutar föreskrifter som berör någon av de skrifter som berör någon av de
andra myndigheternas verksam- andra myndigheternas verksamhetsområde skall de samråda hetsområde ska de samråda med
med varandra.
varandra.
Denna förordning träder i kraft den

261

Senaste lydelse 2006:84.
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Förslag till
förordning om ändring i efterlysningskungörelsen
(1969:293)

Härigenom föreskrivs i fråga om efterlysningskungörelsen
(1969:293)262
dels att i 3, 13 och 14 §§ ordet ”Rikspolisstyrelsen” ska bytas ut
mot ordet ”Polismyndigheten”,
dels att 2, 6, 7, 9 och 12 §§ ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
2 §263

Efterlysningar
verkställs
genom att uppgifter införs i ett
register över efterlysta personer
som förs med hjälp av automatisk databehandling (ADB).
Databehandlingen utförs av
Rikspolisstyrelsen.
Uppgifter införs i ADBregistret av den polismyndighet
som beslutar om efterlysning eller
för verkställighet erhåller efterlysningsbeslut som har meddelats
av en åklagarmyndighet eller
Kriminalvården. Rikspolisstyrelsen inför uppgifter i registret
beträffande efterlysningar som
beslutats av styrelsen.

Efterlysningar
verkställs
genom att uppgifter införs i ett
register över efterlysta personer
som förs med hjälp av automatisk databehandling (ADB).
Databehandlingen utförs av
Polismyndigheten.
Polismyndigheten för in uppgifter i ADB-registret.

6 §264
Rikspolisstyrelsen, polismynPolismyndigheten, Säkerhetsdighet, åklagarmyndighet eller polisen, åklagarmyndighet eller
Kriminalvården beslutar om Kriminalvården beslutar om
efterlysning. Annan myndighet efterlysning. Annan myndighet
kan göra framställning om kan göra framställning om
262
263
264

Senaste lydelse av 3 § 1982:227.
Senaste lydelse 2005:989.
Senaste lydelse 2005:989.
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Författningsförslag

efterlysning hos polismyndighet.
Rikspolisstyrelsen
beslutar
om efterlysning på begäran av
utländsk myndighet.
Av
ett
beslut
om
efterlysning skall det framgå om
den efterlyste skall omhändertas
vid anträffandet.
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efterlysning hos Polismyndigheten.
Polismyndigheten
beslutar
om efterlysning på begäran av
utländsk myndighet.
Av
ett
beslut
om
efterlysning ska det framgå om
den efterlyste ska omhändertas
vid anträffandet.

7 §265
Framställning om efterlysFramställning om efterlysning görs hos den polismyn- ning görs hos Polismyndigheten.
dighet inom vars distrikt den
begärande
myndigheten
är
belägen, om inte något annat är
särskilt föreskrivet.
Framställningen skall inneEn framställning om efterhålla uppgifter om den efter- lysning ska innehålla uppgifter
sökte, om anledningen till om den eftersökte, om anledeftersökningen och om den ningen till eftersökningen och
åtgärd som skall vidtagas när om den åtgärd som ska vidtas
han anträffas. Till framställ- när han eller hon anträffas. Till
ningen skall fogas de handlingar framställningen ska fogas de
som behövs för polismyndig- handlingar som behövs för
hetens handläggning av ärendet. Polismyndighetens handläggning
av ärendet.
9 §266
När den efterlyste har
När den efterlyste har
anträffats eller efterlysningen av anträffats eller efterlysningen av
något annat skäl inte längre något annat skäl inte längre
behövs, skall den genast åter- behövs, ska den genast återkallas. Återkallelse sker genom kallas. Återkallelse sker genom
att uppgifterna tas bort ur att uppgifterna tas bort ur
registret.
registret.
En efterlysning skall återEn efterlysning återkallas av
kallas av den polismyndighet som Polismyndigheten.
anträffar den efterlyste. Om
265
266

Senaste lydelse 1982:227.
Senaste lydelse 2005:989.
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efterlysningen av något annat
skäl inte längre behövs, skall den
återkallas av den polismyndighet
som har verkställt efterlysningen.
En myndighet som har
begärt en efterlysning hos en
polismyndighet skall genast
underrätta denna, när den
efterlyste har anträffats eller
efterlysningen av något annat
skäl inte längre behövs. Om en
efterlysning har beslutats av en
åklagarmyndighet eller av Kriminalvården har den beslutande
myndigheten motsvarande skyldighet att underrätta den polismyndighet som verkställt efterlysningen.

Författningsförslag

En myndighet som har
beslutat om eller begärt en
efterlysning hos Polismyndigheten ska genast underrätta
denna, när den efterlyste har
anträffats eller efterlysningen av
något annat skäl inte längre
behövs. Om en efterlysning har
beslutats av en åklagarmyndighet eller av Kriminalvården har
den beslutande myndigheten
motsvarande skyldighet att
underrätta Polismyndigheten.

12 §267
En efterlysning som inte
En efterlysning som inte
avser en person som skall om- avser en försvunnen person
händertas vid anträffandet och eller en person som ska ominte heller en försvunnen händertas vid anträffandet,
person, gäller högst ett år, om gäller högst ett år, om inte
inte dessförinnan ett nytt beslut dessförinnan ett nytt beslut om
har meddelats. Efterlysningar efterlysning har meddelats.
som av detta skäl upphört att Efterlysningar som av detta skäl
gälla tas bort ur registret genom upphört att gälla tas bort ur
Rikspolisstyrelsens försorg.
registret genom Polismyndighetens försorg.
Denna förordning träder i kraft den

267

Senaste lydelse 1982:227.
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Förslag till
förordning om ändring i kungörelsen (1969:590)
om ersättning vid förundersökning i brottmål

Härigenom föreskrivs i fråga om kungörelsen (1969:590) om
ersättning vid förundersökning i brottmål268
dels att 5 § ska upphöra att gälla,
dels att 3 § ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Beslut över begäran om
ersättning meddelas av polismyndigheten. Om förundersökningen ledes av åklagaren, får
även han meddela sådant beslut.

Föreslagen lydelse
3§

Beslut med anledning av en
begäran om ersättning meddelas
av Polismyndigheten. Om förundersökningen leds av åklagaren, får även han eller hon
besluta.
Beslut enligt första stycket
överklagas hos länsstyrelsen
inom två veckor från den dag då
den hörde fick del av beslutet.

Talan mot beslut som avses i
första stycket föres hos länsstyrelsen genom besvär inom två
veckor från den dag då den
hörde fick del av beslutet.
Mot länsstyrelsens beslut får
Länsstyrelsens beslut får inte
talan ej föras.
överklagas.
Denna förordning träder i kraft den

268

Senaste lydelse av 5 § 2004:1272.
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Förslag till
förordning om ändring
i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)

Härigenom föreskrivs att 7, 10, 11 och 15 §§ strafföreläggandekungörelsen (1970:60) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
7 §269

Åklagarmyndigheten respekÅklagarmyndigheten respektive Tullverket får meddela före- tive Tullverket får meddela föreskrifter om vilken myndighet skrifter om vilken myndighet
ett skriftligt godkännande av ett ett skriftligt godkännande av ett
strafföreläggande skall lämnas strafföreläggande ska lämnas till.
till.
Godkännande
av
ett
Godkännande
av
ett
strafföreläggande enligt 48 kap. strafföreläggande enligt 48 kap.
11 § rättegångsbalken eller 5 § 11 § rättegångsbalken eller 5 §
tredje stycket lagen (1986:1009) tredje stycket lagen (1986:1009)
om förfarandet i vissa fall vid om förfarandet i vissa fall vid
förverkande m.m. sker genom förverkande m.m. sker genom
betalning till Rikspolisstyrelsen.
betalning till Polismyndigheten.
Ett strafföreläggande anses godkänt när skriftligt godkännande
eller betalning kommer in till behörig mottagare.
Om det finns skäl till det,
Om det finns skäl till det, ska
skall en åklagare pröva om god- en åklagare pröva om godkännande föreligger.
kännande föreligger.
10 §270
Åklagarmyndigheten skall till
Åklagarmyndigheten ska till
Rikspolisstyrelsen lämna de upp- Polismyndigheten lämna de uppgifter om strafföreläggande som gifter om strafföreläggande som
behövs för uppbörd enligt behövs för uppbörd enligt
bötesverkställighetslagen
bötesverkställighetslagen
(1979:189).
(1979:189).

269
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Senaste lydelse 2006:429.
Senaste lydelse 2004:1273.
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11 §271
Om det kommer in betalning
Om det kommer in betalning
som kan utgöra godkännande som kan utgöra godkännande
enligt 48 kap. 11 § rättegångs- enligt 48 kap. 11 § rättegångsbalken till Rikspolisstyrelsen, balken till Polismyndigheten, ska
skall detta meddelas den myn- detta meddelas den myndighet
dighet där strafföreläggandet där strafföreläggandet utfärdautfärdades.
des.
15 §272
Uppgifter till rättsstatistiken
Uppgifter till rättsstatistiken
lämnas enligt föreskrifter som lämnas enligt föreskrifter som
Brottsförebyggande rådet med- Brottsförebyggande rådet meddelar efter samråd med Åklagar- delar efter samråd med Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyn- myndigheten, Ekobrottsmyndigheten,
Rikspolisstyrelsen, digheten,
Polismyndigheten,
Tullverket och Riksarkivet.
Tullverket och Riksarkivet.
Denna förordning träder i kraft den

271
272

Senaste lydelse 1997:905.
Senaste lydelse 2004:1273.
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202

Författningsförslag

Förslag till
förordning om ändring i förordningen (1970:340)
om skolskjutsning

Härigenom föreskrivs att 2 § förordningen (1970:340) om
skolskjutsning ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 §273
Skolskjutsning ska när det gäller tidsplaner och färdvägar ordnas
så att kraven på trafiksäkerhet tillgodoses.
I varje kommun ska den eller
I varje kommun ska den eller
de nämnder som enligt 2 kap. de nämnder som enligt 2 kap.
2 § andra stycket skollagen 2 § andra stycket skollagen
(2010:800) fullgör kommunens (2010:800) fullgör kommunens
uppgifter som huvudman inom uppgifter som huvudman inom
skolväsendet verka för att skolväsendet verka för att
särskilt anordnade hållplatser särskilt anordnade hållplatser
för skolskjutsning utformas så för skolskjutsning utformas så
att olyckor i möjligaste mån att olyckor i möjligaste mån
undviks. Nämnden bestämmer undviks. Nämnden bestämmer
efter att ha inhämtat synpunkter efter att ha inhämtat synpunkter
från den kommunala nämnd från den kommunala nämnd
som ansvarar för trafikfrågor, som ansvarar för trafikfrågor,
polismyndigheten och väghåll- Polismyndigheten och väghållaren för varje skolskjuts färdväg aren för varje skolskjuts färdväg
och de platser där på- eller och de platser där på- eller
avstigning bör ske.
avstigning bör ske.
Nämnden svarar för att eleverna undervisas om vad de ska göra
för att undvika olyckor i samband med skolskjutsning.
Denna förordning träder i kraft den

273

Senaste lydelse 2011:527.
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen (1970:517)
om rättsväsendets informationssystem

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (1970:517) om
rättsväsendets informationssystem
dels att 3, 5–7, 9, 13–15, 20 och 32 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 12 § ska lyda ’’Behandling av uppgift
som inkommit till Polismyndigheten’’.
Nuvarande lydelse
Rikspolisstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandling
av personuppgifter i de delsystem som anges i 2 §.
Ett delsystem med tillhörande handlingar skall hållas
under sådan vård att obehöriga
inte får tillgång till dem.

Föreslagen lydelse
3 §274

Polismyndigheten är personuppgiftsansvarig för behandling
av personuppgifter i de delsystem som anges i 2 §.
Ett delsystem med tillhörande handlingar ska hållas
under sådan vård att obehöriga
inte får tillgång till dem.

Nuvarande lydelse
5 §275
Uppgift om dom eller beslut av tingsrätt, hovrätt eller Högsta
domstolen skall lämnas till Rikspolisstyrelsen i följande fall.
Uppgift lämnas av
1. Tingsrätt, hovrätt, Högsta
domstolen

274
275

Senaste lydelse 2001:683.
Senaste lydelse 2001:683.
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Uppgift lämnas om
Dom i brottmål
Avvisning eller avskrivning
av åtal
Dom eller slutligt beslut i
mål som avses i 19 § andra
stycket lagen (1946:804) om
införande av nya rättegångsbalken, 8 § lagen (1985:206) om
viten, eller lagen (1986:1009)
om förfarande i vissa fall av förverkande m.m.
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2. Hovrätt,
stolen

Författningsförslag

Högsta

Slutligt beslut i mål om
förvandling av böter eller vite
domUndanröjande av lägre rätts
beslut att avvisa talan mot dom
eller slutligt beslut som anges i 1
Avvisning eller avskrivning
av talan mot dom eller slutligt
beslut som anges i 1
Undanröjande av dom eller
slutligt beslut i mål som anges i
1 på grund av domvilla eller
annat rättegångsfel
Beslut under rättegång att
vidare verkställighet inte får äga
rum beträffande den som har
dömts till skyddstillsyn.
Beviljande av resning eller
återställande av försutten tid
beträffande dom eller slutligt
beslut som anges i 1
Beslut att inte meddela
prövningstillstånd beträffande
dom eller beslut som anges i 1

Föreslagen lydelse
5§
Uppgift om dom eller beslut av tingsrätt, hovrätt eller Högsta
domstolen ska lämnas till Polismyndigheten i följande fall.
Uppgift lämnas av
Uppgift lämnas om
1. Tingsrätt, hovrätt, Högsta
Dom i brottmål
domstolen
Avvisning eller avskrivning
av åtal
Dom eller slutligt beslut i
mål som avses i 19 § andra
stycket lagen (1946:804) om
införande av nya rättegångsbalken, 8 § lagen (1985:206) om
viten, eller lagen (1986:1009)
om förfarande i vissa fall av förverkande m.m.
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2. Hovrätt,
stolen
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Högsta

Nuvarande lydelse

Slutligt beslut i mål om förvandling av böter eller vite
domUndanröjande av lägre rätts
beslut att avvisa talan mot dom
eller slutligt beslut som anges i 1
Avvisning eller avskrivning
av talan mot dom eller slutligt
beslut som anges i 1
Undanröjande av dom eller
slutligt beslut i mål som anges i
1 på grund av domvilla eller
annat rättegångsfel
Beslut under rättegång att
vidare verkställighet inte får äga
rum beträffande den som har
dömts till skyddstillsyn.
Beviljande av resning eller
återställande av försutten tid
beträffande dom eller slutligt
beslut som anges i 1
Beslut att inte meddela prövningstillstånd beträffande dom
eller beslut som anges i 1
Föreslagen lydelse

5 a §276
Vid bifall till en ansökan om
Vid bifall till en ansökan om
omvandling
enligt
lagen omvandling
enligt
lagen
(2006:45) om omvandling av (2006:45) om omvandling av
fängelse på livstid skall en kopia fängelse på livstid ska en kopia
av det slutliga beslutet lämnas av det slutliga beslutet lämnas
till
Rikspolisstyrelsen
sedan till Polismyndigheten sedan
beslutet vunnit laga kraft.
beslutet vunnit laga kraft.
6 §277

Uppgift enligt 5 § sändes
Uppgift enligt 5 § ska lämnas
inom tio dagar från dagen för inom tio dagar från dagen för
domen eller beslutet.
domen eller beslutet.
276
277

Senaste lydelse 2006:1120.
Senaste lydelse 1983:361.
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Meddelas beslut om rättelse
Meddelas beslut om rättelse
av dom eller beslut som avses i av dom eller beslut som avses i
5 §, skall Rikspolisstyrelsen genast 5 §, ska Polismyndigheten genast
underrättas.
underrättas.
Sedan tid för fullföljd av
talan mot domen eller beslutet
utgått, skall uppgift lämnas till
Rikspolisstyrelsen huruvida avgörandet vunnit laga kraft eller
överklagats. I fall som avses i
51 kap. 5 § andra stycket rättegångsbalken skall dock uppgift
om överklagande lämnas utan
avvaktan på fullföljdstidens
utgång.
En polismyndighet ska lämna
uppgifter till Rikspolisstyrelsen
om anmälda brott. Detta gäller
dock inte om ärendet förs i
diarium som avses i 3 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641).

7 §278

Sedan tid för fullföljd av
talan mot domen eller beslutet
gått ut, ska uppgift lämnas till
Polismyndigheten huruvida avgörandet vunnit laga kraft eller
överklagats. I fall som avses i
51 kap. 5 § andra stycket rättegångsbalken ska dock uppgift
om överklagande lämnas utan
avvaktan på fullföljdstidens
utgång.

9 §279

Säkerhetspolisen ska lämna
uppgifter till Polismyndigheten
om anmälda brott. Detta gäller
dock inte om ärendet förs i
diarium som avses i 3 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641).

13 §280
Sedan uppgift enligt 5 §
Sedan uppgift enligt 5 §
inkommit, sänder Rikspolissty- inkommit, sänder Polismyndigrelsen underlag för fullgörande heten underlag för fullgörande
av uppgiftsskyldighet som avses av uppgiftsskyldighet som avses
i 7 §.
i 7 §.
14 §281
Om en uppgift som avses i
Om en uppgift som avses i
5 § visar sig vara felaktig eller 5 § visar sig vara felaktig eller
278

Senaste lydelse 1981:487.
Senaste lydelse 2009:643.
280
Senaste lydelse 1972:105.
281
Senaste lydelse 1999:1137.
279
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ofullständig skall Rikspolisstyrelsen, om felaktigheten eller
ofullständigheten inte är av
ringa betydelse, underrätta den
domstol som har meddelat
domen eller beslutet.
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ofullständig ska Polismyndigheten, om felaktigheten eller
ofullständigheten inte är av
ringa betydelse, underrätta den
domstol som har meddelat
domen eller beslutet.

15 §282
Om en domstol i särskilt
Om en domstol i särskilt
anvisad ordning har angivit att anvisad ordning har angett att
en underrättelse skall tillställas en underrättelse ska lämnas till
en viss myndighet eller ett visst en viss myndighet eller ett visst
register, skall Rikspolisstyrelsen register, ska Polismyndigheten
översända de föreskrivna upp- översända de föreskrivna uppgifterna till myndigheten eller gifterna till myndigheten eller
registret. Om böter har betalats registret. Om böter har betalats
i förskott till Tullverket skall i förskott till Tullverket ska
Rikspolisstyrelsen underrätta den Polismyndigheten underrätta den
myndighet som mottagit för- myndighet som mottagit förskottet om utgången i det mål skottet om utgången i det mål
som ärendet eller betalningen som ärendet eller betalningen
avser.
avser.
Rikspolisstyrelsen
lämnar
Polismyndigheten
lämnar
underlag till rättsstatistiken underlag till rättsstatistiken
enligt anvisningar som Brotts- enligt anvisningar som Brottsförebyggande rådet meddelar i förebyggande rådet meddelar i
samråd med Rikspolisstyrelsen samråd med Polismyndigheten
och vederbörande centrala myn- och vederbörande centrala myndigheter.
digheter.
20 §283
Rikspolisstyrelsen skall på
Polismyndigheten ska på
begäran av en myndighet lämna begäran av en myndighet lämna
uppgift om sådana avgöranden uppgift om sådana avgöranden
av en domstol som enligt 3 § av en domstol som enligt 3 §
bötesverkställighetsförordninge bötesverkställighetsförordninge
n (1979:197) kan bli föremål för n (1979:197) kan bli föremål för
uppbörd. Uppgift om ett anmält uppbörd. Uppgift om ett anmält
brott får lämnas ut av Riks- brott får lämnas ut av Polis282
283

Senaste lydelse 1999:1137.
Senaste lydelse 1999:1137.

422

SOU 2012:78
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polisstyrelsen i den omfattning myndigheten i den omfattning
det behövs för polisverksam- det behövs för polisverksamheten.
heten.
32 §284
Den som i tjänsten tar del av
Den som i tjänsten tar del av
uppgift, som enligt denna för- uppgift, som enligt denna förordning lämnats av Rikspolis- ordning lämnats av Polismynstyrelsen, och misstänker att digheten, och misstänker att
uppgiften är oriktig skall genast uppgiften är oriktig ska genast
anmäla det till Rikspolisstyrelsen. anmäla det till Polismyndigheten.
Denna förordning träder i kraft den

284

Senaste lydelse 2001:683.
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Förslag till
förordning om ändring i kungörelsen (1970:710)
om utlämning till eller från Danmark, Finland,
Island eller Norge för verkställighet av beslut
om vård eller behandling

Härigenom föreskrivs att 3–5 och 7–10 §§ kungörelsen
(1970:710) om utlämning till eller från Danmark, Finland, Island
eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling
ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3§
Vid prövning av frågan huruVid prövning av frågan om
vida beslut om utlämning får beslut om utlämning får
meddelas av polismyndighet skall meddelas av Polismyndigheten
polismyndigheten särskilt beakta ska myndigheten särskilt beakta i
i vad mån mot utlämning talar vad mån mot utlämning talar att
att den som framställningen den som framställningen avser
avser kan anses ha fast anknytkan anses ha fast anknytning
ning till Sverige genom att han till Sverige genom att ha varit
varit bosatt här under längre tid bosatt här under längre tid eller
eller har nära anhöriga här,
ha nära anhöriga här,
att han är misstänkt eller
är misstänkt eller åtalad för
åtalad för brott här i riket,
brott här i riket,
att han enligt beslut av
enligt beslut av svensk mynsvensk myndighet skall intagas dighet ska tas in på anstalt för
på anstalt för att undergå på- att undergå påföljd för brott
följd för brott eller annan vård eller annan vård här, eller
här, eller
motsätter sig utlämning och
att han motsätter sig utläm- anför beaktansvärda skäl för
ning och anför beaktansvärda detta.
skäl härför.
4§
Innan beslut meddelas enligt
Innan beslut meddelas enligt
9 § lagen (1970:375) om utläm- 9 § lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, ning till Danmark, Finland,
Island eller Norge för verk- Island eller Norge för verk-
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ställighet av beslut om vård eller
behandling skall polismyndigheten hos Rikspolisstyrelsen eller
den
utländska
myndigheten
skyndsamt inhämta besked om
det utländska beslutets innehåll
och uppgift huruvida det är
verkställbart i den främmande
staten.

Författningsförslag

ställighet av beslut om vård eller
behandling ska Polismyndigheten
vid behov skyndsamt inhämta
besked från den utländska myndigheten om det utländska
beslutets innehåll och uppgift
huruvida det är verkställbart i
den främmande staten.

5 §285
När beslut om utlämning
När beslut om utlämning
meddelats, skall den myndighet meddelats, ska den myndighet
som
gjort
framställningen som
gjort
framställningen
omedelbart underrättas härom. omedelbart underrättas om det.
Detsamma gäller när beslut har Detsamma gäller när beslut har
meddelats om reseförbud eller meddelats om reseförbud eller
omhändertagande.
omhändertagande.
I fall som avses i 5 § andra
I fall som avses i 5 § andra
stycket lagen (1970:375) om stycket lagen (1970:375) om
utlämning
till
Danmark, utlämning
till
Danmark,
Finland, Island eller Norge för Finland, Island eller Norge för
verkställighet av beslut om vård verkställighet av beslut om vård
eller behandling skall polismyn- eller behandling ska Polismyndigheten omedelbart underrätta digheten omedelbart underrätta
såväl förvaltningsrätten som den såväl förvaltningsrätten som den
myndighet som gjort framställ- myndighet som gjort framställning om utlämning om skälen ning om utlämning om skälen
till att beslut om utlämning ej till att beslut om utlämning inte
har meddelats.
har meddelats.
7§
Vid utredning i utlämningsärende, vid beslut om omhändertagande och vid verkställighet av beslut om utlämning skall
polismyndigheten när anledning
förekommer samråda med annan
myndighet.
285

Vid utredning i utlämningsärende, vid beslut om omhändertagande och vid verkställighet av beslut om utlämning ska
Polismyndigheten, när det finns
anledning, samråda med annan
myndighet.

Senaste lydelse 2009:875.
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8§
Häkteslagen (2010:611) och häktesförordningen gäller i tillämpliga delar i fråga om behandling av den som har omhändertagits
enligt lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island
eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling.
Socialstyrelsen eller, om den
Socialstyrelsen eller, om den
omhändertagne intagits i polis- omhändertagne intagits i polisarrest, Rikspolisstyrelsen, får där- arrest, Polismyndigheten, får därutöver bevilja de lättnader och utöver bevilja de lättnader och
förmåner, som kan medges med förmåner, som kan medges med
hänsyn till ordning och säkerhet hänsyn till ordning och säkerhet
där förvaringen sker samt för- där förvaringen sker samt förvaringens syfte.
varingens syfte.
9§

Verkställighet av beslut om
Verkställighet av beslut om
utlämning ankommer på polis- utlämning ankommer på Polismyndigheten i den ort där den myndigheten. Verkställigheten
som beslutet rör uppehåller sig. ska ske utan dröjsmål.
Verkställigheten skall ske utan
dröjsmål.
10 §286
Framställning om utlämning
Framställning om utlämning
från Danmark, Finland eller från Danmark, Finland eller
Norge göres av polismyndighet
Norge görs av Polismyndigheten.
Denna förordning träder i kraft den

286

Senaste lydelse 1974:915.
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Förslag till
förordning om ändring i kungörelsen (1972:115)
med anledning av konventionen den 9 februari
1972 mellan Sverige och Norge om renbetning

Härigenom föreskrivs att 5 § kungörelsen (1972:115) med
anledning av konventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och
Norge om renbetning ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Den som med stöd av 46 §
konventionen medför vapen
eller ammunition skall lämna
uppgift därom enligt bestämmelser som jordbruksverket
meddelar efter samråd med
Rikspolisstyrelsen och Tullverket
samt vederbörande norska myndighet.

Föreslagen lydelse
5 §287

Den som med stöd av 46 §
konventionen medför vapen
eller ammunition ska lämna
uppgift om detta enligt bestämmelser som Jordbruksverket
meddelar efter samråd med
Polismyndigheten och Tullverket
samt vederbörande norska myndighet.

Denna förordning träder i kraft den

287

Senaste lydelsen 1999:480.
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Förslag till
förordning om ändring i kungörelsen (1973:261)
om utbetalning av vissa ersättningar i mål eller
ärende vid domstol, m.m.

Härigenom föreskrivs att 2 § kungörelsen (1973:261) om
utbetalning av vissa ersättningar i mål eller ärende vid domstol,
m.m. ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 §288
En framställning om förEn framställning om förskott på ersättning av allmänna skott på ersättning av allmänna
medel för inställelse görs hos medel för inställelse görs hos
den domstol eller nämnd där den domstol eller nämnd där
inställelsen skall ske. I sådana inställelsen ska ske. I sådana fall
fall som avses i 6 § 1–6 förord- som avses i 6 § 1–6 förordningen (1982:805) om ersätt- ningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till ning av allmänna medel till
vittnen, m.m. får framställ- vittnen, m.m. får framställningen i stället göras hos ningen i stället göras hos
tingsrätten eller polismyndig- tingsrätten i den ort där den
heten i den ort där den kallade kallade vistas eller hos Polisvistas eller hos Kronofogde- myndigheten eller Kronofogdemyndigheten. En anteckning myndigheten. En framställning
om förskottet skall göras på till Polismyndigheten ska göras i
kallelsen.
det län där den kallade vistas. En
anteckning om förskottet ska
göras på kallelsen.
Har en framställning om
Har en framställning om
förskott gjorts hos någon annan förskott gjorts hos någon annan
myndighet än den domstol eller myndighet än den domstol eller
nämnd där inställelsen skall ske, nämnd där inställelsen ska ske,
skall
myndigheten
genast ska myndigheten genast anmäla
anmäla till domstolen eller till domstolen eller nämnden
nämnden när ett beslut om när ett beslut om förskott har
förskott har meddelats. Det meddelats. Det åligger domåligger domstolen eller nämn- stolen eller nämnden att åter288

Senaste lydelse 2006:755.

428

SOU 2012:78

den att återbetala förskottet till
den myndighet som har meddelat förskottsbeslutet. En
sådan återbetalning skall dock
inte ske, om förskottet har
beslutats av en tingsrätt för en
inställelse vid en allmän domstol eller en allmän förvaltningsdomstol.

Författningsförslag

betala förskottet till den myndighet som har meddelat förskottsbeslutet. En sådan återbetalning ska dock inte ske, om
förskottet har beslutats av en
tingsrätt för en inställelse vid en
allmän domstol eller en allmän
förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i förordning (1974:286)
om beräkning av strafftid m.m.

Härigenom föreskrivs att 10, 11 och 15 §§ förordning
(1974:286) om beräkning av strafftid m.m. ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

10 §289
Ansökan om uppskov med
Ansökan om uppskov med
verkställighet av en dom på verkställighet av en dom på
fängelse ges in till Kriminal- fängelse ges in till Kriminalvården. Ansökan skall vara vården. Ansökan ska vara
skriftlig och innehålla de skäl skriftlig och innehålla de skäl
den dömde vill åberopa.
den dömde vill åberopa.
Intyg och andra handlingar
Intyg och andra handlingar
som den dömde vill åberopa i som den dömde vill åberopa i
ärendet skall bifogas ansökan.
ärendet ska bifogas ansökan.
Blanketter till ansökan om
Blanketter till ansökan om
uppskov skall tillhandahållas hos uppskov ska tillhandahållas hos
Kriminalvården samt hos polis- Kriminalvården och hos Polismyndigheter.
myndigheten.
11 §290
Kriminalvården skall göra
Kriminalvården ska göra den
den utredning som behövs för utredning som behövs för prövprövning av ansökan om upp- ning av ansökan om uppskov.
skov. Myndigheten får vid Myndigheten får vid behov
behov begära hjälp av en polis- begära hjälp av Polismyndigmyndighet.
heten.
15 §291
I fall som avses i 14 § äger
I fall som avses i 14 § har den
den dömde hos den anstalt där dömde rätt att få en rekvisition
han skall inställa sig eller hos av biljett för resa med allmänt
polismyndigheten i den ort där kommunikationsmedel. Rekvisihan vistas erhålla rekvisition av tion utfärdas av den anstalt där
289
290
291

Senaste lydelse 2005:992.
Senaste lydelse 2005:992.
Senaste lydelse 1990:1020.
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biljett för resa med allmänt
kommunikationsmedel.
Har
polismyndighet utfärdat sådan
rekvisition, skall anteckning
härom göras på föreläggande
som avses i 10 § första stycket
lagen (1974:202) om beräkning
av strafftid m.m.

Har den dömde själv betalat
kostnaden för resan eller är han
berättigad till ersättning för
resekostnader som inte täckts
enligt första stycket, får kriminalvårdsanstalten ge honom
ersättning enligt de grunder som
anges i 14 §.

Författningsförslag

den dömde ska inställa sig eller
av Polismyndigheten. I sistnämnda fall ska framställning om
rekvisition göras i det län där den
dömde vistas. Har Polismyndigheten utfärdat sådan rekvisition, ska anteckning om detta
göras på det föreläggande som
avses i 10 § första stycket lagen
(1974:202) om beräkning av
strafftid m.m.
Har den dömde själv betalat
kostnaden för resan eller är han
eller hon berättigad till ersättning för resekostnader som inte
täckts enligt första stycket, får
kriminalvårdsanstalten ge den
dömde ersättning enligt de
grunder som anges i 14 §.

Denna förordning träder i kraft den

431

Författningsförslag

208

SOU 2012:78

Förslag till
förordning om ändring i förordningen (1976:518)
om föreskrifter för verkställighet av lagen
(1976:511) om omhändertagande av berusade
personer m.m.

Härigenom föreskrivs att förordningen (1976:518) om föreskrifter för verkställighet av lagen (1976:511) om omhändertagande
av berusade personer m.m. ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Regeringen
bemyndigar
Rikspolisstyrelsen att meddela de
närmare
föreskrifter
som
behövs för verkställighet av
lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer
m.m. Såvitt rör sociala och
medicinska frågor skall föreskrifterna meddelas efter samråd
med Socialstyrelsen.

Regeringen
bemyndigar
Polismyndigheten att meddela de
närmare
föreskrifter
som
behövs för verkställighet av
lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer
m.m. Såvitt rör sociala och
medicinska frågor ska föreskrifterna meddelas efter samråd
med Socialstyrelsen.

Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i
författningssamlingsförordningen (1976:725)

Härigenom föreskrivs att bilaga 1 till författningssamlingsförordningen (1976:725) ska ha följande lydelse.
Bilaga 1292
Nuvarande lydelse
Författningssamlingar för centrala myndigheter
Utgivande myndighet
Benämning
Förkortning Särskild föreskrift
------------------------------------------------------------------------Riksgäldskontoret
Riksgäldskontorets
författningssamling

RGKFS

Rikspolisstyrelsen
Rikspolisstyrelsens
Författningssamling
Sametinget
Sametingets
författningssamling

RPSFS

STFS

-------------------------------------------------------------------------
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Senaste lydelse 2012:429.
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Föreslagen lydelse
Författningssamlingar för centrala myndigheter
Utgivande myndighet
Benämning
Förkortning Särskild föreskrift
----------------------------------------------------------------------------Pensionsmyndigheten
Pensionsmyndighetens
författningssamling

PFS

Polismyndigheten
Polismyndighetens
Författningssamling

PMFS

Post- och telestyrelsen
Post- och telestyrelsens
PTFS
Författningssamling
----------------------------------------------------------------------------Sveriges geologiska undersökning
Sveriges geologiska
undersöknings
författningssamling

SGU-FS

Säkerhetspolisen
Säkerhetspolisens
Författningssamling

SPFS

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Tandvårds- och läkemedels
förmånsverkets
författningssamling

434
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----------------------------------------------------------------------------Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1976:1091) om föreskrifter rörande
alkoholutandningsprov

Härigenom föreskrivs att förordningen (1976:1091)293 om
föreskrifter rörande alkoholutandningsprov ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Rikspolisstyrelsen får meddela
föreskrifter om verkställighet av
lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov.
Föreskrifter
som rör Tullverket eller Kustbevakningen får meddelas efter
att respektive myndighet har
hörts.

Polismyndigheten får meddela
föreskrifter om verkställighet av
lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov.
Föreskrifter
som rör Tullverket eller Kustbevakningen får meddelas efter
att respektive myndighet har
hörts.

Denna förordning träder i kraft den
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Senaste lydelse 2008:330.
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1976:1128) om felparkeringsavgift

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (1976:1128) om
felparkeringsavgift294
dels att 5 § ska upphöra att gälla,
dels att nuvarande 4 § ska betecknas 5 §,
dels att 10 och 12 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 4 §, med
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
4§

Ansökan om rättelse ska göras
i det län där parkeringsanmärkningen meddelades. Detsamma
gäller anmälan om bestridande.

10 §295
Har polismyndighet eller allHar Polismyndigheten eller
män domstol meddelat beslut allmän domstol meddelat beslut
som innebär att betalnings- som innebär att betalningsansvar för felparkeringsavgift ansvar för felparkeringsavgift
har undanröjts, underrättas har undanröjts, underrättas
Transportstyrelsen om beslutet. Transportstyrelsen om beslutet.
I fråga om beslut som har med- I fråga om beslut som har meddelats av tingsrätt sändes under- delats av tingsrätt sänds underrättelse endast om beslut som rättelse endast om beslut som
har vunnit laga kraft.
har vunnit laga kraft.
Väckes åtal eller utfärdas
strafföreläggande i fall som
avses i 14 § lagen (1976:206) om
felparkeringsavgift och framgår
av utredningen att parkeringsanmärkning har meddelats,
294
295

Väcks åtal eller utfärdas
strafföreläggande i fall som
avses i 14 § lagen (1976:206) om
felparkeringsavgift och framgår
av utredningen att parkeringsanmärkning har meddelats, ska

Senaste lydelse av 4 § 1982:811.
Senaste lydelse 2008:1116.
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Transportstyrelsen underrättas.

12 §296
Ytterligare föreskrifter för
Ytterligare föreskrifter för
verkställigheten
av
lagen verkställigheten
av
lagen
(1976:206) om felparkerings- (1976:206) om felparkeringsavgift eller denna förordning får avgift eller denna förordning får
i fråga om 8 och 9 §§ lagen om i fråga om 8 och 9 §§ lagen om
felparkeringsavgift och 4 och felparkeringsavgift
och
5§
5 §§ denna förordning meddelas denna förordning meddelas av
av Rikspolisstyrelsen och i fråga Polismyndigheten och i fråga om
om 13 § första stycket lagen om 13 § första stycket lagen om
felparkeringsavgift
och
6 § felparkeringsavgift
och
6§
denna förordning av Skatte- denna förordning av Skatteverket efter samråd med Trans- verket efter samråd med Transportstyrelsen. I övrigt får portstyrelsen. I övrigt får
verkställighetsföreskrifter med- verkställighetsföreskrifter meddelas av Transportstyrelsen. delas av Transportstyrelsen.
Formulär till blanketter fast- Formulär till blanketter fastställs av Transportstyrelsen efter ställs av Transportstyrelsen efter
samråd med annan myndighet samråd med annan myndighet
som berörs. Transportstyrelsen som berörs. Transportstyrelsen
får meddela föreskrifter om att får meddela föreskrifter om att
inbetalning av felparkerings- inbetalning av felparkeringsavgift endast får ske med avgift endast får ske med
användande av blankett som användande av blankett som
styrelsen har fastställt efter styrelsen har fastställt efter
samråd med Posten Aktiebolag. samråd med Posten Aktiebolag.
Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen (1977:178)
med vissa bestämmelser om internationellt
samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom

Härigenom föreskrivs att 19 och 22 §§ förordningen (1977:178)
med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande
verkställighet av brottmålsdom ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

19 §297
En förklaring rörande samEn förklaring rörande samtycke som avses i 25 a § första tycke som avses i 25 a § första
stycket 2 lagen (1972:260) om stycket 2 lagen (1972:260) om
internationellt samarbete rör- internationellt samarbete rörande verkställighet av brott- ande verkställighet av brottmålsdom avges inför chefen för målsdom avges inför chefen för
den kriminalvårdsanstalt eller den kriminalvårdsanstalt eller
det häkte där den dömde för- det häkte där den dömde förvaras eller inför någon annan varas eller inför någon annan
tjänsteman som förordnats att tjänsteman som förordnats att
motta en sådan förklaring eller motta en sådan förklaring eller
inför en polismyndighet, om på- inför Polismyndigheten, om påfföljden är fängelse. I fråga om öljden är fängelse. I fråga om
överlämnande till rättspsykia- överlämnande till rättspsykiatrisk vård skall förklaringen trisk vård ska förklaringen avges
avges inför chefsöverläkaren inför chefsöverläkaren eller
eller någon annan läkare vid den någon annan läkare vid den
enhet där den dömde vårdas.
enhet där den dömde vårdas.
Den som tar emot förDen som tar emot förklaringen skall förvissa sig om klaringen ska förvissa sig om att
att den dömde har avgett för- den dömde har avgett förklarklaringen med full vetskap om ingen med full vetskap om dess
dess innebörd. Anteckning om innebörd.
Anteckning
om
förklaringen skall göras i proto- förklaringen ska göras i protokoll eller dokumenteras på annat koll eller dokumenteras på annat
lämpligt sätt.
lämpligt sätt.
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22 §298
Skall frihetsberövande påSka frihetsberövande påföljd
följd verkställas utomlands, skall verkställas
utomlands,
ska
Kriminalvården se till att den Kriminalvården se till att den
dömde förs till den stat där dömde förs till den stat där
påföljden skall verkställas. Myn- påföljden ska verkställas. Myndigheten får därvid, om det digheten får därvid, om det
behövs, begära hjälp av polis- behövs, begära hjälp av Polismyndigheten i den ort där den myndigheten.
dömde vistas.
I fråga om överlämnande till
I fråga om överlämnande till
rättspsykiatrisk vård skall social- rättspsykiatrisk vård ska Socialstyrelsen underrätta Kriminal- styrelsen underrätta Kriminalvården om att påföljden skall vården om att påföljden ska
verkställas utomlands.
verkställas utomlands.
Skall frihetsberövande påSka frihetsberövande påföljd
följd verkställas här i landet, verkställas här i landet, ska
skall Kriminalvården se till att Kriminalvården se till att den
den dömde förs hit.
dömde förs hit.
Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen (1977:774)
om rätt att bruka finländsk terrängskoter i Sverige

Härigenom föreskrivs att förordningen (1977:774)299 om rätt att
bruka finländsk terrängskoter i Sverige ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Sådan terrängskoter med hemort i Finland, som ägs av
finländska staten eller i Finland hemmahörande person och som får
brukas i Finland, får införas till Sverige och tillfälligt brukas här
utan svensk trafikförsäkring och utan att fordonet är registrerat.
Föraren ska kunna styrka sin identitet med lämplig handling.
På fordon som inte tillhör
På fordon som inte tillhör
eller brukas av finländska staten eller brukas av finländska staten
ska vara anbringad skylt, som ska det finnas en skylt fastsatt,
utvisar att gällande finländsk som
utvisar
att
gällande
trafikförsäkring finns.
finländsk trafikförsäkring finns.
Föreskrifter för verkställigFöreskrifter för verkställigheten av denna förordning får heten av denna förordning får
meddelas av Transportstyrelsen meddelas av Transportstyrelsen
efter samråd med Rikspolis- efter samråd med Polismyndigstyrelsen.
heten.
Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i
terrängkörningsförordningen (1978:594)

Härigenom föreskrivs att 13 och 17 §§ terrängkörningsförordningen (1978:594) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

13 §300
Den som medgetts undantag
Den som medgetts undantag
från förbud som meddelats med från förbud som meddelats med
stöd av 1 § andra stycket stöd av 1 § andra stycket
terrängkörningslagen är skyldig terrängkörningslagen är skyldig
att inom det område där undan- att inom det område där undantaget gäller på uppmaning av en taget gäller på uppmaning av en
naturvårdsvakt eller en polis visa naturvårdsvakt eller en polisman
upp beslutet eller på annat sätt visa upp beslutet eller på annat
visa att undantag har medgetts. sätt visa att undantag har medgetts.
17 §301
Naturvårdsvakt som avses i 3 a § terrängkörningslagen
(1975:1313) förordnas av länsstyrelsen i det län där naturvårdsvakten har sitt hemvist.
Föreskrifter om förordnande
Föreskrifter om förordnande
och utbildning av naturvårds- och utbildning av naturvårdsvakter meddelas av Rikspolis- vakter meddelas av Polismyndigstyrelsen efter samråd med heten efter samråd med NaturNaturvårdsverket.
vårdsverket.
Denna förordning träder i kraft
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Förslag till
förordning om ändring i
bötesverkställighetsförordningen (1979:197)

Härigenom föreskrivs att 2–6, 19 och 26 §§ bötesverkställighetsförordningen (1979:197) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 §302
Förskottsbetalning av böter
Förskottsbetalning av böter
sker till polismyndighet. I mål sker till Polismyndigheten. I mål
som Tullverket eller Kust- som Tullverket eller Kustbevakningen tar befattning med bevakningen tar befattning med
får förskottsbetalning även ske får förskottsbetalning även ske
till respektive myndighet.
till respektive myndighet.
Kustbevakningen ska redoKustbevakningen ska redovisa mottagna medel till Riks- visa mottagna medel till Polispolisstyrelsen.
myndigheten.
3 §303
Verkställighet på grund av
Verkställighet på grund av
föreläggande eller på grund av föreläggande eller på grund av
dom eller slutligt beslut som dom eller slutligt beslut som
meddelats av allmän domstol meddelats av allmän domstol
ska, med de begränsningar som ska, med de begränsningar som
framgår av andra och tredje framgår av andra och tredje
styckena, i första hand ske styckena, i första hand ske
genom uppbörd. Rikspolisstyrel- genom uppbörd. Polismyndigsen är central uppbördsmyndig- heten är central uppbördsmynhet.
dighet.
Uppbörd får inte ske i fråga om böter och belopp som avser
särskild rättsverkan av brott, om betalningsskyldighet har ålagts
flera med solidariskt betalningsansvar.
Uppbörd får inte ske, om kvarstad beslutats till säkerhet för
betalningsskyldighetens fullgörande.
När en domstol dömer ut ett belopp som kan bli föremål för
uppbörd enligt denna paragraf, ska domstolen samtidigt upplysa
den bötfällde om möjligheten till frivillig betalning.
302
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Senaste lydelsen 2008:331.
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Grundas betalning för böter
på ett föreläggande av ordningsbot, som har utfärdats beträffande någon som endast
tillfälligt uppehåller sig här i
landet, får betalningen tas emot
av en tjänsteman inom polisväsendet, en tulltjänsteman eller
en kustbevakningstjänsteman.
Inbetalda medel ska i sådant fall
redovisas till Rikspolisstyrelsen
eller, då böterna har betalts till
en tulltjänsteman, till Tullverket.
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Grundas betalning för böter
på ett föreläggande av ordningsbot, som har utfärdats beträffande någon som endast
tillfälligt uppehåller sig här i
landet, får betalningen tas emot
av en tjänsteman inom polisväsendet, en tulltjänsteman eller
en kustbevakningstjänsteman.
Inbetalda medel ska i sådant fall
redovisas till Polismyndigheten
eller, då böterna har betalts till
en tulltjänsteman, till Tullverket.

4 §304
Har betalning av böter erlagts
Har böter betalats i förskott,
i förskott, ankommer det på ska Polismyndigheten eller TullRikspolisstyrelsen eller på Tull- verket, om verket tagit emot
verket, om verket mottagit medlen, ta dessa i anspråk för
medlen, att ta dessa i anspråk för verkställighet.
verkställighet.
När Tullverket mottagit förNär Tullverket tagit emot
skottsmedel ska Rikspolisstyrel- förskottsmedel ska Polismyndigsen underrätta verket om ut- heten underrätta verket om utgången i det mål eller ärende gången i det mål eller ärende
som förskottsbetalningen avser. som förskottsbetalningen avser.
5§
Skall uppburet bötesbelopp
Ska det mottagna bötestillfalla annan än staten eller beloppet tillfalla annan än staten
skall det återbetalas, skall Riks- eller ska det återbetalas, ska
polisstyrelsen sända meddelande Polismyndigheten sända medhärom jämte beloppet till den delande om detta tillsammans
som är berättigad till detta.
med beloppet till den som är
berättigad till detta.
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6 §305
Rikspolisstyrelsen ska begära
Polismyndigheten ska begära
indrivning av
indrivning av
1. obetalda böter som ålagts genom allmän domstols lagakraftvunna dom eller slutliga beslut eller genom godkänt föreläggande
och som varit föremål för uppbörd, och
2. böter som ålagts genom allmän domstols lagakraftvunna dom
eller slutliga beslut och som undantagits från uppbörd enligt 3 §.
Bestämmelser om begäran om indrivning m.m. finns i 4–9 §§
indrivningsförordningen (1993:1229).
19 §306
Sedan de handlingar som
Sedan de handlingar som
nämns i 17 § första stycket har nämns i 17 § första stycket har
kommit åklagaren till handa, kommit åklagaren till handa, ska
åligger det honom att skyndsamt åklagaren skyndsamt ta ställning
ta ställning till frågan huruvida till frågan om talan om böternas
talan om böternas förvandling förvandling ska väckas. Om det
skall väckas. Om det behövs får behövs får åklagaren för detta
åklagaren för detta ändamål ändamål besluta om ytterligare
besluta om ytterligare utredning utredning och för detta anlita
och härvid anlita biträde av biträde av Polismyndigheten. I
polismyndighet. I fråga om fråga om förfarandet vid utredförfarandet vid utredningen ningen ska gälla vad som är
skall gälla vad som är föreskrivet föreskrivet om förundersökning
om förundersökning i brottmål; i brottmål; bestämmelserna om
bestämmelserna om hämtning hämtning till förhör och om
till förhör och om tvångsmedel tvångsmedel är dock inte
är dock ej tillämpliga.
tillämpliga.
Beslutar åklagaren att inte
Beslutar åklagaren att inte
väcka talan om förvandling av väcka talan om förvandling av
böterna, skall de från Krono- böterna, ska de från Kronofogdemyndigheten
inkomna fogdemyndigheten
inkomna
handlingarna återställas med handlingarna återställas med
uppgift om anledning till att uppgift om anledning till att
sådan talan inte har väckts.
sådan talan inte har väckts.
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26 §307
De ytterligare föreskrifter
De ytterligare föreskrifter
som behövs för verkställighet av som behövs för verkställighet av
bestämmelserna om uppbörd, bestämmelserna om uppbörd,
indrivning, redovisning och för- indrivning, redovisning och förvandling av böter får meddelas vandling av böter får meddelas
av
Kronofogdemyndigheten, av
Kronofogdemyndigheten,
Åklagarmyndigheten, Rikspolis- Åklagarmyndigheten, Polismynstyrelsen, Tullverket, Kustbevak- digheten, Tullverket, Kustbevakningen och Domstolsverket, var ningen och Domstolsverket, var
och en för sitt verksamhets- och en för sitt verksamhetsområde.
område.
Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen (1979:291)
om tolktaxa

Härigenom föreskrivs att förordningen (1979:291)308 om
tolktaxa ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Ersättning till tolk vid allmän
Ersättning till tolk vid allmän
domstol, förvaltningsdomstol, domstol, förvaltningsdomstol,
Marknadsdomstolen,
Arbets- Marknadsdomstolen,
Arbetsdomstolen,
arrendenämnd, domstolen,
arrendenämnd,
hyresnämnd, Statens va-nämnd, hyresnämnd, Statens va-nämnd,
åklagarmyndighet,
polismyn- åklagarmyndighet,
Polismyndighet och Kronofogdemyn- digheten och Kronofogdemyndigheten skall betalas enligt taxa digheten ska betalas enligt taxa
som fastställs av Domstols- som fastställs av Domstolsverket. Taxan fastställs efter verket. Taxan fastställs efter
samråd med Åklagarmyndig- samråd med Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen och heten, Polismyndigheten och
Kronofogdemyndigheten.
Kronofogdemyndigheten.
Första stycket gäller inte ersättning för skriftlig översättning.
Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen (1979:358)
om yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (1979:358) om
yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg
dels att den nuvarande bestämmelsen ska betecknas 2 §,
dels att i 2 § ordet ”Rikspolisstyrelsen” ska bytas ut mot ordet
”Polismyndigheten”,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 1 §, av
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
1§
Ansökan om tillstånd ska
göras i det län där rörelsen
huvudsakligen ska bedrivas.

Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i passförordningen
(1979:664)

Härigenom föreskrivs att 3, 12, 17, 19, 22–23 b och 27–29 §§
passförordningen (1979:664)ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
3 §309

Passmyndigheten ska pröva
Passmyndigheten ska pröva
om det finns hinder enligt om det finns hinder enligt
passlagen (1978:302) mot att passlagen (1978:302) mot att
pass utfärdas för den sökande. pass utfärdas för den sökande.
När ärendet handläggs av en När ärendet handläggs av en
passmyndighet utom riket, passmyndighet utom riket,
kontrollerar Rikspolisstyrelsen på kontrollerar Polismyndigheten
myndighetens
begäran
om på myndighetens begäran om
någon omständighet som avses i någon omständighet som avses i
7 § 3–9 eller 10 § passlagen före- 7 § 3–9 eller 10 § passlagen föreligger i fråga om den sökande.
ligger i fråga om den sökande.
Om ett passärende gäller utfärdande av pass för ett barn under
arton år utan vårdnadshavares medgivande, ska passmyndigheten
inhämta ett yttrande från en sådan kommunal nämnd som fullgör
uppgifter inom socialtjänsten. Yttrandet ska inhämtas från den
kommun där barnet är folkbokfört eller, om barnet inte är folkbokfört, den kommun som barnet har starkast anknytning till. Ett
yttrande behöver dock inte inhämtas, om det är uppenbart att passansökan ska bifallas.
Ett passärende som gäller utfärdande av pass för barn under
arton år utan vårdnadshavares medgivande enligt 11 § andra stycket
passlagen, ska handläggas skyndsamt av passmyndigheten.
Framkommer vid passhinderundersökningen någon omständighet som föranleder att underrättelse ska lämnas enligt 8 § passlagen, att anmälan ska göras enligt 10 § andra stycket samma lag
eller att annan förberedande åtgärd ska vidtas, ska detta ske skyndsamt. En passmyndighet utom riket kan för ett sådant ändamål få
hjälp av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

309
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Förekommer skäl till avslag på passansökan enligt 7 § 5 passlagen, ska passmyndigheten inhämta yttrande från Åklagarmyndigheten innan ärendet avgörs.
12 §310
En passmyndighet utom riket kan i fråga om provisoriskt pass
medge att inställelse sker hos ett ombud för myndigheten eller, om
det finns särskilda skäl, efterge kravet på personlig inställelse.
Vad som föreskrivs i 1 och 3 §§ gäller även i fråga om
provisoriskt pass med följande undantag.
1. Tidigare utfärdat pass behöver inte ges in vid ansökan.
2. Passmyndigheter utom riket behöver inte begära kontroll
som avses i 3 § första stycket.
Regeringskansliet får, för
Regeringskansliet får, för
passmyndigheter utom riket, passmyndigheter utom riket,
meddela föreskrifter om att den meddela föreskrifter om att den
sökande ska skriva sitt namn i sökande ska skriva sitt namn i
passformuläret i samband med passformuläret i samband med
att passet lämnas ut och i när- att passet lämnas ut och i närvaro av den som lämnar passet. varo av den som lämnar passet.
Rikspolisstyrelsen får meddela Polismyndigheten får meddela
motsvarande föreskrifter för pass- motsvarande föreskrifter när det
myndigheter inom riket. Före- gäller pass som utfärdas inom
skrifterna får dock inte avse den riket. Föreskrifterna får dock
som inte kan skriva sitt namn.
inte avse den som inte kan
skriva sitt namn.
17 §311
Tjänstepass och diplomatpass får utfärdas endast av chefen för
Utrikesdepartementet eller den han eller hon bemyndigar till det.
Vad som föreskrivs i 18–22, 24, 25 och 27 §§ gäller inte ett sådant
pass.
I ärenden om tjänstepass och
I ärenden om tjänstepass och
diplomatpass får en kontroll diplomatpass får en kontroll
göras av om det föreligger göras av om det föreligger
sådant hinder som avses i 7 § 3– sådant hinder som avses i 7 § 3–
9 passlagen (1978:302) mot att 9 passlagen (1978:302) mot att
utfärda pass för den sökande. utfärda pass för den sökande.
Rikspolisstyrelsen utför en sådan Polismyndigheten utför en sådan
310
311
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kontroll på begäran av Reger- kontroll på begäran av Regeringskansliet
(Utrikesdeparte- ingskansliet
(Utrikesdepartementet).
mentet).
19 §312
Anmälan av chefsöverläkare
Anmälan av chefsöverläkare
enligt
20 § 1
passlagen enligt
20 § 1
passlagen
(1978:302) görs hos Riks- (1978:302) görs hos Polismynpolisstyrelsen. Om de omstän- digheten. Om de omständigheter
digheter som har föranlett en som har föranlett en sådan
sådan anmälan inte längre före- anmälan inte längre föreligger,
ligger, skall chefsöverläkaren ska chefsöverläkaren hos mynhos styrelsen återkalla anmäl- digheten återkalla anmälningen.
ningen.
22 §313
När ansökan om pass har
När ansökan om pass har
mottagits, skall den utfärdande mottagits, ska den utfärdande
myndigheten snarast översända myndigheten snarast översända
ett exemplar av ansöknings- ett exemplar av ansökningsblanketten tillsammans med ett blanketten tillsammans med ett
fotografi till Rikspolisstyrelsen.
fotografi till Polismyndigheten.
23 §314
Rikspolisstyrelsen skall föra
Polismyndigheten ska föra ett
ett centralt passregister samt ett centralt passregister samt ett
centralt register över omstän- centralt register över omständigheter som avses i 20 § 1 och 3 digheter som avses i 20 § 1 och 3
passlagen (1978:302). Uppgifter passlagen (1978:302).
förs in i passregistret av Rikspolisstyrelsen och passmyndighet
inom riket.
Rikspolisstyrelsen skall på
Polismyndigheten ska på
begäran lämna ut uppgift i form begäran lämna ut uppgift i form
av fotografisk bild av enskild av fotografisk bild av enskild
från passregistret till polismyn- från passregistret till Säkerhetsdighet, Ekobrottsmyndigheten, polisen, Ekobrottsmyndigheten,
svensk ambassad, svenskt lönat svensk ambassad, svenskt lönat
312
313
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konsulat,
Försvarsmakten,
Kustbevakningen,
Tullverket,
Skatteverket och Kronofogdemyndigheten.

23 a §315
När en domstol eller en
När en domstol eller en
åklagare meddelar beslut om åklagare meddelar beslut om
reseförbud eller anmälnings- reseförbud eller anmälningsskyldighet enligt 25 kap. 1 § skyldighet enligt 25 kap. 1 §
rättegångsbalken eller häver ett rättegångsbalken eller häver ett
sådant beslut, skall avskrift av sådant beslut, ska avskrift av
beslutet genast sändas till polis- beslutet genast sändas till Polismyndigheten. Denna skall också myndigheten. Denna ska också
genast underrättas när rese- genast underrättas när reseförbudet eller anmälningsskyl- förbudet eller anmälningsskyldigheten upphör i anledning av digheten upphör i anledning av
anhållande eller häktning.
anhållande eller häktning.
Har en domstol i samband
Har en domstol i samband
med dom meddelat beslut om med dom meddelat beslut om
reseförbud eller anmälnings- reseförbud eller anmälningsskyldighet enligt 25 kap. 1 § skyldighet enligt 25 kap. 1 §
rättegångsbalken eller förordnat rättegångsbalken eller förordnat
att en sådan åtgärd skall bestå, att en sådan åtgärd ska bestå, ska
skall domstolen även lämna domstolen även lämna uppgift
uppgift till polismyndigheten när till Polismyndigheten när domen
domen vunnit laga kraft.
vunnit laga kraft.
23 b §316
När rätten enligt konkursNär rätten enligt konkurslagen (1987:672) har meddelat lagen (1987:672) har meddelat
beslut om skyldighet för gälde- beslut om skyldighet för gäldenären eller någon annan att nären eller någon annan att
lämna ifrån sig sitt pass eller om lämna ifrån sig sitt pass eller om
förbud att utfärda pass eller hävt förbud att utfärda pass eller hävt
sådant beslut, skall rätten genast sådant beslut, ska rätten genast
skicka en kopia av beslutet till skicka en kopia av beslutet till
polismyndigheten.
Polismyndigheten.
Om rätten enligt 6 kap. 8 §
Om rätten enligt 6 kap. 8 §
315
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konkurslagen beslutar att den
berörde ska återfå passet, ska
rätten lämna uppgift om
beslutet till Polismyndigheten.

27 §317
En
passmyndighet
eller
En
passmyndighet
eller
Rikspolisstyrelsen får dra in ett Polismyndigheten får dra in ett
förslitet, trasigt eller obehörigen förslitet, trasigt eller obehörigen
ändrat pass eller ett pass som ändrat pass eller ett pass som
innehåller uppenbar felskriv- innehåller uppenbar felskrivning. Innehavaren är i sådana ning. Innehavaren är i sådana
fall berättigad att utan avgift få fall berättigad att utan avgift få
ett nytt pass av samma slag som ett nytt pass av samma slag som
det indragna med det indragna det indragna med det indragna
passets återstående giltighetstid, passets återstående giltighetstid,
dock inte med längre giltighets- dock inte med längre giltighetstid än fem år.
tid än fem år.
28 §318
En passmyndighet ska makulera ett gällande pass
1. om passet har återkallats eller dragits in,
2. när innehavaren ansöker om ett nytt pass av annan typ än
provisoriskt pass eller extra pass eller, om han eller hon av särskilda
skäl har behov av det tidigare passet under handläggningstiden, när
det nya passet lämnas ut.
Rikspolisstyrelsen ska makuPolismyndigheten ska makulera ett pass som har dragits in lera ett pass som har dragits in
av styrelsen.
av myndigheten.
29 §319
Rikspolisstyrelsen får, efter att
Polismyndigheten får, efter
ha hört Regeringskansliet, med- att ha hört Regeringskansliet,
dela ytterligare föreskrifter för meddela ytterligare föreskrifter
passmyndigheter inom riket om om verkställigheten av passlagen
verkställigheten av passlagen (1978:302) och denna förord(1978:302) och denna förord- ning när det gäller pass som
ning. Regeringskansliet får, efter utfärdas inom riket. Regerings317
318
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att ha hört Rikspolisstyrelsen, kansliet får, efter att ha hört
meddela motsvarande föreskrif- Polismyndigheten, meddela motter för passmyndigheter utom svarande föreskrifter för passriket.
myndigheter utom riket.
Regeringskansliet får i enskilda fall besluta om avvikelse från
denna förordning, när det på grund av särskilda förhållanden är
nödvändigt.
Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1979:1091) om gränsövervakningen i krig m.m.

Härigenom föreskrivs att 2, 7 och 17–19 §§ förordningen
(1979:1091) om gränsövervakningen i krig m.m. ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse
2§
Innan länsstyrelsen fastställer en organisationsplan för
samordnad gränsövervakning,
skall länsstyrelsen samråda med
1. Rikspolisstyrelsen och polismyndigheten i länet,
2. Försvarsmakten,
3. Tullverket.

Föreslagen lydelse
Innan länsstyrelsen fastställer en organisationsplan för
samordnad gränsövervakning,
ska länsstyrelsen samråda med
1. Polismyndigheten
och
Säkerhetspolisen,

7 §320
Gränsövervakningspersonale
Gränsövervakningspersonale
n skall samverka med personalen n ska samverka med personalen
vid polismyndighet, Tullverket, vid Polismyndigheten, TullFörsvarsmakten samt andra verket, Försvarsmakten samt
myndigheter vilkas verksamhet andra myndigheter vilkas verkberör
övervakningsverksam- samhet berör övervakningsverkheten.
samheten.
I den mån det kan ske utan
I den mån det kan ske utan
att andra uppgifter eftersätts att andra uppgifter eftersätts ska
skall även annan gränsövervak- även annan gränsövervakningsningsman än tulltjänsteman vid man än tulltjänsteman vid behov
behov medverka i Tullverkets medverka i Tullverkets kontrollkontrollverksamhet.
verksamhet.
17 §321
Om användande av skjutOm användande av skjutvapen i gränsövervaknings- vapen i gränsövervakningstjänsten gäller vad som är före- tjänsten gäller vad som är före320
321
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skrivet för vaktpersonal vid
Försvarsmakten, om övervakningen avser skyddsobjekt
enligt skyddslagen (2010:305). I
annat fall tillämpas bestämmelserna om användande av skjutvapen
i
polisförordningen
(201X:XX). Vad som föreskrivs
om myndigheten i 6 kap. 4 och
5 §§ polisförordningen ska då i
stället gälla gränsövervakningschefen.

18 §322
Polismyndighet, Tullverket,
Polismyndigheten, Tullverket,
Försvarsmakten samt andra Försvarsmakten samt andra
myndigheter skall hålla gräns- myndigheter ska hålla gränsövervakningschefen underrättad övervakningschefen underrättad
om åtgärder och iakttagelser om åtgärder och iakttagelser
som kan vara av betydelse för som kan vara av betydelse för
gränsövervakningen. Det åligger gränsövervakningen. Det åligger
särskilt polis- och tullpersonal särskilt polis- och tullpersonal
som inte har tagits ut som som inte har tagits ut som
gränsövervakningspersonal att, i gränsövervakningspersonal att, i
den mån det kan ske jämsides den mån det kan ske jämsides
med övriga tjänsteåligganden, med övriga tjänsteåligganden,
uppmärksamma
förhållanden uppmärksamma
förhållanden
som avses i 6 § och genast som avses i 6 § och genast
underrätta gränsövervaknings- underrätta gränsövervakningschefen eller en gränsövervak- chefen eller en gränsövervakningsman om iakttagelser som ningsman om iakttagelser som
bör komma till dennes känne- bör komma till dennes kännedom
dom
19 §323
Ytterligare föreskrifter för
Ytterligare föreskrifter för
verkställighet
av
lagen verkställighet
av
lagen
(1979:1088) om gränsövervak- (1979:1088) om gränsövervakningen i krig m.m. meddelas av ningen i krig m.m. meddelas av
322
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rikspolisstyrelsen efter samråd Polismyndigheten efter samråd
med Försvarsmakten och Tull- med Säkerhetspolisen, Försvarsverket.
makten och Tullverket.
Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen (1980:123)
med reglemente för militärpolisen

Härigenom föreskrivs att 5 och 7 §§ förordningen (1980:123)
med reglemente för militärpolisen ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5§
Militärpolisen skall samMilitärpolisen ska samarbeta
arbeta med det civila polis- med det civila polisväsendet i
väsendet i den utsträckning som den utsträckning som det
det behövs.
behövs.
Chefen för en avdelning ur
Chefen för en avdelning ur
militärpolisen skall samråda med militärpolisen ska samråda med
polismyndigheten när anledning Polismyndigheten när anledning
till detta förekommer.
till detta förekommer.
7 §324
Om inte särskilda omstänOm inte särskilda omständigheter hindrar det, skall en digheter hindrar det, ska Polispolismyndighet på framställning myndigheten på framställning av
av Försvarsmakten ge militär- Försvarsmakten ge militärpolisen möjlighet att i utbild- polisen möjlighet att i utbildningssyfte medverka vid trafik- ningssyfte medverka vid trafikövervakning.
övervakning.
Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i ordningsvaktsförordningen
(1980:589)

Härigenom föreskrivs att 1 och 6–10 §§
ordningsvaktsförordningen (1980:589) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §325
Ansökan om att bli förAnsökan om att bli förordnad till ordningsvakt görs ordnad till ordningsvakt görs
skriftligen. Ansökan skall inne- skriftligen. Ansökan ska innehålla följande uppgifter.
hålla följande uppgifter.
1. Sökandens namn, personnummer och hemortsadress.
2. Den verksamhet för vilken förordnande söks.
3. Det eller de tjänstgörings3. Det eller de tjänstgöringsområden eller tjänstgörings- områden eller tjänstgöringsställen som ansökan avser. Om ställen som ansökan avser. Om
ansökan gäller förordnande ansökan gäller förordnande
med stöd av 3 § lagen med stöd av 3 § lagen
(1980:578) om ordningsvakter, (1980:578) om ordningsvakter,
skall uppgift om tjänstgörings- ska uppgift om tjänstgöringsställe alltid lämnas.
ställe alltid lämnas.
4. Tidpunkt för genomgången eller planerad utbildning för
ordningsvakter samt anordnare av sådan utbildning.
5. Vad sökanden i övrigt vill
5. Vad sökanden i övrigt vill
åberopa för att visa att han upp- åberopa för att visa att han eller
fyller de kvalifikationskrav som hon uppfyller de kvalifikationsanges i 4 § lagen om ordnings- krav som anges i 4 § lagen om
vakter.
ordningsvakter.
Om sökanden är anställd i
Om sökanden är anställd i
eller har sökt anställning vid ett eller har sökt anställning vid ett
auktoriserat bevakningsföretag, auktoriserat bevakningsföretag,
skall det anges i ansökan.
ska det anges i ansökan.
Ansökan skall ges in till den
Ansökan ska ges in i det län
myndighet som enligt 5 § lagen där tjänstgöringsområdet är
om ordningsvakter skall meddela beläget. Omfattar tjänstgöringsförordnandet
området flera län ska ansökan ges
325
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in i något av dessa län.

6 §326
Utbildningen för ordningsUtbildningen för ordningsvakter skall utformas så att vakter ska utformas så att
eleverna ges de kunskaper och eleverna ges de kunskaper och
färdigheter som krävs för tjänst- färdigheter som krävs för tjänstgöringen. Vid utformningen av göringen. Vid utformningen av
utbildningen skall man särskilt utbildningen ska man särskilt
beakta en ordningsvakts behov beakta en ordningsvakts behov
av yrkesetiska principer samt av yrkesetiska principer samt
teoretiska och praktiska kun- teoretiska och praktiska kunskaper. Grundutbildningen skall skaper. Grundutbildningen ska
omfatta minst 60 timmar.
omfatta minst 60 timmar.
Rikspolisstyrelsen meddelar
Polismyndigheten meddelar
föreskrifter om utbildningens föreskrifter om utbildningens
utformning och genomförande. utformning och genomförande.
För dem som gått igenom För dem som gått igenom
väktar- eller skyddsvaktsutbild- väktar- eller skyddsvaktsutbildning får Rikspolisstyrelsen före- ning får Polismyndigheten föreskriva en kortare utbildningstid skriva en kortare utbildningstid
än vad som har sagts i första än vad som har sagts i första
stycket.
stycket.
Utbildning av ordningsUtbildning av ordningsvakter får bedrivas av en polis- vakter får bedrivas av Polismyndighet eller, om det finns myndigheten eller, om det finns
särskilda skäl, av någon som har särskilda skäl, av någon som har
fått tillstånd av Rikspolissty- fått tillstånd av Polismyndigrelsen. Tillstånd får endast ges heten. Tillstånd får endast ges
till den som har tillräcklig till den som har tillräcklig
kompetens och lämplig orga- kompetens och lämplig organisation för att kunna genom- nisation för att kunna genomföra utbildningen på ett sakkun- föra utbildningen på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt.
nigt och omdömesgillt sätt.
7 §327
Ett tillstånd får återkallas om
Ett tillstånd får återkallas om
förutsättningarna för tillståndet förutsättningarna för tillståndet
inte längre föreligger eller om inte längre föreligger eller om
326
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det annars finns särskilda skäl. det annars finns särskilda skäl.
Ett beslut om återkallelse fattas Ett beslut om återkallelse fattas
av Rikspolisstyrelsen.
av Polismyndigheten.
8 §328
För utbildning av ordningsFör utbildning av ordningsvakter som genomförs av en vakter som genomförs av
polismyndighet får myndigheten Polismyndigheten får myndigta ut en avgift. Rikspolisstyrelsen heten ta ut en avgift. Polismynbestämmer avgiftens storlek. digheten bestämmer avgiftens
Avgiften skall motsvara kost- storlek. Avgiften ska motsvara
naden för utbildningens genom- kostnaden för utbildningens
förande.
genomförande.
9 §329
En ordningsvakt skall bära
En ordningsvakt ska bära
klädsel eller tjänstetecken som klädsel eller tjänstetecken som
gör att det klart framgår att per- gör att det klart framgår att personen tjänstgör som ordnings- sonen tjänstgör som ordningsvakt, utan att det uppstår risk vakt, utan att det uppstår risk
för förväxling med polisman.
för förväxling med polisman.
Rikspolisstyrelsen meddelar
Polismyndigheten meddelar
föreskrifter om ordningsvakter- föreskrifter om ordningsvakternas utrustning.
nas utrustning.
10 §330
Rikspolisstyrelsen meddelar
Polismyndigheten meddelar
de ytterligare föreskrifter som de ytterligare föreskrifter som
behövs för verkställighet av behövs för verkställighet av
lagen (1980:578) om ordnings- lagen (1980:578) om ordningsvakter och denna förordning.
vakter och denna förordning.
Polismyndigheterna får därutöver meddela de verkställighetsföreskrifter som är motiverade
med hänsyn till lokala förhållanden.
Denna förordning träder i kraft den
328
329
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen (1980:789)
om åtgärder mot förorening från fartyg

Härigenom föreskrivs att 9 kap. 3 § förordningen (1980:789)
om åtgärder mot förorening från fartyg ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

9 kap.
3 §331
Innan Transportstyrelsen fattar beslut med stöd av denna förordning ska den höra
1. Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten, i fråga
om
a) föreskrifter som meddelas med stöd av 1 kap. 2 §, 2 kap.,
3 kap. 2 § andra stycket, 7 §, 8 §, 11 § första stycket i fråga om
anordningarnas utformning och drift eller 13 §, 4 kap. 1 eller 8 §,
b) medgivande som lämnas med stöd av 3 kap. 1 §, och
c) föreskrifter om undantag med stöd av 9 kap. 1 §, dock inte
avseende undantag från bestämmelserna i 5 kap. 1 eller 2 §,
2. Kustbevakningen
och 2. Kustbevakningen och PolisRikspolisstyrelsen, i fråga om
myndigheten, i fråga om
a) föreskrifter som meddelas med stöd av 5 kap. 4 §, och
b) föreskrifter om undantag med stöd av 9 kap. 1 §, i fråga om
undantag från bestämmelserna i 5 kap. 1 eller 2 §,
3. Kustbevakningen, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och Sjöfartsverket samt, om det behövs med hänsyn till
ärendets beskaffenhet, Försvarsmakten, i fråga om föreskrifter som
meddelas med stöd av 7 kap. 1 §,
4. Försvarsmakten, Kustbevakningen, Sveriges meteorologiska
och hydrologiska institut, Havs- och vattenmyndigheten och
Naturvårdsverket i fråga om föreskrifter enligt 7 kap. 3 § 1 lagen
(1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg som meddelas
med stöd av 7 kap. 2 §,
5. Kustbevakningen, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och Sjöfartsverket, i fråga om föreskrifter enligt 7 kap.
3 § 2 lagen om åtgärder mot förorening från fartyg som meddelas
med stöd av 7 kap. 2 §,
331
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6. Kustbevakningen, Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten, i fråga om
a) beslut om samråd som avses i 7 kap. 4 § andra stycket,
b) föreskrifter som avses i 7 kap. 7 §, och
7. Försvarsmakten i fråga om föreskrifter som meddelas med
stöd av 3 kap. 11–13 §§ eller föreskrifter om undantag som meddelas med stöd av 9 kap. 1 §, om det behövs med hänsyn till
ärendets beskaffenhet.
Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen (1980:995)
om skyldighet för Försäkringskassan och
Pensionsmyndigheten att lämna uppgifter
till andra myndigheter

Härigenom föreskrivs att 3 § förordningen (1980:995) om
skyldighet för Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten att
lämna uppgifter till andra myndigheter ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 §332
Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten ska på begäran
lämna uppgifter om enskildas adress, deras arbetsgivares namn och
adress samt enskildas ekonomiska förhållanden och den tidsperiod
en utgiven ersättning avser till följande myndigheter, om uppgifterna behövs i ärenden där:
1. polismyndighet,
1. Polismyndigheten,
2. Säkerhetspolisen
2. åklagarmyndighet,
3. åklagarmyndighet,
3. Kronofogdemyndigheten,
4. Kronofogdemyndigheten,
4. Skatteverket,
5. Skatteverket,
5. Brottsoffermyndigheten,
6. Brottsoffermyndigheten,
6. socialnämnd,
7. socialnämnd,
7. Kriminalvården,
8. Kriminalvården,
8. studiestödsmyndighet,
9. studiestödsmyndighet,
9. myndighet som har hand
10. myndighet som har hand
om ärenden om bostadsbidrag,
om ärenden om bostadsbidrag,
10. offentlig
sjukvårds11. offentlig
sjukvårdshuvudman när det gäller huvudman när det gäller
ärenden om avgift för vård på ärenden om avgift för vård på
enskild sjukvårdsinrättning.
enskild sjukvårdsinrättning.
Försäkringskassan ska på begäran lämna den myndighet som
handlägger ärenden enligt lagen (1994:1811) om disciplinansvar
inom totalförsvaret, m.m. uppgift om en enskilds dagpenning
enligt 2 kap. 2 § förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga, om uppgiften behövs i ett ärende där.
332
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Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i utsökningsförordningen
(1981:981)

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 3 §, 6 kap. 24 § och 19 kap. 1 §
utsökningsförordningen (1981:981) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 kap.
3§
Kronofogdemyndigheten får
Kronofogdemyndigheten får
begära biträde av polismyndig- begära biträde av Polismyndigheten, om förrättningsmannen heten, om förrättningsmannen
kan antas möta motstånd vid en kan antas möta motstånd vid en
förrättning eller om sådant förrättning eller om sådant
biträde av annan särskild anled- biträde av annan särskild anledning behövs för att förrätt- ning behövs för att förrättningen skall kunna genomföras. ningen ska kunna genomföras.
6 kap.
24 §333
Kronofogdemyndigheten
Kronofogdemyndigheten ska
skall genast underrätta polismyn- genast underrätta Polismyndigheten när ett skjutvapen har digheten när ett skjutvapen har
utmätts. Underrättelsen skall utmätts. Underrättelsen ska
lämnas till polismyndigheten i innehålla uppgift om den ort där
den ort där vapnet förvarades då vapnet förvarades när det togs
det togs om hand. Under- om hand. Underrättelseskylrättelseskyldigheten gäller inte digheten gäller inte vapen som
vapen som enligt 1 kap. 2 § enligt 1 kap. 2 § vapenförordvapenförordningen
(1996:70) ningen (1996:70) ska anses ha en
skall anses ha en begränsad begränsad effekt.
effekt.
Underrättelsen skall inneUnderrättelsen ska därutöver
hålla uppgift om fabrikat, innehålla uppgift om fabrikat,
modell, kaliber och tillverk- modell, kaliber och tillverkningsnummer för varje vapen ningsnummer för varje vapen
och om art och mängd av till- och om art och mängd av till333
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hörande ammunition. Är det
fråga om vapen som saknar uppgift om tillverkningsnummer
ska annan uppgift som möjliggör identifiering lämnas. I
underrättelsen ska vidare lämnas
uppgift om var och hur vapnet
förvaras.

19 kap.
1 §334
Finner KronofogdemyndigFinner Kronofogdemyndigheten i ett mål om utmätning heten i ett mål om utmätning
eller om verkställighet av kvar- eller om verkställighet av kvarstad för fordran eller betalnings- stad för fordran eller betalningssäkring att gäldenären kan miss- säkring att gäldenären kan misstänkas för brott som avses i tänkas för brott som avses i
11 kap. brottsbalken, bör myn- 11 kap. brottsbalken, bör myndigheten göra anmälan härom digheten anmäla detta till
till
polismyndigheten
eller Polismyndigheten eller åklagaråklagarmyndigheten och ange myndigheten och ange grunden
grunden för misstanken. Det- för misstanken. Detsamma
samma gäller, om Kronofogde- gäller, om Kronofogdemyndigmyndigheten finner att en sådan heten finner att en sådan gäldegäldenär eller svaranden i annat när eller svaranden i annat
utsökningsmål kan misstänkas utsökningsmål kan misstänkas
för brott som avses i 17 kap. för brott som avses i 17 kap.
13 § brottsbalken eller annat 13 § brottsbalken eller annat
brott som rör verkställigheten brott som rör verkställigheten
och inte är av mindre betydelse. och inte är av mindre betydelse.
Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen (1982:198)
om flyttning av fordon i vissa fall

Härigenom föreskrivs att 2, 8, 9, 12, 15, 16 och 19 §§ förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 §335
Utöver vad som framgår av 2 § andra och tredje styckena lagen
(1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall får ett fordon flyttas i
följande fall.
1. Om det är uppställt på en sådan plats eller på ett sådant sätt
att fara uppstår eller trafiken onödigtvis hindras eller störs.
2. Om det är uppställt i strid mot föreskrifter om stannande
eller parkering och
a) försvårar snöröjning, renhållning eller annat arbete på väg,
b) det finns stor risk för att fara uppstår, eller
c) fordonet varit fortlöpande uppställt på samma plats under
minst tre dygn.
3. Om det är uppställt i strid mot föreskrifter om stannande
eller parkering och
a) fordonet enligt uppgift i vägtrafikregistret är belagt med
körförbud enligt fordonsförordningen (2009:211) eller enligt den
upphävda fordonsförordningen (2002:925),
b) det för fordonet enligt uppgift i vägtrafikregistret gäller
brukandeförbud enligt lagen (2001:558) om vägtrafikregister eller
motsvarande förbud enligt vägtrafikskattelagen (2006:227) eller
enligt lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt,
c) fordonet är trafikförsäkringspliktigt enligt trafikskadelagen
(1975:1410) och enligt uppgift i vägtrafikregistret saknar föreskriven trafikförsäkring,
d) fordonet ska vara registrerat men saknar registreringsskylt
eller annars inte kan identifieras på platsen, eller
e) det till stöd för uppställe) det till stöd för uppställningen har åberopats ett parker- ningen har åberopats ett parker335
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ingstillstånd för rörelsehindrade ingstillstånd för rörelsehindrade
som hos polisen har anmälts som hos Polismyndigheten har
stulet eller förlorat.
anmälts stulet eller förlorat.
4. Om det är uppställt i strid mot föreskrifter om stannande
eller parkering
a) på en parkeringsplats som är reserverad för personer med
parkeringstillstånd för rörelsehindrade,
b) i ett körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl.,
c) på en hållplats enligt 3 kap. 54 § trafikförordningen
(1998:1276),
d) på eller inom fem meter före ett övergångsställe, eller
e) på en gång- eller cykelbana eller i ett cykelfält.
5. Om det är uppställt i strid mot föreskrifter om stannande
eller parkering på en plats där det gäller förbud mot att stanna eller
parkera för fordon annat än för på- eller avlastning av gods.
6. Om det är uppställt på en offentlig plats som upplåtits för
parkering och det huvudsakliga syftet med uppställningen uppenbarligen är något annat än parkering av fordonet.
7. Om det är ett fordonsvrak.
8. Om det är uppställt i strid mot föreskrifter om stannande
eller parkering på en parkeringsplats som är reserverad för fordon
som avses i 10 kap. 2 § tredje stycket trafikförordningen.
8 §336

Kommunen,
polismyndigKommunen,
Polismyndigheten eller Trafikverkets region heten eller Trafikverkets region
svarar för de särskilda uppställ- svarar för de särskilda uppställningsplatserna.
ningsplatserna.
Sådana platser ska vara inhägnade och tillfredsställande bevakade.
När någon annan myndighet
än polismyndigheten beslutat
eller verkställt flyttning, skall
den genast underrätta polismyndigheten.

336

9§

När någon annan myndighet
än Polismyndigheten beslutat
eller verkställt flyttning, ska den
genast underrätta Polismyndigheten.
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12 §337
En sådan kungörelse som
En sådan kungörelse som
avses i 5 § andra stycket lagen avses i 5 § andra stycket lagen
(1982:129) om flyttning av (1982:129) om flyttning av
fordon i vissa fall skall anslås fordon i vissa fall ska anslås
senast veckan efter flyttningen senast veckan efter flyttningen
om det flyttade fordonet är om det flyttade fordonet är
registrerat och annars så snart registrerat och annars så snart
det kan ske. Kungörelsen skall det kan ske. Kungörelsen ska
finnas tillgänglig hos polismyn- finnas tillgänglig hos Polismyndigheten.
digheten.
15 §338
Hos polismyndigheten skall
Polismyndigheten ska föra ett
det föras ett register över de register över de fordon som har
fordon som har flyttats inom flyttats. Registret ska innehålla
distriktet. Registret skall inne- uppgifter som gör det möjligt
hålla uppgifter som gör det att identifiera fordonet, var
möjligt att identifiera fordonet fordonet var uppställt när det
och vart fordonet har flyttats.
flyttades inkluderande uppgift om
kommun och län och vart
fordonet har flyttats.

16 §339
Beslut om att flytta fordon som inte är fordonsvrak får meddelas och verkställas av
1. polismyndigheten
1. Polismyndigheten
2. kommunal myndighet i en kommun som svarar för parkeringsövervakning enligt lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m. inom det område som parkeringsövervakningen
ska omfatta enligt kommunens beslut, och
3. Trafikverkets region när det gäller flyttning enligt 2 § 2 av
fordon som står uppställda inom vägområdet för sådan allmän väg
som staten är väghållare för.
På begäran av annan kommun än sådan som avses i första
stycket 2 får länsstyrelsen bestämma att en kommunal myndighet
får meddela beslut om och verkställa flyttning enligt 2 § 2 a och c.

337
338
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När två eller flera myndigheter får meddela beslut om och
verkställa flyttning av fordon inom samma område ska samråd ske
mellan myndigheterna om hur dessa uppgifter ska fördelas.
19 §340
Rikspolisstyrelsen får meddela
Polismyndigheten får meddela
ytterligare föreskrifter för verk- ytterligare föreskrifter för verkställigheten av lagen (1982:129) ställigheten av lagen (1982:129)
om flyttning av fordon i vissa om flyttning av fordon i vissa
fall och denna förordning.
fall och denna förordning.
Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen (1982:306)
med vissa bestämmelser om utlämning för brott
till Sverige

Härigenom föreskrivs att 9 b § förordningen (1982:306) med
vissa bestämmelser om utlämning för brott till Sverige ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

9 b §341
Om någon skall återföras
Om någon ska återföras
enligt 9 a § skall den ansvariga enligt 9 a § ska den ansvariga
myndigheten se till att verk- myndigheten se till att verkställigheten av straffet eller ställigheten av straffet eller
påföljden överförs till den andra påföljden överförs till den andra
staten och att personen förs dit staten och att personen förs dit
när domen har vunnit laga kraft. när domen har vunnit laga kraft.
Myndigheten får, om det Myndigheten får, om det
behövs, begära hjälp av polis- behövs, begära hjälp av Polismyndigheten i den ort där myndigheten. En sådan begäran
personen vistas.
ska innehålla uppgift om den ort
där personen vistas.
Ansvarig myndighet enligt första stycket är
– Kriminalvården, om påföljden är fängelse,
– Socialstyrelsen, om påföljden är rättspsykiatrisk vård,
– Statens institutionsstyrelse, om påföljden är sluten ungdomsvård.
Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen (1982:756)
om Försvarsmaktens ingripanden vid kränkningar
av Sveriges territorium under fred och neutralitet,
m.m. (IKFN-förordning)

Härigenom föreskrivs att 10, 12, 27, 28, 46, 53, 60, 61 och 68 §§
förordningen (1982:756) om Försvarsmaktens ingripanden vid
kränkningar av Sveriges territorium under fred och neutralitet,
m.m. ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Om utländsk militär personal i andra fall än som avses i 9 §
anträffas inom svenskt territorium och misstanke föreligger
att rätt att inresa till eller vistas i
riket saknas, skall personalen
omhändertas och avväpnas. Förhållandet skall anmälas till
närmaste polismyndighet. Om
polismyndigheten begär det, skall
personalen hållas kvar i avvaktan
på vidare åtgärder.
Om ett utländskt militärt
fordon påträffas inom svenskt
territorium utan att ha rätt att
vara där, skall det hållas kvar.
Om personal som medföljer
fordonet saknar rätt att inresa
till eller vistas i riket, skall
personalen omhändertas och avväpnas.
Förhållandet
skall
anmälas till närmaste polismyndighet. Om polismyndigheten
begär det, skall personalen hållas

Föreslagen lydelse
10 §

Om utländsk militär personal i andra fall än som avses i 9 §
anträffas inom svenskt territorium och misstanke föreligger
att rätt att inresa till eller vistas i
riket saknas, ska personalen
omhändertas och avväpnas. Förhållandet ska anmälas till Polismyndigheten. Om Polismyndigheten begär det, ska personalen
hållas kvar i avvaktan på vidare
åtgärder.

12 §

Om ett utländskt militärt
fordon påträffas inom svenskt
territorium utan att ha rätt att
vara där, ska det hållas kvar. Om
personal som medföljer fordonet saknar rätt att inresa till
eller vistas i riket, ska personalen omhändertas och avväpnas.
Förhållandet
ska
anmälas till Polismyndigheten.
Om Polismyndigheten begär det,
ska personalen hållas kvar i

473

Författningsförslag

kvar i avvaktan
åtgärder.

SOU 2012:78

på

vidare avvaktan på vidare åtgärder.

27 §342
Ett utländskt statsluftfartyg
Ett utländskt statsluftfartyg
som i strid mot tillträdesför- som i strid mot tillträdesförordningen (1992:118) har landat ordningen (1992:118) har landat
inom svenskt territorium skall inom svenskt territorium ska
hållas kvar. Militär personal hållas kvar. Militär personal
ombord skall omhändertas och ombord ska omhändertas och
avväpnas. Förhållandet skall avväpnas.
Förhållandet
ska
anmälas till närmaste polismyn- anmälas till Polismyndigheten.
dighet. Om polismyndigheten Om Polismyndigheten begär det,
begär det, skall personalen hållas ska personalen hållas kvar i avkvar i avvaktan på vidare vaktan på vidare åtgärder.
åtgärder.
28 §343
Om
ett
svenskt
eller
Om
ett
svenskt
eller
utländskt handelsfartyg miss- utländskt handelsfartyg misstänks ha brutit mot sjötrafik- tänks ha brutit mot sjötrafikförordningen (1986:300) eller förordningen (1986:300) eller
mot föreskrifter som har med- mot föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen delats med stöd av förordningen
eller om ett utländskt handels- eller om ett utländskt handelsfartyg har överträtt skyddslagen fartyg har överträtt skyddslagen
(2010:305), ska fartygets befäl- (2010:305), ska fartygets befälhavare eller annan som svarar havare eller annan som svarar
för fartygets framförande upp- för fartygets framförande upplysas om gällande bestämmelser. lysas om gällande bestämmelser.
Förhållandet ska anmälas till Förhållandet ska anmälas till
närmaste polismyndighet. På Polismyndigheten. På begäran av
begäran av polismyndigheten Polismyndigheten lämnas biträde
lämnas biträde vid prejning, vid prejning, visitering och
visitering och andra åtgärder andra åtgärder som Polismynsom polismyndigheten får vidta, digheten får vidta, om Försvarsom Försvarsmaktens verksam- maktens
verksamhet
inte
het inte hindrar det.
hindrar det.
342
343

Senaste lydelse 1992:119.
Senaste lydelse 2010:648.
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När ett statsfartyg hålls kvar,
skall personalen omhändertas
och avväpnas. Förhållandet skall
anmälas till närmaste polismyndighet. Om polismyndigheten begär det, skall personalen
hållas kvar i avvaktan på vidare
åtgärder. Om det är nödvändigt
får vapenmakt tillgripas.
En krigförande stats statsluftfartyg som är i nöd och
behöver landa skall anvisas landningsplats.
Om luftfartyget landar skall
det hållas kvar. Personalen skall
omhändertas och avväpnas. Förhållandet skall anmälas till närmaste polismyndighet. Om polismyndigheten begär det, skall
personalen hållas kvar i avvaktan
på vidare åtgärder. Om det är
nödvändigt får vapenmakt tillgripas. Det som nu har sagts
gäller inte ambulansluftfartyg.
Om ett uppbringat fartyg
friges enligt 56 eller 57 §, skall
den prisbesättning som satts
ombord på fartyget av den krigförande staten omhändertas och
avväpnas. Detsamma gäller besättning och krigsfångar på
fartyg som hålls kvar enligt 59 §.
Förhållandet skall anmälas till
närmaste polismyndighet. Om
polismyndigheten begär det, skall
de omhändertagna hållas kvar i

Författningsförslag

46 §

När ett statsfartyg hålls kvar,
ska personalen omhändertas och
avväpnas.
Förhållandet
ska
anmälas till Polismyndigheten.
Om Polismyndigheten begär det,
ska personalen hållas kvar i avvaktan på vidare åtgärder. Om
det är nödvändigt får vapenmakt
tillgripas.

53 §

En krigförande stats statsluftfartyg som är i nöd och
behöver landa ska anvisas landningsplats.
Om luftfartyget landar ska
det hållas kvar. Personalen ska
omhändertas och avväpnas. Förhållandet ska anmälas till Polismyndigheten. Om Polismyndigheten begär det, ska personalen
hållas kvar i avvaktan på vidare
åtgärder. Om det är nödvändigt
får vapenmakt tillgripas. Det
som nu har sagts gäller inte
ambulansluftfartyg.

60 §

Om ett uppbringat fartyg
friges enligt 56 eller 57 §, ska
den prisbesättning som satts
ombord på fartyget av den krigförande staten omhändertas och
avväpnas. Detsamma gäller besättning och krigsfångar på
fartyg som hålls kvar enligt 59 §.
Förhållandet ska anmälas till
Polismyndigheten. Om Polismyndigheten begär det, ska de
omhändertagna hållas kvar i
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avvaktan på vidare åtgärder. Om avvaktan på vidare åtgärder. Om
det är nödvändigt får vapenmakt det är nödvändigt får vapenmakt
tillgripas.
tillgripas.
61 §344
Ett utländskt handelsfartyg
Ett utländskt handelsfartyg
skall avvisas från svenskt territo- ska avvisas från svenskt territorium, om det utan att ha rätt till rium, om det utan att ha rätt till
det befinner sig inom
det befinner sig inom
1. en del av territoriet som enligt regeringens förordnande är
förbjudet område,
2. svenskt inre vatten i fråga om vilket Försvarsmakten har
föreskrivit att särskilt tillstånd för tillträde behövs.
Om det är nödvändigt får vapenmakt tillgripas.
Svenska fartyg som begår
Svenska fartyg som begår
motsvarande överträdelser skall motsvarande överträdelser ska
prejas och visiteras och för- prejas och visiteras och förhållandet anmälas till närmaste hållandet anmälas till Polispolismyndighet.
myndigheten.
Om ett utländskt civilt luftfartyg har landat inom svenskt
territorium utan att vara
berättigat till det, skall luftfartyget hållas kvar. Besättning
och passagerare skall omhändertas och avväpnas. Förhållandet
skall anmälas till närmaste polismyndighet. Om polismyndigheten begär det, skall de omhändertagna hållas kvar i avvaktan på vidare åtgärder.

68 §

Om ett utländskt civilt
luftfartyg har landat inom
svenskt territorium utan att vara
berättigat till det, ska luftfartyget hållas kvar. Besättning
och passagerare ska omhändertas och avväpnas. Förhållandet
ska anmälas till Polismyndigheten. Om Polismyndigheten
begär det, ska de omhändertagna
hållas kvar i avvaktan på vidare
åtgärder.

Denna förordning träder i kraft den

344

Senaste lydelse 1994:533.
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen (1982:789)
om ersättning för polisbevakning och för
anslutning av larmanläggningar till polisen m.m.

Härigenom föreskrivs att rubriken till förordningen (1982:789)
om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till polisen m.m. samt 1, 3, 5 och 7 §§ ska ha följande
lydelse
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Förordning om ersättning för
polisbevakning och för
anslutning av larmanläggningar till polisen m.m.

Förordning om ersättning för
polisbevakning och för
anslutning av larmanläggningar till Polismyndigheten
m.m.

1 §345
Avgifter för polisbevakning med belopp som anges i 3 § ska
betalas i följande fall:
1. När polismyndigheten har
1. När Polismyndigheten har
beslutat om ersättningsskyldig- beslutat om ersättningsskyldighet med stöd av 2 kap. 26 eller het med stöd av 2 kap. 26 eller
27 § ordningslagen (1993:1617). 27 § ordningslagen (1993:1617).
2. När polisbevakning har uppställts som villkor i ett beslut
enligt 13 kap. 3 § trafikförordningen (1998:1276) som avser undantag från 4 kap. 2, 3, 12–15 a, 17, 17 a eller 18 § eller från lokala
trafikföreskrifter som avses i 10 kap. 1 § andra stycket 15 eller 16
samma förordning eller motsvarande bestämmelse i äldre författning.
3. När polisbevakning av värdetransport har begärts.
Avgifter med samma belopp
ska betalas när polismyndigheten
med stöd av 8 § andra stycket
lagen (1983:1097) med vissa
bestämmelser
om
345

Avgifter med samma belopp
ska betalas när Polismyndigheten
med stöd av 8 § andra stycket
lagen (1983:1097) med vissa
bestämmelser
om

Senaste lydelse 2009:586.
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larmanläggningar m.m. har
beslutat om ersättningsskyldighet för polisutryckning. Vad
som anges i denna förordning
om bevakning gäller för sådant
fall utryckning.
De belopp som anges i 3 §
ska också tillämpas när en part,
en målsägande eller ett vittne,
med stöd av en bestämmelse i
rättegångsbalken, ska förpliktas
att ersätta statsverkets kostnader för att polismyndigheten
har hämtat honom eller henne
till förhandling inför domstol.
Vad som anges i 3 § om
bevakning gäller för sådant fall
hämtning.

larmanläggningar m.m. har
beslutat om ersättningsskyldighet för polisutryckning. Vad
som anges i denna förordning
om bevakning gäller för sådant
fall utryckning.
De belopp som anges i 3 §
ska också tillämpas när en part,
en målsägande eller ett vittne,
med stöd av en bestämmelse i
rättegångsbalken, ska förpliktas
att ersätta statsverkets kostnader för att Polismyndigheten
har hämtat honom eller henne
till förhandling inför domstol.
Vad som anges i 3 § om
bevakning gäller för sådant fall
hämtning.

3 §346

Avgiften är
a) 920 kronor per påbörjad timme för var och en av de polismän
som behövs för bevakning av en värdetransport på uppdrag av
Riksbanken,
b) 920 kronor per påbörjad timme för var och en av de polismän
som behövs för bevakning i andra fall,
c) 4 kronor per påbörjad kilometer för varje bil,
d) 5 kronor per påbörjad kilometer för varje motorcykel,
e) 320 kronor per påbörjad timme för varje hund,
f) 390 kronor per påbörjad timme för varje häst,
g) 1 200 kronor per timme för varje båt, och
h) 15 200 kronor per flygtimme för varje helikopter.
Avgiften ska betalas endast
Avgiften ska betalas endast
för den tid som går åt för själva för den tid som går åt för själva
bevakningen och för väntetid på bevakningen och för väntetid på
grund av bevakningen eller för grund av bevakningen eller för
den sträcka som avverkas under den sträcka som avverkas under
bevakningen. I andra fall än bevakningen. I andra fall än
som avses i 2 kap. 27 § ord- som avses i 2 kap. 27 § ord346

Senaste lydelse 2009:586.
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ningslagen (1993:1617) ska
avgiften anses utgöra ersättning
för alla polisens kostnader för
bevakningen.

Författningsförslag

ningslagen (1993:1617) ska
avgiften anses utgöra ersättning
för alla Polismyndighetens kostnader för bevakningen.

5 §347
Frågor om skyldighet att
Frågor om skyldighet att
betala avgift enligt denna för- betala avgift enligt denna förordning prövas av polismyn- ordning prövas av Polismyndigheten.
digheten.
Avgifterna tas ut av polisAvgifterna tas ut av Polismyndigheten mot räkning.
myndigheten mot räkning.
I fall då flera polisdistrikt är
berörda skall varje polismyndighet svara för sin del av debiteringen.
För betalning får borgen eller förskott krävas.
7 §348
Utförs bevakning som avses i 1 § första stycket 2 av en
parkeringsvakt som förordnats av kommunen, får kommunen ta ut
avgift för bevakningen med belopp som anges i 3 §.
Vad som i 5 och 6 §§ sägs om
Vad som i 5 och 6 §§ sägs om
polismyndigheter skall i sådant Polismyndigheten ska i sådant
fall i stället gälla kommunen.
fall i stället gälla kommunen.
Denna förordning träder i kraft den

347
348

Senaste lydelse 1989:904.
Senaste lydelse 1999:365.
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen (1983:124)
om Kustbevakningens medverkan vid polisiär
övervakning

Härigenom föreskrivs att 3 och 4 §§ förordningen (1983:124)
om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 §349
För kustbevakningstjänsteFör kustbevakningstjänstemän som utför övervakning män som utför övervakning
enligt 1 § gäller 4 kap. 1 och 2 §§ enligt 1 § gäller 5 kap. 1 och 2 §§
samt 7 § första stycket polisför- samt 5 § andra stycket polisförordningen (1998:1558).
ordningen (201X:XX).
Om kustbevakningstjänsteOm kustbevakningstjänstemän får kännedom om ett brott män får kännedom om ett brott
mot någon av de föreskrifter mot någon av de föreskrifter
som avses i 1 §, skall de lämna som avses i 1 §, ska de lämna en
en rapport om detta till sin rapport om detta till sin förman
förman så snart som möjligt. så snart som möjligt. RapportRapporteftergift får lämnas eftergift får lämnas under
under samma förutsättningar samma förutsättningar som
som anges i 9 § andra stycket anges i 9 § andra stycket polispolislagen (1984:387).
lagen (1984:387).
4 §350
Kustbevakningen meddelar
Kustbevakningen meddelar
efter samråd med Rikspolis- efter samråd med Polismyndigstyrelsen de ytterligare föreskrif- heten och Säkerhetspolisen de
ter som behövs för verkställig- ytterligare föreskrifter som
het av lagen (1982:395) om behövs för verkställighet av
Kustbevakningens medverkan lagen (1982:395) om Kustbevid polisiär övervakning och vakningens
medverkan
vid
denna förordning.
polisiär övervakning och denna
förordning.
349
350

Senaste lydelse 1998:1563.
Senaste lydelse 1988:486.

480

SOU 2012:78

Författningsförslag

Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1983:1099)om anslutning av larmanläggningar
till polisen

Härigenom föreskrivs att 2, 4 och 5 §§ förordningen
(1983:1099) om anslutning av larmanläggningar till polisen ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 §351
En larmanläggning får efter särskilt tillstånd direktanslutas till
larmmottagare hos polisen, om
1. anläggningen är inrättad för att vidarebefordra en manuellt
utlöst signal i händelse av överfall, rånhot eller liknande angrepp
(överfallslarm) och den som skyddas av anläggningen kan antas
riskera att bli utsatt för sådana angrepp,
2. anläggningen är inrättad för att automatiskt vidarebefordra en
signal vid intrång i det utrymme som skyddas av anläggningen
(inbrottslarm) och skydds- objektet är av särskild betydelse för
totalförsvaret eller tillhör Posten Aktiebolag eller bankväsendet,
3. det i annat fall än som angetts vid 1 eller 2 finns särskilda skäl
för direktanslutning.
Rikspolisstyrelsen får som
Tillståndsmyndigheten
får
villkor för tillstånd till anslut- som villkor för tillstånd till
ning föreskriva att larmanlägg- anslutning föreskriva att larmningarna skall uppfylla särskilda anläggningarna ska uppfylla särkrav
på
utförande
och skilda krav på utförande och
beskaffenhet i övrigt.
beskaffenhet i övrigt.
Frågor om tillstånd och återkallelse av tillstånd enligt denna
förordning prövas av polismyndigheten beträffande anläggningar
som avses i 2 § första stycket 1
och 2 samt av rikspolisstyrelsen i
fall som avses i 2 § första stycket
351

Senaste lydelse 1993:1717.
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4§

Frågor om tillstånd och återkallelse av tillstånd enligt denna
förordning prövas av Polismyndigheten. Inom ramen för den
polisverksamhet som Säkerhetspolisen leder och bedriver kan
även Säkerhetspolisen pröva
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3.
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frågor om tillstånd och återkallelse av tillstånd i fall som
avses i 2 § första stycket 3.

Polismyndighetens
beslut
enligt denna förordning får
överklagas hos länsstyrelsen.
Länsstyrelsens beslut får inte
överklagas.
Beslut av rikspolisstyrelsen
enligt denna förordning får inte
överklagas.

5§

Polismyndighetens
beslut
enligt denna förordning får
överklagas hos länsstyrelsen.
Länsstyrelsens beslut får inte
överklagas.
Ett beslut som meddelats
enligt 2 § första stycket 3 får inte
överklagas.

Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i mönstringsförordningen
(1984:831)

Härigenom föreskrivs att 13 §
(1984:831) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

mönstringsförordningen

Föreslagen lydelse

13 §352
Ytterligare föreskrifter för
Ytterligare föreskrifter för
verkställigheten av mönstrings- verkställigheten av mönstringslagen (1983:929) och denna lagen (1983:929) och denna
förordning får meddelas av förordning får meddelas av
Transportstyrelsen. Föreskrifter Transportstyrelsen. Föreskrifter
angående utlämnande av sjö- angående utlämnande av sjöfartsbok av passmyndighet inom fartsbok av passmyndighet inom
riket får meddelas efter samråd riket får meddelas efter samråd
med Rikspolisstyrelsen. Före- med Polismyndigheten. Föreskrifter som rör förhållanden skrifter som rör förhållanden
utom riket får meddelas efter utom riket får meddelas efter
samråd med Utrikesdeparte- samråd med Regeringskansliet
mentet.
(Utrikesdepartementet).
Denna förordning träder i kraft den

352

Senaste lydelse 2008:1148.
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen (1984:985)
om handläggningen av ärenden rörande sjöfynd

Härigenom föreskrivs att 1, 3 och 4 §§ förordningen (1984:985)
om handläggningen av ärenden rörande sjöfynd ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1§
Har en polismyndighet underrättats om ett sjöfynd enligt 1 §
lagen (1918:163) med vissa
bestämmelser om sjöfynd eller
har sjöfyndet avlämnats till en
polismyndighet enligt 2 § första
stycket samma lag, skall myndigheten om möjligt ta vård om
fyndet.

Har Polismyndigheten underrättats om ett sjöfynd enligt 1 §
lagen (1918:163) med vissa
bestämmelser om sjöfynd eller
har sjöfyndet avlämnats till
Polismyndigheten enligt 2 §
första stycket samma lag, ska
myndigheten om möjligt ta vård
om fyndet.

Skall ett sjöfynd, som inte
kan vårdas utan fara för försämring, enligt 3 § andra stycket
lagen (1918:163) med vissa
bestämmelser om sjöfynd säljas
på offentlig auktion, skall auktionen kungöras på lämpligt
sätt.
En sådan auktion som avses i
första stycket (sjöfyndsauktion)
skall förrättas genom polismyndighetens försorg. Om godset
skall säljas på något annat sätt,
skall polismyndigheten svara för
försäljningen. Staten skall få
ersättning för godsets vård och
försäljning ur köpeskillingen.

3§

Ska ett sjöfynd, som inte kan
vårdas utan fara för försämring,
enligt 3 § andra stycket lagen
(1918:163) med vissa bestämmelser om sjöfynd säljas på
offentlig auktion, ska auktionen
kungöras på lämpligt sätt.
En sådan auktion som avses i
första stycket (sjöfyndsauktion)
ska förrättas genom Polismyndighetens försorg. Om godset
ska säljas på något annat sätt, ska
Polismyndigheten svara för försäljningen. Staten ska få ersättning för godsets vård och
försäljning ur köpeskillingen.

485
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Om det finns anledning att
anta att ett sjöfynd utgör
oförtullad vara, skall polismyndigheten underrätta Tullverket
om detta.

SOU 2012:78

4 §353

Om det finns anledning att
anta att ett sjöfynd utgör
oförtullad vara, ska Polismyndigheten underrätta Tullverket
om detta.

Denna förordning träder i kraft den

353

Senaste lydelse 1999:498.
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen (1987:26)
om parkeringsvakter i kommuner

Härigenom föreskrivs att 2 och 3 §§ förordningen (1987:26) om
parkeringsvakter i kommuner ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
2 §354

Föreskrifter om utbildning
Föreskrifter om utbildning
av parkeringsvakter får med- av parkeringsvakter får meddelas av Rikspolisstyrelsen efter delas av Polismyndigheten efter
samråd med Transportstyrelsen. samråd med Transportstyrelsen.
3§
Parkeringsvakter skall när de
Parkeringsvakter ska när de
tjänstgör bära uniform med tjänstgör bära uniform med
tjänstetecken.
tjänstetecken.
Uniformen skall vara sådan
Uniformen ska vara sådan att
att den lätt kan särskiljas från en den lätt kan särskiljas från en
polisuniform.
polisuniform.
Föreskrifter om tjänsteFöreskrifter om tjänstetecken meddelas av Rikspolis- tecken meddelas av Polismynstyrelsen.
digheten.

Denna förordning träder i kraft den

354

Senaste lydelse 2008:1114.
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Förslag till
förordning om ändring i jaktförordningen
(1987:905)

Härigenom föreskrivs att 22, 28 d, 36, 38, 40, 40 a, 53 och 58 §§
jaktförordningen (1987:905) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

22 §355
Skjutvapen får inte medföras vid färd med motordrivet fordon i
terräng. Förvaras ett skjutvapen i ett motordrivet fortskaffningsmedel får det inte finnas ammunition i vapnets patronläge
eller magasin.
Första stycket gäller inte
1. bevakningspersonal,
1. bevakningspersonal,
militär personal eller polis under militär personal eller polisman
tjänsteutövning,
under tjänsteutövning,
2. vid sådan jakt som bedrivs med stöd av bestämmelserna i 20 §,
eller
3. när undantag medgetts med stöd av 21 §.
Första stycket första meningen gäller inte heller vid sådan
transport av fällt vilt som sker med stöd av 1 § andra stycket 5
terrängkörningsförordningen (1978:594).
28 d §356
Den som i fall som avses i
Den som i fall som avses i
28–28 b §§ har dödat ett djur 28–28 b §§ har dödat ett djur
ska snarast möjligt anmäla hän- ska snarast möjligt anmäla händelsen till närmaste polismyn- delsen till Polismyndigheten.
dighet. Djuret får inte flyttas Anmälan ska göras i det län där
utan medgivande från polismyn- djuret dödats. Djuret får inte
digheten.
flyttas utan medgivande från
Polismyndigheten.
36 §357
Den som har påträffat ett
Den som har påträffat ett
dött djur av sådan art som avses dött djur av sådan art som avses
355
356
357

Senaste lydelse 1998:1000.
Senaste lydelse 2009:1265.
Senaste lydelse 2009:1265.
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i 33 § första stycket eller har
omhändertagit eller vid annat än
tillåten jakt har dödat ett sådant
djur ska snarast möjligt anmäla
händelsen till närmaste polismyndighet, oberoende av vem
djuret tillfaller. Detsamma gäller
i fråga om älg eller hjort när
djuret är fredat.
Får en markägare veta att ett
djur som avses i 33 § har omhändertagits eller påträffats på
dennes marker, är markägaren
skyldig att förvissa sig om att
anmälan skett eller själv göra
anmälan. Samma skyldighet
åligger arrendator och jakträttshavare.

Författningsförslag

i 33 § första stycket eller har
omhändertagit eller vid annat än
tillåten jakt har dödat ett sådant
djur ska snarast möjligt anmäla
händelsen till Polismyndigheten,
oberoende av vem djuret tillfaller. Anmälan ska göras i det
län där djuret påträffats. Detsamma gäller i fråga om älg eller
hjort när djuret är fredat.
Får en markägare veta att ett
djur som avses i 33 § har omhändertagits eller påträffats på
hans eller hennes marker, är
markägaren skyldig att förvissa
sig om att anmälan skett eller
själv göra anmälan. Samma skyldighet åligger arrendator och
jakträttshavare.

38 §358
När polismyndigheten har
När Polismyndigheten har
tagit emot en anmälan enligt tagit emot en anmälan enligt
28 d eller 36 §, ska den se till att 28 d eller 36 §, ska den se till att
djuret tas om hand. Natur- djuret tas om hand. Naturvårdsverket ska genom före- vårdsverket ska genom föreskrifter eller beslut i det skrifter eller beslut i det
enskilda fallet bestämma hur det enskilda fallet bestämma hur det
ska förfaras med omhändertagna ska förfaras med omhändertagna
djur
djur
40 §359
Har ett djur av arterna björn,
Har ett djur av arterna björn,
varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur,
utter, vildsvin, mufflonfår eller utter, vildsvin, mufflonfår eller
örn varit inblandat i en samman- örn varit inblandat i en sammanstötning med ett motorfordon, stötning med ett motorfordon,
är fordonets förare skyldig att är fordonets förare skyldig att
snarast möjligt märka ut olycks- snarast möjligt märka ut olycks358
359
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platsen och underrätta närmaste
polismyndighet. Har ett sådant
djur varit inblandat i en sammanstötning med ett spårbundet fordon, ska dock infrastrukturförvaltaren, i stället för
att märka ut olycksplatsen, i
samband med underrättelse till
polismyndigheten ange lägesangivelse för olycksplatsen.
Har polismyndigheten underrättats om att sammanstötning
skett med ett djur av en art som
anges i första stycket eller i 33 §
första stycket får myndigheten
uppdra åt någon annan att
eftersöka djuret. Berörd jakträttshavare eller markägare ska
om möjligt underrättas om
beslutet.
Naturvårdsverket får meddela föreskrifter som rör annat
än polismyndighetens medverkan
vid eftersök av djur av sådan art
som avses i första stycket och i
33 § första stycket. Innan
sådana föreskrifter meddelas ska
Naturvårdsverket höra Rikspolisstyrelsen.
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platsen och underrätta Polismyndigheten. Underrättelsen ska
lämnas i det län där sammanstötningen inträffat. Har ett
sådant djur varit inblandat i en
sammanstötning med ett spårbundet fordon, ska dock infrastrukturförvaltaren, i stället för
att märka ut olycksplatsen, i
samband med underrättelse till
Polismyndigheten ange lägesangivelse för olycksplatsen.
Har Polismyndigheten underrättats om att sammanstötning
skett med ett djur av en art som
anges i första stycket eller i 33 §
första stycket får myndigheten
uppdra åt någon annan att
eftersöka djuret. Berörd jakträttshavare eller markägare ska
om möjligt underrättas om
beslutet.
Naturvårdsverket får meddela föreskrifter som rör annat
än Polismyndighetens medverkan
vid eftersök av djur av sådan art
som avses i första stycket och i
33 § första stycket. Innan
sådana föreskrifter meddelas ska
Naturvårdsverket höra Polismyndigheten.

40 a §360
Ur viltvårdsfonden får lämnas ersättning för
1. polismyndighetens
kost1. Polismyndighetens
kostnader för att eftersöka eller på nader för att eftersöka eller på
annat sätt spåra, döda eller om- annat sätt spåra, döda eller omhänderta djur av sådan art som händerta djur av sådan art som
avses i 33 § och kostnader för avses i 33 § och kostnader för
360
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eftersök enligt 40 § andra eftersök enligt 40 § andra
stycket, och
stycket, och
2. kostnader med anledning av en anmälan enligt 36 §.
Ersättning ur fonden får även
Ersättning ur fonden får även
lämnas till den som har hjälpt lämnas till den som har hjälpt
polismyndigheten vid eftersök, Polismyndigheten vid eftersök,
dock inte till den som har skad- dock inte till den som har skadskjutit det djur som eftersöktes skjutit det djur som eftersöktes
eller till deltagarna i det jaktlag eller till deltagarna i det jaktlag
denne tillhör.
som han eller hon tillhör.
Beslut om ersättning enligt
Beslut om ersättning enligt
första stycket meddelas av polis- första stycket meddelas av
myndigheten. Naturvårdsverket Polismyndigheten. Naturvårdsfår efter att ha hört Rikspolis- verket får efter att ha hört Polisstyrelsen meddela föreskrifter myndigheten meddela föreskrifom ersättning.
ter om ersättning.
Om ett djur överlämnas till Naturhistoriska riksmuseet, en
institution för forskning eller undervisning, Statens veterinärmedicinska anstalt eller annan mottagare, ersätts kostnaderna för
överlämnandet av mottagaren.
53 §
Jakttillsynsman förordnas av
Jakttillsynsman förordnas av
länsstyrelsen i det län där han länsstyrelsen i det län där han
har sitt hemvist. Förordnandet eller hon har sitt hemvist. Förfår omfatta ett eller flera län.
ordnandet får omfatta ett eller
flera län.
Föreskrifter om förordnande
Föreskrifter om förordnande
och utbildning av jakttillsyns- och utbildning av jakttillsynsmän samt om deras utrustning män samt om deras utrustning
meddelas av Rikspolisstyrelsen.
meddelas av Polismyndigheten.
58 §361
I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om
överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. I fråga om följande
beslut enligt denna förordning gäller dock
1. att beslut enligt 3 § fjärde stycket, 4 §, om beslutet avser
annat än registrering av kronhjortsområde, 9 § andra och tredje
styckena, 12 a § tredje stycket, 15 §, 21 § andra stycket, 30 §, 38 §,
361
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40 a § tredje stycket, 47 § första stycket och 52 d § samt Naturvårdsverkets beslut i ett överklagat ärende inte får överklagas,
2. att andra beslut av polis2. att andra beslut av Polismyndighet än sådana beslut som myndigheten än sådana beslut
avses under 1 får överklagas hos som avses under 1 får överlänsstyrelsen, samt
klagas hos länsstyrelsen, samt
3. att andra beslut av länsstyrelsen än sådana beslut som avses
under 1 eller som avser avgift enligt 52 b och 52 c §§ får överklagas
hos Naturvårdsverket.
Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i konkursförordningen
(1987:916)

Härigenom föreskrivs att 15 § konkursförordningen (1987:916)
ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

15 §362
Rätten skall genast till polisRätten ska genast till Polismyndigheten, Kronofogdemyn- myndigheten, Kronofogdemyndigheten och tillsynsmyndig- digheten och tillsynsmyndigheten skicka en kopia av ett heten skicka en kopia av ett
beslut
enligt
konkurslagen beslut
enligt
konkurslagen
(1987:672) om skyldighet för (1987:672) om skyldighet för
gäldenären eller någon annan att gäldenären eller någon annan att
lämna ifrån sig sitt pass eller om lämna ifrån sig sitt pass eller om
förbud att utfärda pass. Myn- förbud att utfärda pass. Myndigheterna skall också under- digheterna ska också underrättas
rättas så snart ett sådant beslut så snart ett sådant beslut hävs
hävs eller passet återlämnas eller passet återlämnas enligt
enligt 6 kap. 8 § konkurslagen.
6 kap. 8 § konkurslagen.
Denna förordning träder i kraft den
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236

Förslag till
förordning om ändring i förordningen (1988:530)
om expertgruppen för identifiering vid katastroffall

Härigenom föreskrivs att 1, 2 och 4 §§ förordningen (1988:530)
om expertgruppen för identifiering vid katastroffall ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
1 §363

När en större olyckshändelse
När en större olyckshändelse
eller naturkatastrof har inträffat eller naturkatastrof har inträffat
skall vid behov en särskild ska vid behov en särskild
expertgrupp hjälpa till vid expertgrupp hjälpa till vid
identifiering
av
omkomna identifiering
av
omkomna
(expertgruppen för identifiering (expertgruppen för identifiering
vid katastroffall). Rikspolisstyrel- vid katastroffall). Polismyndigsen får efter samråd med Rätts- heten får efter samråd med
medicinalverket meddela före- Rättsmedicinalverket meddela
skrifter om expertgruppens föreskrifter om expertgruppens
organisation och verksamhet.
organisation och verksamhet.
Vid identifiering i samband med katastroffall utomlands av
omkomna svenska medborgare och andra personer med nära
anknytning till Sverige får expertgruppen på begäran av myndigheterna på olycksplatsen också hjälpa till vid identifiering av andra
personer
Rikspolisstyrelsen beslutar på
framställning från en polismyndighet och efter samråd med
Rättsmedicinalverket om att
sända ut expertgruppen samt
om gruppens sammansättning
vid katastroffall inom landet.
När ett katastroffall inträffat
utomlands fattas motsvarande
beslut av Rikspolisstyrelsen efter
363
364
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2 §364

Polismyndigheten
beslutar
efter samråd med Rättsmedicinalverket om att sända ut
expertgruppen
samt
om
gruppens sammansättning vid
katastroffall inom landet. När
ett katastroffall inträffat utomlands fattas motsvarande beslut
av Polismyndigheten efter samråd med Regeringskansliet och
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samråd med Regeringskansliet
och Rättsmedicinalverket.
I expertgruppen kan polismän, rättsläkare, rättsodontologer
och
rättsmedicinska
assistenter ingå samt, om det
behövs, annan lämplig personal.
Till chef för gruppen skall en
företrädare för Rikspolisstyrelsen
utses.
Ersättning för uppdrag som
deltagare i expertgruppen, kostnader för nödvändig utrustning
för gruppens arbete samt övriga
kostnader som kan uppkomma i
samband med ett uppdrag
betalas av Rikspolisstyrelsen.

Författningsförslag

Rättsmedicinalverket.
I expertgruppen kan polismän, rättsläkare, rättsodontologer
och
rättsmedicinska
assistenter ingå samt, om det
behövs, annan lämplig personal.
Till chef för gruppen ska en
företrädare för Polismyndigheten
utses.
4 §365

Ersättning för uppdrag som
deltagare i expertgruppen, kostnader för nödvändig utrustning
för gruppens arbete samt övriga
kostnader som kan uppkomma i
samband med ett uppdrag
betalas av Polismyndigheten.

Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i djurskyddsförordningen
(1988:539)

Härigenom föreskrivs att 71 §
(1988:539) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

djurskyddsförordningen

Föreslagen lydelse

71 §366
Om polismyndigheten finner
Om Polismyndigheten finner
att det finns förutsättningar för att det finns förutsättningar för
att besluta om förbud att ha att besluta om förbud att ha
hand om djur enligt 29 § djur- hand om djur enligt 29 § djurskyddslagen (1988:534), ska skyddslagen (1988:534), ska
myndigheten skyndsamt anmäla myndigheten skyndsamt anmäla
detta till länsstyrelsen. En sådan detta till länsstyrelsen. En sådan
anmälan ska innehålla en redo- anmälan ska innehålla en redogörelse för omständigheterna i görelse för omständigheterna i
ärendet.
ärendet.
Detsamma gäller om det finns förutsättningar för att omhänderta djur enligt 31 § djurskyddslagen.

Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen (1988:691)
om kontaktförbud

Härigenom föreskrivs att 3–5 §§ förordningen (1988:691) om
kontaktförbud ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
3 §367

Har en begäran om kontaktHar en begäran om kontaktförbud gjorts hos polismyndig- förbud gjorts hos Polismyndigheten, ska åklagaren omedelbart heten, ska åklagaren omedelbart
underrättas om detta.
underrättas om detta.
Om en polisman har tagit med sig en person till förhör enligt
6 § lagen (1988:688) om kontaktförbud, ska åklagaren omedelbart
underrättas om detta för prövning av frågan om offentligt biträde
enligt 7 a § lagen om kontaktförbud.
Om en domstol eller en
åklagare meddelar beslut om
kontaktförbud eller häver eller
ändrar ett sådant beslut, ska
polismyndigheten på den ort där
förbudet helt eller huvudsakligen
avses gälla genast informeras.

4 §368

Om en domstol eller en
åklagare meddelar beslut om
kontaktförbud eller häver eller
ändrar ett sådant beslut, ska
Polismyndigheten genast informeras. Informationen ska innehålla uppgift om den ort där förbudet helt eller huvudsakligen
avses gälla.
Bestämmelser om registrering och rapportering av beslut om
kontaktförbud finns i lagen (1998:620) om belastningsregister och
i efterlysningskungörelsen (1969:293).
5 §369

Rikspolisstyrelsen får, efter
Polismyndigheten får, efter
samråd med Åklagarmyndig- samråd med Åklagarmyndigheten, meddela föreskrifter om heten, meddela föreskrifter om
verkställighet av de bestäm- verkställighet av de bestäm367
368
369
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melser i lagen (1988:688) om melser i lagen (1988:688) om
kontaktförbud som avser elek- kontaktförbud som avser elektronisk övervakning vid särskilt tronisk övervakning vid särskilt
utvidgat kontaktförbud.
utvidgat kontaktförbud.
Ytterligare föreskrifter om verkställighet av lagen om kontaktförbud får meddelas av Åklagarmyndigheten.
Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen (1988:842)
om ersättning och belöning åt den som hjälper
polisen

Härigenom föreskrivs att 6, 7, 9, 11, 13 och 14 §§ förordningen
(1988:842) om ersättning och belöning åt den som hjälper polisen
ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6 §370
Frågan om ersättning prövas
Frågan om ersättning prövas
av polismyndigheten i det län där av Polismyndigheten.
ingripandet har gjorts eller där
hjälp som avses i 5 a § har
lämnats.
7 §371
Anspråk på ersättning görs
Anspråk på ersättning görs
genom en ansökan hos polis- genom en ansökan hos Polismyndigheten i det polisdistrikt myndigheten. Ansökan ska göras
där ingripandet har gjorts eller inom ett år efter det att händär hjälp som avses i 5 a § har delsen inträffat. Den ska omlämnats. Ansökan skall göras fatta en utredning om skadan
inom ett år efter det att händel- och om den händelse som ligger
sen inträffat. Den skall omfatta till grund för ersättningsen utredning om skadan och anspråket samt de uppgifter
om den händelse som ligger till som i övrigt behövs för att
grund för ersättningsanspråket bestämma ersättningen.
samt de uppgifter som i övrigt
behövs för att bestämma ersättningen.
9 §372

Statens rätt enligt 4 § mot
Statens rätt enligt 4 § mot
den som är ansvarig för en skada den som är ansvarig för en skada
bevakas av den polismyndighet bevakas av Polismyndigheten.
370
371
372
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som har prövat ersättningsfrågan. Ersättningsbelopp
Ersättningsbelopp under 500 kronor behöver
kronor behöver dock inte bevakas.
bevakas.
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under 500
dock inte

11 §373
Frågan om belöning prövas
Frågan om belöning prövas
av polismyndigheten i det län där av Polismyndigheten.
ingripandet har gjorts.
13 §374
Polismyndighetens
beslut
Polismyndighetens
beslut
om ersättning enligt 1 och 5 a §§ om ersättning enligt 1 och 5 a §§
får överklagas till Rikspolis- får överklagas till Brottsofferstyrelsen.
myndigheten.
Rikspolisstyrelsens beslut får
Brottsoffermyndighetens
inte överklagas.
beslut får inte överklagas.
Polismyndighetens beslut i ärenden om belöning får inte överklagas.
14 §375
Den polismyndighet som fattat
Polismyndigheten betalar ut
beslut om ersättning eller ersättning eller belöning enligt
belöning enligt denna förordning denna förordning.
betalar ut ersättningen eller
belöningen.
Denna förordning träder i kraft den xxx. Äldre föreskrifter i
13 § gäller fortfarande för överklagande av beslut som meddelats
före ikraftträdandet.

373
374
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1988:1188) om kulturminnen m.m.

Härigenom föreskrivs att 8 § förordningen (1988:1188) om
kulturminnen m.m. ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Länsstyrelse,
länsmuseum,
polismyndighet eller kustbevakning som tar emot fornfynd eller
anmälan om fornfynd skall
genast skriftligen underrätta riksantikvarieämbetet om fornfyndet.
Underrättelsen skall innehålla
en kortfattad beskrivning av
fornfyndet och av fyndplatsen
samt upphittarens namn och
adress. Har upphittaren lämnat
ytterligare uppgifter om omständigheterna vid fyndet, skall
dessa uppgifter bifogas. Upphittaren skall få en kopia av
underrättelsen.

Föreslagen lydelse
8§

När länsstyrelse, länsmuseum,
Polismyndigheten eller Kustbevakningen tar emot fornfynd
eller anmälan om fornfynd ska
Riksantikvariatämbetet
genast
underrättas skriftligen. Underrättelsen ska innehålla en kortfattad beskrivning av fornfyndet
och av fyndplatsen samt upphittarens namn och adress. Har
upphittaren lämnat ytterligare
uppgifter om omständigheterna
vid fyndet, ska dessa uppgifter
bifogas. Upphittaren ska få en
kopia av underrättelsen.

Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen (1989:149)
om bevakningsföretag m.m.

Härigenom föreskrivs att 7, 16 och 28 §§ förordningen
(1989:149) om bevakningsföretag m.m. ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
7 §376

Auktorisationsmyndigheten
Auktorisationsmyndigheten
ska sända kopior av sitt beslut i ska sända kopior av sitt beslut i
ärendet om auktorisation till ärendet om auktorisation till
Rikspolisstyrelsen och till
Polismyndigheten och till
1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när företaget enligt uppgift
kommer att vara verksamt inom Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,
2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när företaget enligt uppgift
kommer att vara verksamt inom Östergötlands, Jönköpings eller
Kalmar län,
3. Länsstyrelsen i Skåne län, när företaget enligt uppgift
kommer att vara verksamt inom Skåne, Kronobergs eller Blekinge
län,
4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när företaget enligt uppgift kommer att vara verksamt inom Västra Götalands eller
Hallands län,
5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när företaget enligt uppgift
kommer att vara verksamt inom Dalarnas, Värmlands, Örebro eller
Gävleborgs län,
6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när företaget enligt
uppgift kommer att vara verksamt inom Västernorrlands eller
Jämtlands län, och
7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när företaget enligt uppgift
kommer att vara verksamt inom Norrbottens eller Västerbottens
län.
16 §377
Avgift tas ut för prövning av ansökan i frågor som avses i 2 och
4 §§ lagen (1974:191) om bevakningsföretag. För ansöknings376
377
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avgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 9–14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 5 tillämpas på ansökningar om auktorisation av bevaknings- eller utbildningsföretag
och avgiftsklass 2 på ansökningar om godkännande av personal,
föreståndare för verksamheten eller ledamöter eller suppleanter i
företagens styrelser.
Polisen får ta ut en avgift för
Polismyndigheten får ta ut en
prövning av väktarhundar. Riks- avgift för prövning av väktarpolisstyrelsen
bestämmer hundar. Polismyndigheten beavgiftens storlek. Avgiften skall stämmer
avgiftens
storlek.
högst motsvara kostnaden för Avgiften ska högst motsvara
att genomföra prövningen.
kostnaden för att genomföra
prövningen.
28 §378
Rikspolisstyrelsen får efter
Polismyndigheten får efter
samråd med berörda arbets- samråd med berörda arbetsmarknads- och branschorganisa- marknads- och branschorganisationer meddela ytterligare före- tioner meddela ytterligare föreskrifter om auktorisation och skrifter om auktorisation och
godkännande samt om villkor godkännande samt om villkor
för de verksamheter som om- för de verksamheter som omfattas av lagen (1974:191) om fattas av lagen (1974:191) om
bevakningsföretag. Styrelsen får bevakningsföretag.
Polismynockså meddela de närmare före- digheten får också meddela de
skrifter som behövs för verk- närmare
föreskrifter
som
ställigheten av nämnda lag och behövs för verkställigheten av
denna förordning.
nämnda lag och denna förordning.
Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i totalförsvarets
folkrättsförordning (1990:12)

Härigenom föreskrivs att 18 § totalförsvarets folkrättsförordning ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

18 §379
Försvarsmakten samt RiksFörsvarsmakten samt Polispolisstyrelsen, Myndigheten för myndigheten, Säkerhetspolisen,
samhällsskydd och beredskap, Myndigheten för samhällsskydd
Socialstyrelsen, Tullverket och och beredskap, Socialstyrelsen,
Statens jordbruksverk ska under Tullverket och Statens jordfredstid meddela de föreskrifter bruksverk ska under fredstid
och vidta de förberedelser som meddela de föreskrifter och
behövs inom respektive verk- vidta de förberedelser som
samhetsområde för att perso- behövs inom respektive verknalen ska kunna förses med samhetsområde för att persoidentitetskort och kännetecken nalen ska kunna förses med
enligt 17 §.
identitetskort och kännetecken
enligt 17 §.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska samordna
förberedelserna inom totalförsvarets civila del.
Försvarsmakten ska efter samråd med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap meddela de föreskrifter och vidta de
förberedelser i övrigt som behövs för att den personal som anges i
13 § vid behov ska kunna förses med identitetskort som utvisar den
folkrättsliga ställningen.
Denna förordning träder i kraft den
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Senaste lydelse 2008:1007.
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen (1990:415)
om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål

Härigenom föreskrivs att 3 och 6 §§ förordningen (1990:415)
om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse
Tillstånd till införsel enligt
denna förordning prövas av
polismyndigheten i den ort där
förtullning skall äga rum eller,
om förtullning inte skall ske, där
införseln skall äga rum.

Föreslagen lydelse
3 §380

Tillstånd till införsel enligt
denna förordning prövas av
Polismyndigheten. Ansökan ska
göras i den ort där föremålet ska
förtullas eller, om förtullning
inte ska ske, där föremålet ska
föras in.

6§
Rikspolisstyrelsen meddelar
Polismyndigheten meddelar
de föreskrifter som behövs för de föreskrifter som behövs för
verkställigheten av denna för- verkställigheten av denna förordning.
ordning.
Denna förordning träder i kraft den

380

Senaste lydelse 1996:75.
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen (1990:717)
om undersökning av olyckor

Härigenom föreskrivs att 9, 21 och 24 §§ förordningen
(1990:717) om undersökning av olyckor ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
I fråga om olyckor och
tillbud som berör luftfarten, sjöfarten eller spårtrafiken får
åtgärder som avses i 8 § andra
stycket lagen (1990:712) om
undersökning av olyckor, vidtas,
förutom av polismyndigheten, av
tillsynsmyndigheten.

Föreslagen lydelse
9 §381

I fråga om olyckor och
tillbud som berör luftfarten, sjöfarten eller spårtrafiken får
åtgärder som avses i 8 § andra
stycket lagen (1990:712) om
undersökning av olyckor, vidtas,
förutom av Polismyndigheten, av
tillsynsmyndigheten.

21 §382
Om en polismyndighet får
Om Polismyndigheten får
kännedom om att det har kännedom om att det har
inträffat en olycka som anges i inträffat en olycka som anges i
2§
första
stycket
lagen 2 §
första
stycket
lagen
(1990:712) om undersökning av (1990:712) om undersökning av
olyckor, skall myndigheten olyckor,
ska
myndigheten
omedelbart underrätta tillsyns- omedelbart underrätta tillsynsmyndigheten eller, i fall som myndigheten eller, i fall som
avses i 2 § första stycket 4 avses i 2 § första stycket 4
samma lag, Statens haverikom- samma lag, Statens haverikommission.
mission.
Om en polismyndighet får
Om Polismyndigheten får
kännedom om att en olycka kännedom om att en olycka
med ett fritidsfartyg har in- med ett fritidsfartyg har inträffat,
skall
myndigheten träffat,
ska
myndigheten
omedelbart underrätta Trans- omedelbart underrätta Transportstyrelsen, om olyckan har portstyrelsen, om olyckan har
medfört att någon har avlidit medfört att någon har avlidit
eller fått svår kroppsskada.
eller fått svår kroppsskada.
381
382

Senaste lydelse 2007:491.
Senaste lydelse 2008:1157.
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Vad som sägs i första och
andra styckena om polismyndighet gäller i fråga om fartygsolyckor även Tullverket och
Kustbevakningen.

Författningsförslag

Vad som sägs i första och
andra styckena om Polismyndigheten gäller i fråga om
fartygsolyckor även Tullverket
och Kustbevakningen.

24 §383
Om det har inträffat en
Om det har inträffat en
olycka eller ett tillbud som avses olycka eller ett tillbud som avses
i 2 § första stycket 1–3 lagen i 2 § första stycket 1–3 lagen
(1990:712) om undersökning av (1990:712) om undersökning av
olyckor, skall tillsynsmyndig- olyckor, ska tillsynsmyndigheten förvissa sig om att det heten förvissa sig om att det
inträffade är känt för polis- inträffade är känt för Polismyndigheten. Tillsynsmyndig- myndigheten. Tillsynsmyndigheten skall också se till att polis- heten ska också se till att Polismyndigheten får kännedom om myndigheten får kännedom om
vem som undersöker olyckan vem som undersöker olyckan
eller tillbudet.
eller tillbudet.
Denna förordning träder i kraft den

383

Senaste lydelse 2007:491.
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen (1990:893)
om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.

Härigenom föreskrivs att 5 a och 25 §§ förordningen (1990:893)
om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m. ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5 a §384
Om en domstol har beslutat
Om en domstol har beslutat
att häkta någon som inte är när- att häkta någon som inte är närvarande vid rätten, ska dom- varande vid rätten, ska domstolen genast underrätta polis- stolen genast underrätta Polismyndigheten i det polisdistrikt myndigheten. Av underrättelsen
där den häktade senast haft sitt ska framgå den ort där den
hemvist eller där han eller hon häktade senast haft sitt hemvist
senast vistats om beslutet. Går eller där han eller hon senast
inte hemvistet eller vistelse- vistats. Går inte hemvistet eller
orten att få fram ska i stället vistelseorten att få fram ska
Rikspolisstyrelsen
underrättas. underrättelsen innehålla uppgift
Detsamma gäller om det är känt om detta. Detsamma gäller om
för domstolen att den häktade det är känt för domstolen att
vistas utomlands. Om häkt- den häktade vistas utomlands.
ningsbeslutet ska ligga till Om häktningsbeslutet ska ligga
grund för en begäran om ut- till grund för en begäran om utlämning eller överlämnande lämning eller överlämnande
enligt en europeisk arresterings- enligt en europeisk arresteringsorder, ska dessutom åklagaren order, ska dessutom åklagaren
genast underrättas om beslutet. genast underrättas om beslutet.
En sådan underrättelse som avses i första stycket ska också
lämnas om domstolen upphäver ett beslut om häktning som inte
har verkställts.
25 §
Meddelar en domstol dom
Meddelar en domstol dom
eller beslut om förverkande av eller beslut om förverkande av
egendom eller om att egendom egendom eller om att egendom
384

Senaste lydelse 2008:73.
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skall tas i förvar enligt lagen
(1974:1065) om visst stöldgods
m. m., skall en kopia av domen
eller beslutet inom en vecka
sändas till den myndighet som
förvarar egendomen. Förvaras
inte egendomen hos någon
myndighet, skall underrättelsen
sändas till Rikspolisstyrelsen, om
beslut om att förstöra den
förverkade egendomen inte har
meddelats.

Författningsförslag

ska tas i förvar enligt lagen
(1974:1065) om visst stöldgods
m. m., ska en kopia av domen
eller beslutet inom en vecka
sändas till den myndighet som
förvarar egendomen. Förvaras
inte egendomen hos någon
myndighet, ska underrättelsen
sändas till Polismyndigheten, om
beslut om att förstöra den
förverkade egendomen inte har
meddelats.

Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1990:1080) om tillfälliga bilförbud

Härigenom föreskrivs att 8 § förordningen (1990:1080) om
tillfälliga bilförbud ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
8 §385

Innan en beredskapsplan
Innan en beredskapsplan
antas skall kommunen samråda antas ska kommunen samråda
med
med
1. Transportstyrelsen,
2. länsstyrelsen,
3. polismyndigheten,
3. Polismyndigheten,
4. trafikhuvudman enligt lagen (1997:734) om ansvar för viss
kollektiv persontrafik,
5. intilliggande kommuner.
Andra myndigheter samt
Andra myndigheter samt
organisationer och företag som organisationer och företag som
väsentligt kommer att beröras väsentligt kommer att beröras
av ett förbud skall ges tillfälle till av ett förbud ska ges tillfälle till
samråd.
samråd.
Denna förordning träder i kraft den

385

Senaste lydelse 2008:1167.
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Förslag till
förordning om ändring i begravningsförordningen
(1990:1147)

Härigenom föreskrivs att 19 och 21 §§ begravningsförordningen
(1990:1147) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

19 §386
Socialstyrelsen får efter samSocialstyrelsen får efter samråd med Skatteverket, Rikspolis- råd med Skatteverket, Polismynstyrelsen och Rättsmedicinal- digheten och Rättsmedicinalverket
verket
1. meddela föreskrifter om
1. meddela föreskrifter om
de undersökningar och den de undersökningar och den
utredning i övrigt som döds- utredning i övrigt som dödsbevis och intyg om dödsorsaken bevis och intyg om dödsorsaken
skall grundas på,
ska grundas på,
2. meddela ytterligare före2. meddela ytterligare föreskrifter om vad dödsbevis och skrifter om vad dödsbevis och
intyg om dödsorsaken skall intyg om dödsorsaken ska inneinnehålla samt fastställa formu- hålla samt fastställa formulär för
lär för dessa handlingar, och
dessa handlingar, och
3. meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten inom hälso- och sjukvården av 4 kap. 2–5 §§ begravningslagen (1990:1144) och 14–16 §§ denna förordning.
21 §387
En polismyndighet som medNär Polismyndigheten meddelat tillstånd till gravsättning delat tillstånd till gravsättning
eller kremering skall sända eller kremering ska myndigheten
tillståndet till Skatteverket.
sända tillståndet till Skatteverket.
Polismyndigheten skall sända
Polismyndigheten ska sända
sådana intyg som avses i 20 § till sådana intyg som avses i 20 § till
Socialstyrelsen.
Socialstyrelsen.
Denna förordning träder i kraft den
386
387

Senaste lydelse 2003:947.
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1991:1472) om psykiatrisk tvångsvård
och rättspsykiatrisk vård

Härigenom föreskrivs att 11 a och 11 b §§ förordningen
(1991:1472) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård
ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

11a §388
Chefsöverläkaren
skall
Chefsöverläkaren
ska
underrätta Rikspolisstyrelsen om underrätta Polismyndigheten om
intagning på en sjukvårdsinrätt- intagning på en sjukvårdsinrättning enligt lagen (1991:1129) ning enligt lagen (1991:1129)
om rättspsykiatrisk vård, om om rättspsykiatrisk vård, om
domstolen beslutat om särskild domstolen beslutat om särskild
utskrivningsprövning
enligt utskrivningsprövning
enligt
31 kap. 3 § brottsbalken.
31 kap. 3 § brottsbalken.
Bestämmelser om skyldighet
Bestämmelser om skyldighet
att i andra fall lämna uppgifter att i andra fall lämna uppgifter
till Rikspolisstyrelsen finns i 35 § till Polismyndigheten finns i 35 §
förordningen (1999:1134) om förordningen (1999:1134) om
belastningsregister.
belastningsregister.
11 b §389
Den som enligt 6 § lagen
Den som enligt 6 § lagen
(1991:1129) om rättspsykiatrisk (1991:1129) om rättspsykiatrisk
vård jämförd med 15 a § lagen vård jämförd med 15 a § lagen
(1991:1128) om psykiatrisk (1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård är säkerhetsansvarig tvångsvård är säkerhetsansvarig
ska svara för att en polismyn- ska svara för att Polismyndigdighet, Socialstyrelsen, och i heten, Socialstyrelsen, och i
förekommande fall Kriminal- förekommande fall Kriminalvården eller Statens institutions- vården eller Statens institutionsstyrelse, omedelbart underrättas styrelse, omedelbart underrättas
om en patient avviker från om en patient avviker från
388
389
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Författningsförslag

rättspsykiatrisk vård om det inte rättspsykiatrisk vård om det inte
är uppenbart obehövligt.
är uppenbart obehövligt.
Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i tillträdesförordningen
(1992:118)

Härigenom föreskrivs att 28 § tillträdesförordningen (1992:118)
ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

28 §390
Rikspolisstyrelsen, KustbevakPolismyndigheten,
Kustbeningen, Transportstyrelsen och vakningen, Transportstyrelsen
Tullverket, får, varje myndighet och Tullverket, får, varje myninom sitt område, efter hörande dighet inom sitt område, efter
av Försvarsmakten meddela när- hörande av Försvarsmakten
mare föreskrifter för rapporter- meddela närmare föreskrifter
ingen enligt 27 §.
för rapporteringen enligt 27 §.
Försvarsmakten får, efter hörande av berörda civila myndigheter, meddela föreskrifter för verkställighet i övrigt av denna
förordning.
Denna förordning träder i kraft den

390

Senaste lydelse 2008:1088.
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Förslag till
förordning om ändring i avgiftsförordningen
(1992:191)

Härigenom föreskrivs att 21 § avgiftsförordningen (1992:191)
ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

21 §391
Staten är fri från sådana avgifter som avses i 15 §.
Misstänkta eller deras förMisstänkta eller deras försvarare och målsägande eller svarare och målsägande eller
målsägandebiträden är fria från målsägandebiträden är fria från
avgift för ett exemplar av kopia avgift för ett exemplar av kopia
eller avskrift av protokoll eller eller avskrift av protokoll eller
anteckning vid förundersökning anteckning vid förundersökning
eller annan utredning av polis- eller annan utredning av Poliseller åklagarmyndighet i anled- myndigheten,
Säkerhetspolisen
ning av brott.
eller åklagarmyndighet i anledning av brott.
I rättshjälpslagen (1996:1619) finns bestämmelser om avgiftsfrihet i vissa fall för den som har beviljats rättshjälp.
Parter i mål och ärenden, sådana målsägande i brottmål som inte
för talan samt offentliga försvarare och målsägandebiträden är fria
från avgift för dom, utslag, slutligt beslut, protokoll i ärende om
testamentsvittnesförhör eller sjöförklaring eller protokoll som
innefattar slutligt beslut, och för bevis om edgång eller försäkran.
Avgift ska inte heller tas ut för utskrift av skiljaktig mening, som
lämnas ut samtidigt med en dom eller ett slutligt beslut, för skriftligt besked om beslut i en ersättningsfråga till den som i ett mål
eller ärende begär ersättning av allmänna medel eller för beslut
angående häktning.
Den som enligt fjärde stycket har rätt att erhålla en expedition
utan avgift kan endast om det finns särskilda skäl avgiftsfritt få ut
mer än ett exemplar av denna.
Denna förordning träder i kraft den
391
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen (1992:247)
med instruktion för utrikesrepresentationen

Härigenom föreskrivs att 7 a § förordningen (1992:247) med
instruktion för utrikesrepresentationen ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7 a §392
Beskickningar och konsulat
Beskickningar och konsulat
skall handlägga ärenden enligt ska handlägga ärenden enligt
utlänningslagstiftningen
samt utlänningslagstiftningen
samt
biträda Migrationsverket och biträda Migrationsverket, Polispolismyndigheter med utredning myndigheten och Säkerhetspolisen
i ärenden enligt utlännings- och med utredning i ärenden enligt
medborgarskapslagstiftningen.
utlännings- och medborgarskapslagstiftningen.
Denna förordning träder i kraft den

392

Senaste lydelse 2006:118.
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen (1992:824)
om fingeravtryck m.m.

Härigenom föreskrivs att 6–8 §§ förordningen (1992:824) om
fingeravtryck m.m. ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Beslut om att ta avtryck eller
fotografi eller göra en videoupptagning enligt 2–4 §§ fattas
av undersökningsledaren i de
fall åtgärden behövs för utredningen av brottet. I övriga fall
enligt 2–4 §§ samt enligt 5 §
fattas beslutet av polismyndigheten.
Fingeravtryck, fotografi samt
avtryck av hand eller fot skall
tillsammans med beskrivning av
personen skyndsamt sändas till
Rikspolisstyrelsen. Detta gäller
dock inte i fråga om avtryck
eller fotografi som med stöd av
2 § tas av den som inte är misstänkt för brott

Rikspolisstyrelsen får meddela
de ytterligare föreskrifter för
polisen som behövs när det
gäller att enligt denna förordning
393
394

Föreslagen lydelse
6 §393

Beslut om att ta avtryck eller
fotografi eller göra en videoupptagning enligt 2–4 §§ fattas
av undersökningsledaren i de
fall åtgärden behövs för utredningen av brottet. I övriga fall
enligt 2–4 §§ samt enligt 5 §
fattas beslutet av Polismyndigheten.

7§

Har annan myndighet än
Polismyndigheten tagit fingeravtryck, fotografi eller avtryck
av hand eller fot ska detta tillsammans med beskrivning av
personen skyndsamt sändas till
Polismyndigheten. Detta gäller
dock inte i fråga om avtryck
eller fotografi som med stöd av
2 § tas av den som inte är misstänkt för brott

8 §394

Polismyndigheten får meddela
de ytterligare föreskrifter för
polisen som behövs när det
gäller att enligt denna förordning

Senaste lydelse 1999:583.
Senaste lydelse 1999:583.
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– ta fingeravtryck,
– ta fingeravtryck,
– ta avtryck av hand, fot eller
– ta avtryck av hand, fot eller
öra,
öra,
– ta fotografi, eller
– ta fotografi, eller
– göra videoupptagning.
– göra videoupptagning.
Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1992:1303) om krigsmateriel

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (1992:1303) om
krigsmateriel
dels att 12 och 13 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 11 § ska lyda ”Beslut av
Polismyndigheten’’.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

12 §395
Frågor om tillstånd i fall som
Ansökan om tillstånd i fall
avses i 11 § prövas,
som avses i 11 § ska göras,
1. om den som begär tillstånd
1. om den som begär tillstånd
är en enskild person: av polis- är en enskild person: i det län
myndigheten i den ort där perso- där personen är folkbokförd,
nen är folkbokförd, eller, om eller, om personen inte är folkpersonen inte är folkbokförd i bokförd i Sverige, i det län där
Sverige, av polismyndigheten i personen är bosatt,
den ort där personen är bosatt,
2. om den som begär det är
2. om den som begär det är
en juridisk person: av polis- en juridisk person: i det län där
myndigheten i den ort där sty- styrelsen har sitt säte eller där
relsen har sitt säte eller där förvaltningen bedrivs, eller, i
förvaltningen bedrivs, eller, i fråga om dödsbo eller konkursfråga om dödsbo eller konkurs- bo, i det län där den avlidne eller
bo, av polismyndigheten i den konkursgäldenären var respektive
avlidnes eller i konkursgälde- är folkbokförd.
närens folkbokföringsort.
13 §396
Meddelas enligt 11 § tillstånd
Meddelas enligt 11 § tillstånd
till utförsel av handeldvapen till utförsel av handeldvapen ska
skall en kopia av tillståndsbeslutet Polismyndigheten
underrätta
översändas till Rikspolisstyrelsen, behörig myndighet i den främom
mande staten om utförseln under
förutsättning att
395
396

Senaste lydelse 1997:690.
Senaste lydelse 1996:74.

519

Författningsförslag

SOU 2012:78

1. utförseln skall ske till en
1. utförseln ska ske till en
främmande stat som har tillträtt främmande stat som har tillträtt
den europeiska vapenkonven- den europeiska vapenkonventionen och vapnen inte är tionen och vapnen inte är
avsedda för en statlig myndighet avsedda för en statlig myndighet
i mottagarlandet,
i mottagarlandet,
2. vapnen skall föras ut för en
2. vapnen ska föras ut för en
tid som överstiger tre månader, tid som överstiger tre månader,
och
och
3. det inte är fråga om vapen eller vapendelar som anges i 13 kap.
5 § vapenförordningen (1996:70).
Rikspolisstyrelsen skall underrätta behörig myndighet i den
främmande staten om utförseln.

Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen (1993:185)
om arbetsförhållanden vid vissa internationella
vägtransporter

Härigenom föreskrivs att 10, 17 och 34 §§ i förordningen
(1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

10 §397
Behörig kontrollmyndighet i
Behörig kontrollmyndighet i
fråga om kontroller på väg är fråga om kontroller på väg är
polismyndighet och behörig kon- Polismyndigheten och behörig
trolltjänsteman är polisman eller kontrolltjänsteman är polisman
bilinspektör.
eller bilinspektör.
Behörig kontrollmyndighet i fråga om kontroller i företags
lokaler är Transportstyrelsen och behörig kontrolltjänsteman är
tjänsteman vid styrelsen med särskilt förordnande.
17 §398
Rikspolisstyrelsen ska senast
Polismyndigheten ska senast
den 31 mars varje år, i fråga om den 31 mars varje år, i fråga om
kontroller på väg, förse Trans- kontroller på väg, förse Transportstyrelsen med uppgifter om portstyrelsen med uppgifter om
antalet förare på vägar som blivit antalet förare på vägar som blivit
kontrollerade av polisen under kontrollerade av Polismynföregående år, antalet dags- digheten under föregående år,
verken, antalet förelägganden av antalet dagsverken, antalet föreordningsbot
och
antalet lägganden av ordningsbot och
anmälda överträdelser.
antalet anmälda överträdelser.
34 §399
Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om
1. verkställigheten av denna förordning, och

397
398
399

Senaste lydelse 2010:1617.
Senaste lydelse 2010:1617.
Senaste lydelse 2010:1617.
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2. avgifter för kontroll i företags lokaler och för ärendehandläggning enligt denna förordning och enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av förordningen.
Föreskrifter om kontroll ska
Föreskrifter om kontroll ska
meddelas efter att Rikspolis- meddelas efter att Polismyndigstyrelsen har hörts.
heten har hörts.
Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1993:1053) om användning av vattenskoter

Härigenom föreskrivs att 4 och 4 a §§ förordningen (1993:1053)
om användning av vattenskoter ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 §400
Innan länsstyrelsen meddelar föreskrifter om användning av
vattenskoter inom ett vattenområde ska länsstyrelsen höra Sjöfartsverket, Kustbevakningen, Transportstyrelsen och berörda kommuner i den omfattning som behövs.
Länsstyrelsen ska underrätta
Länsstyrelsen ska underrätta
Sjöfartsverket,
Kustbevak- Sjöfartsverket,
Kustbevakningen,
Transportstyrelsen, ningen,
Transportstyrelsen,
Naturvårdsverket, Havs- och Naturvårdsverket, Havs- och
vattenmyndigheten och polis- vattenmyndigheten och Polismyndigheten om de föreskrifter myndigheten om de föreskrifter
som meddelats.
som meddelats.
4 a §401
Länsstyrelsen får efter samLänsstyrelsen får efter samråd med kommunen och polis- råd med kommunen och Polismyndigheten medge att vatten- myndigheten medge att vattenskotrar får användas tillfälligt skotrar får användas tillfälligt
för tävling eller uppvisning för tävling eller uppvisning
utanför område som avses i 3 §. utanför område som avses i 3 §.
Denna förordning träder i kraft den
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Senaste lydelse 2011:623.
Senaste lydelse 1996:318.
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1993:1633) om besiktning av samlingstält

Härigenom föreskrivs att 7 och 8 §§ förordningen (1993:1633)
om besiktning av samlingstält ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
7 §402

Om polismyndigheten enligt
Om Polismyndigheten enligt
2 kap. 12 § fjärde stycket ord- 2 kap. 12 § fjärde stycket ordningslagen (1993:1617) för- ningslagen (1993:1617) förbjuder att ett tält används, ska bjuder att ett tält används, ska
godkännandebeviset lämnas in godkännandebeviset lämnas in
till polismyndigheten.
till Polismyndigheten.
Ett beslut om användningsförbud gäller genast.
Närmare föreskrifter om
besiktning av samlingstält meddelas av Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap
efter samråd med Rikspolisstyrelsen och Boverket.

8 §403

Närmare föreskrifter om
besiktning av samlingstält meddelas av Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap
efter samråd med Polismyndigheten och Boverket.

Denna förordning träder i kraft den

402
403

Senaste lydelse 2010:376.
Senaste lydelse 2008:1024.
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1993:1634) om besiktning av tivolianordningar

Härigenom föreskrivs att 9 och 11 §§ förordningen (1993:1634)
om besiktning av tivolianordningar ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
9 §404

Om en tivolianordning på
Om en tivolianordning på
grund av skada eller av någon grund av skada eller av någon
annan orsak inte erbjuder be- annan orsak inte erbjuder betryggande säkerhet mot olycks- tryggande säkerhet mot olycksfall, ska en polismyndighet för- fall, ska Polismyndigheten förbjuda att anordningen används bjuda att anordningen används
så länge felet består.
så länge felet består.
Om polismyndigheten förOm Polismyndigheten förbjuder att en tivolianordning bjuder att en tivolianordning
används, ska godkännande- används, ska godkännandebeviset lämnas in till polismyn- beviset lämnas in till Polismyndigheten.
digheten.
Ett beslut om användningsförbud gäller genast.
11 §405
Rikspolisstyrelsen får, efter
Polismyndigheten får, efter
samråd med Styrelsen för samråd med Styrelsen för
ackreditering och teknisk kon- ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC), Elsäkerhets- troll (SWEDAC), Elsäkerhetsverket, Boverket och Arbets- verket, Boverket och Arbetsmiljöverket, meddela närmare miljöverket, meddela närmare
föreskrifter om provning, be- föreskrifter om provning, besiktning och förbud att använda siktning och förbud att använda
en tivolianordning.
en tivolianordning.
Denna förordning träder i kraft den

404
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Senaste lydelse 2010:377.
Senaste lydelse 2010:377.
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1993:1635) med bemyndigande för
Rikspolisstyrelsen att meddela föreskrifter
om motorsport och om utförande och besiktning
av skjutbana

Härigenom föreskrivs att rubriken till förordningen
(1993:1635) med bemyndigande för Rikspolisstyrelsen att meddela
föreskrifter om motorsport och om utförande och besiktning av
skjutbana och förordningen ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Förordning med
bemyndigande för
Rikspolisstyrelsen att meddela
föreskrifter om motorsport
och om utförande och
besiktning av skjutbana

Förordning med
bemyndigande för
Polismyndigheten att meddela
föreskrifter om motorsport
och om utförande och
besiktning av skjutbana

Rikspolisstyrelsen får meddela
Polismyndigheten får meddela
föreskrifter enligt 2 kap. 33 § föreskrifter enligt 2 kap. 33 §
och 3 kap. 6 § tredje stycket och 3 kap. 6 § tredje stycket
ordningslagen
ordningslagen
Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1993:1745) om skydd för landskapsinformation

Härigenom föreskrivs att 3 § förordningen (1993:1745) om
skydd för landskapsinformation ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 §406
Försvarsmakten, KustbevakFörsvarsmakten, Kustbevakningen, Lantmäteriet, Sjöfarts- ningen, Lantmäteriet, Sjöfartsverket, Sveriges geologiska verket, Sveriges geologiska
undersökning, Sveriges meteo- undersökning, Sveriges meteorologiska och hydrologiska rologiska och hydrologiska
institut, Rikspolisstyrelsen och institut och Polismyndigheten får
polismyndigheterna får utföra utföra fotografering och likfotografering och liknande nande registrering från luftregistrering
från
luftfartyg fartyg enligt 4 § lagen om skydd
enligt 4 § lagen om skydd för för landskapsinformation.
landskapsinformation.
Frågor om tillstånd i övrigt till sådan registrering prövas av
Försvarsmakten.
Denna förordning träder i kraft den

406

Senaste lydelse 2008:698.
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen (1994:426)
om brottsofferfond

Härigenom föreskrivs att 7 § förordningen (1994:426) om
brottsofferfond ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7§
Bestämmelser om uppbörd
Bestämmelser om uppbörd
och indrivning av fondavgifter och indrivning av fondavgifter
finns i bötesverkställighetslagen finns i bötesverkställighetslagen
(1979:189), lagen (1993:891) (1979:189), lagen (1993:891)
om indrivning av statliga ford- om indrivning av statliga fordringar m.m., bötesverkställig- ringar m.m., bötesverkställighetsförordningen
(1979:197) hetsförordningen
(1979:197)
och
indrivningsförordningen och
indrivningsförordningen
(1993:1229). Rikspolisstyrelsen (1993:1229). Polismyndigheten
skall varje månad redovisa in- ska varje månad redovisa inbetalda fondavgifter till Kam- betalda fondavgifter till Kammarkollegiet.
markollegiet.
Kronofogdemyndigheten
Kronofogdemyndigheten ska
skall redovisa indrivna fond- redovisa indrivna fondavgifter
avgifter till Kammarkollegiet.
till Kammarkollegiet.
Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till

förordning om ändring i förordningen
(1994:1060) om intensivövervakning
med elektronisk kontroll

Härigenom föreskrivs att 4 § förordningen (1994:1060) om
intensivövervakning med elektronisk kontroll ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse
Har verkställighet utanför
anstalt enligt lagen (1994:451)
om intensivövervakning med
elektronisk kontroll påbörjats
och beslutar övervakningsnämnden att beslutet om sådan
verkställighet skall upphävas
eller beslutar Kriminalvården att
beslutet tills vidare inte skall
gälla, skall nämnden eller myndigheten underrätta polismyndigheten i den ort där den dömde
vistas eller senast har vistats eller
har sin hemort. När polismyndigheten
omhändertar
den
dömde för förpassning till en
kriminalvårdsanstalt, skall myndigheten omedelbart underrätta
övervakningsnämnden och Kriminalvården.
Meddelar Kriminalvården ett
sådant beslut som avses i första
stycket,
skall
myndigheten
underrätta den aktuella övervakningsnämnden. Om beslutet
meddelas under en sådan dag
407

Föreslagen lydelse
4 §407

Har verkställighet utanför
anstalt enligt lagen (1994:451)
om intensivövervakning med
elektronisk kontroll påbörjats
och beslutar övervakningsnämnden att beslutet om sådan
verkställighet ska upphävas eller
beslutar Kriminalvården att
beslutet tills vidare inte ska
gälla, ska nämnden eller myndigheten underrätta Polismyndigheten. Underrättelsen ska
innehålla uppgift om den ort där
den dömde vistas eller senast har
vistats eller har sin hemort. När
Polismyndigheten omhändertar
den dömde för förpassning till
en kriminalvårdsanstalt, ska
myndigheten omedelbart underrätta övervakningsnämnden och
Kriminalvården.
Meddelar Kriminalvården ett
sådant beslut som avses i första
stycket,
ska
myndigheten
underrätta den aktuella övervakningsnämnden. Om beslutet
meddelas under en sådan dag

Senaste lydelse 2005:1012.
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som anges i 5 § eller nära inpå
en sådan dag, skall underrättelse
också lämnas till den övervakningsnämnd som har eller
kommer att ha beredskap.
Denna nämnd behöver dock
inte underrättas om beslutet
meddelas nära inpå en arbetsdag.
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som anges i 5 § eller nära inpå
en sådan dag, ska underrättelse
också lämnas till den övervakningsnämnd som har eller
kommer att ha beredskap.
Denna nämnd behöver dock
inte underrättas om beslutet
meddelas nära inpå en arbetsdag.

Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1994:1297) om vilotider vid vissa vägtransporter
inom landet

Härigenom föreskrivs att 10 och 15 §§ förordningen
(1994:1297) om vilotider vid vissa vägtransporter inom landet ska
ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

10 §408
Arbetsgivaren
skall
på
Arbetsgivaren ska på begäran
begäran av polisman eller bil- av polisman eller bilinspektör
inspektör tillhandahålla gjorda tillhandahålla gjorda anteckanteckningar och de övriga ningar och de övriga handlingar
handlingar som kan ha betydelse som kan ha betydelse för konför kontroll av dygnsvilan. Kon- troll av dygnsvilan. Kontrollen
trollen kan antingen företas i kan antingen företas i företagets
företagets lokaler eller hos lokaler eller hos Polismynpolismyndigheten genom gransk- digheten genom granskning av
ning av de dokument som de dokument som begärts från
begärts från företaget.
företaget.
15 §409
Om ett fordon framförs i
Om ett fordon framförs i
strid mot denna förordning strid mot denna förordning
eller mot en föreskrift som eller mot en föreskrift som
meddelats med stöd av den, meddelats med stöd av den, ska
skall polisen hindra varje fortsatt polisman hindra varje fortsatt
färd som inte kan ske utan färd som inte kan ske utan
påtaglig fara för trafiksäker- påtaglig fara för trafiksäkerheten eller annan väsentlig heten eller annan väsentlig
olägenhet.
olägenhet.

Denna förordning träder i kraft den
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Senaste lydelse 1995:1102.
Senaste lydelse 1995:1102.
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1994:1543) om personregister över främmande
staters beskickningspersonal m.m.

Härigenom föreskrivs att 3, 5 och 6 §§ förordningen
(1994:1543) om personregister över främmande staters beskickningspersonal m.m. ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 §410
Registret får innehålla följande uppgifter om den registrerade:
1. namn, födelsedatum, kön, personnummer eller samordningsnummer, titel, medborgarskap, personalkategori, bostadsadress och
telefonnummer,
2. beskickning, konsulat eller organisation, adress samt telefon-,
telefax- och telexnummer,
3. datum för agremang, ackreditering, exekvatur, anmälning,
inresa, tillträde, upphörande av anställning, avanmälning samt
personallista,
4. non grata- eller icke önskvärdförklaring,
5. datum för rapport om
5. datum för rapport om
misstanke om brott som har misstanke om brott som har
meddelats till Utrikesdeparte- meddelats till Utrikesdepartementet av en polismyndighet mentet av Polismyndigheten eller
eller någon annan myndighet,
någon annan myndighet,
6. svenska ordnar.
För en registrerad som
åtnjuter immunitet får registret
även innehålla uppgift om
1. parkeringsöverträdelse,
2. misstanke om brott som
inrapporterats till Utrikesdepartementet av en polismyndighet eller någon annan
myndighet, och
410

Senaste lydelse 1999:972.
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5§

För en registrerad som har
immunitet får registret även
innehålla uppgift om
2. misstanke
inrapporterats
departementet
digheten eller
myndighet, och

om brott som
till Utrikesav Polismynnågon annan
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3. Utrikesdepartementets åtgärd med anledning av 1 och 2.
6 §411
Som sökbegrepp i registret får användas endast uppgift om
namn, födelsedatum, kön, personnummer eller samordningsnummer, medborgarskap, personalkategori, beskickning, konsulat
eller organisation och stadigvarande bosättning.
För framställning av statistik
För framställning av statistik
där den enskildes identitet inte där den enskildes identitet inte
avslöjas får som sökbegrepp avslöjas får som sökbegrepp
användas uppgift om import av användas uppgift om import av
tull- och skattefria varor, par- tull- och skattefria varor, parkeringsöverträdelse och miss- keringsöverträdelse och misstanke om brott som rappor- tanke om brott som rapporterats till Utrikesdepartementet terats till Utrikesdepartementet
av en polismyndighet eller någon av Polismyndigheten eller någon
annan myndighet.
annan myndighet.
Denna förordning träder i kraft den
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Senaste lydelse 1999:972.
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1994:1716) om fisket, vattenbruket
och fiskerinäringen

Härigenom föreskrivs att 2 a kap. 3 §, 5 kap. 1 d och 1 e §§
förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 a kap.
3 §412
Vid fiske efter lax och öring får endast följande redskap
användas.
1. Fasta redskap i havsområdet,
2. flytnät och kullenät på fångstplatser i älvområdet enligt
bilaga 3,
3. spö och drag, samt
4. håv på fångstplatser enligt bilaga 3.
Vid fiske efter andra arter än lax och öring får endast följande
redskap och metoder användas.
1. Fasta redskap i havsområdet,
2. flytnät och kullenät på fångstplatser i älvområdet enligt
bilaga 3,
3. förankrade nät i havsområdet samt inom älvområdets lugnvatten, sel och sjöar,
4. lak- och gäddkrok samt lakryssja,
5. not i havsområdet,
6. håv på fångstplatser i älvområdet enligt bilaga 3,
7. mjärde och småryssja,
8. spö och drag samt pilk, och
9. mete med naturligt bete utom i forsar och strömmande
vatten.
Vid fiske med handredskap får samtidigt användas högst tre
drag per redskap. Under fiske med handredskap måste redskapen
hela tiden vara inom räckhåll för fiskaren.
Inom fångstplatser där kulleInom fångstplatser där kullenät, flytnät och håv får användas nät, flytnät och håv får användas
412

Senaste lydelse 2010:1114.
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enligt bilaga 3, är det tillåtet att
iordningställa fångstplatsen för
fisket i den omfattning som är
nödvändig för fiskets utförande.
Vid iordningställandet får fiskande redskap inte användas om
avsikten är att fånga fisk med
dessa under iordningställandet.
Den som avser att iordningställa
en fångstplats ska senast sju
dagar innan arbetet påbörjas
meddela sin avsikt till den lokala
polismyndigheten.

Författningsförslag

enligt bilaga 3, är det tillåtet att
iordningställa fångstplatsen för
fisket i den omfattning som är
nödvändig för fiskets utförande.
Vid iordningställandet får fiskande redskap inte användas om
avsikten är att fånga fisk med
dessa under iordningställandet.
Den som avser att iordningställa
en fångstplats ska senast sju
dagar innan arbetet påbörjas
meddela sin avsikt till Polismyndigheten. Meddelandet ska
lämnas i det län där åtgärden ska
vidtas.

5 kap.
1 d §413
Havs- och vattenmyndigHavs- och vattenmyndigheten ska snarast underrätta heten ska snarast underrätta
berörd polismyndighet och åkla- Polismyndigheten och åklagare
gare om beslut enligt 55 § eller om beslut enligt 55 § eller 56 §
56 § fjärde stycket fiskelagen fjärde
stycket
fiskelagen
(1993:787).
(1993:787).
1 e §414
Kustbevakningen och polisKustbevakningen och Polismyndigheten ska lämna sådana myndigheten ska lämna sådana
uppgifter till Havs- och vatten- uppgifter till Havs- och vattenmyndigheten som denna kan myndigheten som denna kan
antas behöva vid prövning av antas behöva vid prövning av
frågor om sanktionsavgifter, om frågor om sanktionsavgifter, om
tilldelning av prickar, om åter- tilldelning av prickar, om återkallelse av fartygstillstånd, sär- kallelse av fartygstillstånd, särskilt fartygstillstånd, andra sär- skilt fartygstillstånd, andra särskilda tillstånd och yrkesfiske- skilda tillstånd och yrkesfiskelicens samt om förbud att verka licens samt om förbud att verka
som befälhavare enligt 50 a och som befälhavare enligt 50 a och
52–56 §§ fiskelagen (1993:787). 52–56 §§ fiskelagen (1993:787).
413
414

Senaste lydelse 2012:525.
Senaste lydelse 2012:525.
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Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1994:1830) om införsel av levande djur m.m.

Härigenom föreskrivs att 8 § förordningen (1994:1830) om
införsel av levande djur m.m. ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Om gods måste lastas ur på
annan plats eller på annat sätt än
som föreskrivs i förordningen
eller i föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen, skall Tullverket eller
polismyndigheten på platsen
begära besked hos en officiell
veterinär om vilka åtgärder som
skall vidtas i avvaktan på Jordbruksverkets beslut om vad man
skall göra med godset. Om det
är nödvändigt skall veterinären
besikta platsen.

Föreslagen lydelse
8 §415

Om gods måste lastas ur på
annan plats eller på annat sätt än
som föreskrivs i förordningen
eller i föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen, ska Tullverket eller
Polismyndigheten begära besked
hos en officiell veterinär om
vilka åtgärder som ska vidtas i
avvaktan på Jordbruksverkets
beslut om vad man ska göra med
godset. Om det är nödvändigt
ska veterinären besikta platsen.

Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen (1995:238)
om totalförsvarsplikt

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 16 §, 4 kap. 5 § och 9 kap. 1 §
ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 kap.
16 §416
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska i samband med att
en totalförsvarspliktig rycker in för värnplikt eller civilplikt med
längre grundutbildning än 60 dagar lämna de journalhandlingar som
upprättats vid mönstring eller särskild antagningsprövning enligt
lagen (1994:1810) om möjlighet för kvinnor att fullgöra värnplikt
eller civilplikt med längre grundutbildning, till hälso- och sjukvårdspersonalen vid den organisatoriska enhet hos en myndighet,
en kommun eller ett landsting där grundutbildningen ska genomföras.
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska vid samma tidpunkt
lämna uppgifter om den totalförsvarspliktiges psykiska funktionsförmåga, fysiska arbetsförmåga, allmänna begåvning och hälsotillstånd till den befattningshavare på en sådan enhet som anges i
första stycket som har till uppgift att utbilda den totalförsvarspliktige. Uppgifterna ska anges kortfattat.
Totalförsvarets rekryteringsTotalförsvarets rekryteringsmyndighet ska vidare vid samma myndighet ska vidare vid samma
tidpunkt och till samma enheter tidpunkt och till samma enheter
som anges i första stycket lämna som anges i första stycket lämna
uppgift i form av fotografisk uppgift i form av fotografisk
bild av den totalförsvarspliktige bild av den totalförsvarspliktige
från det register som myndig- från det register som myndigheten för över sådana uppgifter. heten för över sådana uppgifter.
Sådan uppgift ska på begäran Sådan uppgift ska på begäran
även lämnas till Rikspolis- även lämnas till Polismyndigstyrelsen, polismyndighet, Eko- heten, Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten, Försvars- brottsmyndigheten, Försvarsmakten, Tullverket, Skatte- makten, Tullverket, Skatte416

Senaste lydelse 2010:1473.
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verket och Kronofogdemyndig- verket och Kronofogdemyndigheten.
heten.
4 kap.
5 §417
Av 2 kap. 1 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt följer att
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, en kommun eller ett landsting får begära vissa uppgifter av totalförsvarspliktiga.
Skyldighet att lämna uppSkyldighet att lämna uppgifter till andra statliga myndig- gifter till andra statliga myndigheter än Totalförsvarets rekry- heter än Totalförsvarets rekryteringsmyndighet enligt 2 kap. teringsmyndighet enligt 2 kap.
1 § lagen om totalförsvarsplikt 1 § lagen om totalförsvarsplikt
föreligger på begäran av läns- föreligger på begäran av länsstyrelserna,
Rikspolisstyrelsen, styrelserna,
Polismyndigheten
Försvarsmakten, Post- och tele- och Säkerhetspolisen, Försvarsstyrelsen, Trafikverket, Trans- makten, Post- och telestyrelsen,
portstyrelsen, Statens jord- Trafikverket, Transportstyrelbruksverk,
Migrationsverket, sen, Statens jordbruksverk,
Statens energimyndighet samt Migrationsverket, Statens energiAffärsverket svenska kraftnät.
myndighet samt Affärsverket
svenska kraftnät.
9 kap.
1 §418
Ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (1994:1809)
om totalförsvarsplikt får meddelas, i fråga om
1. uppgiftsskyldighet enligt 3 kap. 14 § denna förordning, av
Socialstyrelsen efter hörande av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet,
2. grundutbildningens och repetitionsutbildningens längd och
genomförande, av Försvarsmakten i fråga om värnplikt och sådan
civilplikt som ska fullgöras hos Försvarsmakten,
3. grundutbildningens och repetitionsutbildningens längd och
genomförande, av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
efter hörande av Socialstyrelsen samt de centrala myndigheter som
anges i 4 kap. 5 § denna förordning i fråga om civilplikt som ska
fullgöras i det civila försvaret,
417
418

Senaste lydelse 2010:1473.
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4. krigsplacering av totalförsvarspliktiga som ska fullgöra
värnplikt och civilplikt hos Försvarsmakten av denna,
5. krigsplacering av totalförsvarspliktiga som ska fullgöra civilplikt i det civila försvaret, av Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap efter hörande av Socialstyrelsen samt de centrala myndigheter som anges i 4 kap. 5 § denna förordning,
6. hämtning, av Totalför6. hämtning, av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet svarets rekryteringsmyndighet
efter hörande av Rikspolisstyrel- efter hörande av Polismyndigsen,
heten
7. upplysningsskyldighet enligt 6 kap. 5 § lagen om totalförsvarsplikt, av Arbetsförmedlingen, och
8. övriga bestämmelser, av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet.
Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen (1996:31)
om statliga myndigheters skjutvapen m.m.

Härigenom föreskrivs att 7, 17 och 18 §§ samt rubriken närmast
före 17 § förordningen (1996:31) om statliga myndigheters skjutvapen m.m. ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Om ett skjutvapen har förlorats, skall myndigheten göra
en grundlig utredning om förlusten.
Myndigheten
skall
anmäla saken till polisen, om det
inte är uppenbart att en anmälan
är onödig.
Information till polisen

Föreslagen lydelse
7§

Om ett skjutvapen har
förlorats, ska myndigheten göra
en grundlig utredning om förlusten. Myndigheten ska anmäla
saken till Polismyndigheten, om
det inte är uppenbart att en
anmälan är onödig.
Information till
Polismyndigheten

17 §419
Försvarsmakten skall inforFörsvarsmakten ska informera berörd polismyndighet om mera
Polismyndigheten
om
sådana militära skjutvapen som sådana militära skjutvapen som
har tilldelats hemvärnspersonal har tilldelats hemvärnspersonal
och som förvaras i bostäder. och som förvaras i bostäder.
Informationen skall avse vapen- Informationen ska avse vapentyp samt namn och adress på typ samt namn och adress på
den person som har vapnet.
den person som har vapnet.
18 §420
Försvarsmakten får för Försvarets materielverk, Totalförsvarets
forskningsinstitut, Statens försvarshistoriska museer och Statens
sjöhistoriska museer meddela de närmare föreskrifter som behövs
för tillämpningen av denna förordning.
Rikspolisstyrelsen får meddela
Polismyndigheten får meddela
sådana föreskrifter för andra sådana föreskrifter för andra
419
420

Senaste lydelse 1998:1565.
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statliga myndigheter än Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut, Statens försvarshistoriska museer och Statens
sjöhistoriska museer. Innan
Rikspolisstyrelsen meddelar föreskrifter skall styrelsen höra
berörda myndigheter. I fråga
om beredskapsvapen skall styrelsen också höra Försvarsmakten.
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statliga myndigheter än Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut, Statens försvarshistoriska museer och Statens
sjöhistoriska museer. Innan
Polismyndigheten meddelar föreskrifter ska Polismyndigheten
höra berörda myndigheter. I
fråga om beredskapsvapen ska
Polismyndigheten också höra
Försvarsmakten.

Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i vapenförordningen
(1996:70)

Härigenom föreskrivs att i fråga om vapenförordningen
(1996:70)
dels att 1 kap. 3–5 §§, 2 kap. 1, 3 och 4 §§, 5 §, 5 a §, 6, 7 och
9 §§, 3 kap. 1, 5, 6, 8 och 9 §§, 4 kap. 1 och 5 §§, 5 kap. 1–5, 7 och
9-12 §§, 6 kap. 1, 2 och 4 §§, 7 kap. 3 och 4 §§, 8 kap. 1 och 2 §§,
9 kap. 1–3 §§, 10 kap. 1 §, 11 kap. 1 §, 13 kap. 4 och 6 §§, 14 kap.
2 §, 15 kap. 2 §, 17 kap. 3 och 4 §§ samt bilaga Kategori D ska ha
följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 1 kap.
2 a §, av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
1 kap.
2a§
Frågor om tillstånd, förordnande, godkännande och övriga
åtgärder enligt denna förordning
prövas av Polismyndigheten om
inte annat anges.

Fråga om
1. tillstånd för en enskild
person att inneha eller låna ut
skjutvapen, inneha ammunition
eller ta emot skjutvapen för
reparation eller översyn samt
godkännande av enskild person
att i vapenhandlares ställe närvara vid provskjutning prövas av
polismyndigheten på den ort där
personen är folkbokförd eller,
om han eller hon inte är
folkbokförd i Sverige, på den ort
421

3 §421

Ansökan om
1. tillstånd för en enskild
person att inneha eller låna ut
skjutvapen, inneha ammunition
eller ta emot skjutvapen för
reparation eller översyn samt
godkännande av enskild person
att i vapenhandlares ställe närvara vid provskjutning ska göras
i det län där personen är
folkbokförd eller, om han eller
hon inte är folkbokförd i
Sverige, i det län där han eller
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där han eller hon är bosatt eller
annars uppehåller sig,
2. tillstånd för en sammanslutning, ett bevakningsföretag
eller en huvudman för museum
att inneha skjutvapen eller
ammunition prövas av polismyndigheten på den ort där sammanslutningens styrelse eller
företagets ledning har sitt säte
eller där museet är beläget,
3. ett dödsbos eller ett konkursbos innehav av skjutvapen
eller ammunition prövas av polismyndigheten på den avlidnes
eller konkursgäldenärens folkbokföringsort,
4. tillstånd att driva handel
med skjutvapen eller tillstånd
för någon annan än en enskild
person att ta emot vapen för
reparation eller översyn samt
godkännande som föreståndare
eller ersättare prövas av polismyndigheten på den ort där verksamheten bedrivs,
5. tillstånd till införsel av
skjutvapen eller ammunition
prövas av polismyndigheten på
den ort där varorna ska förtullas
eller, om de inte ska förtullas,
införseln ska äga rum,
6. förordnande av provledare
som avses i 2 kap. 4 § i denna
förordning prövas av polismyndigheten på den ort där provledaren ska vara verksam,
7. tillstånd att avlossa skott
med skjutvapen för vilket tillstånd till innehav meddelats för
något
annat
ändamål
än
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hon är bosatt eller annars
uppehåller sig,
2. tillstånd för en sammanslutning, ett bevakningsföretag
eller en huvudman för museum
att inneha skjutvapen eller
ammunition ska göras i det län
där sammanslutningens styrelse
eller företagets ledning har sitt
säte eller där museet är beläget,

3. tillstånd att driva handel
med skjutvapen eller tillstånd
för någon annan än en enskild
person att ta emot vapen för
reparation eller översyn samt
godkännande som föreståndare
eller ersättare ska göras i det län
där verksamheten bedrivs,
4. tillstånd till införsel av
skjutvapen eller ammunition ska
göras i det län där varorna ska
förtullas eller, om de inte ska
förtullas, införseln ska äga rum,
5. förordnande av provledare
som avses i 2 kap. 4 § i denna
förordning ska göras i det län där
provledaren ska vara verksam,
6. tillstånd att avlossa skott
med skjutvapen för vilket tillstånd till innehav meddelats för
något
annat
ändamål
än
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skjutning prövas av polismyndigheten på den ort där sökanden
är folkbokförd eller, om
sökanden inte är folkbokförd i
Sverige, på den ort där han eller
hon är bosatt eller annars
uppehåller sig,
8. tillstånd till överföring av
skjutvapen eller ammunition till
ett annat land inom Europeiska
unionen prövas av polismyndigheten på den ort där sökanden
är folkbokförd eller, om
sökanden inte är folkbokförd i
Sverige, på den ort där han eller
hon är bosatt eller annars uppehåller sig, eller, om sökanden är
vapenhandlare, på den ort där
verksamheten bedrivs,
9. utfärdande av, anteckning i
eller återkallelse av ett europeiskt skjutvapenpass prövas av
polismyndigheten på den ort där
sökanden är folkbokförd eller,
om sökanden inte är folkbokförd i Sverige, på den ort där han
eller hon är bosatt eller annars
uppehåller sig,
10. tillstånd att förvara skjutvapen eller ammunition hos
någon annan prövas av polismyndigheten på den ort där
sökanden är folkbokförd,
11. tillstånd att låna skjutvapen enligt 3 kap. 9 § vapenlagen (1996:67) prövas av polismyndigheten på den ort där
personen är folkbokförd eller,
om han eller hon inte är folkbokförd i Sverige, på den ort där
han eller hon är bosatt eller

Författningsförslag

skjutning ska göras i det län där
sökanden är folkbokförd eller,
om sökanden inte är folkbokförd i Sverige, i det län där
han eller hon är bosatt eller
annars uppehåller sig,
7. tillstånd till överföring av
skjutvapen eller ammunition till
ett annat land inom Europeiska
unionen ska göras i det län där
sökanden är folkbokförd eller,
om sökanden inte är folkbokförd i Sverige, i det län där
han eller hon är bosatt eller
annars uppehåller sig, eller, om
sökanden är vapenhandlare, på
den ort där verksamheten
bedrivs,
8. ansökan om ett europeiskt
skjutvapenpass göras av i det län
där sökanden är folkbokförd
eller, om sökanden inte är folkbokförd i Sverige, i det län där
han eller hon är bosatt eller
annars uppehåller sig,
9. tillstånd att förvara skjutvapen eller ammunition hos
någon annan ska göras i det län
där sökanden är folkbokförd,
10. tillstånd att låna skjutvapen enligt 3 kap. 9 § vapenlagen (1996:67) ska göras i det
län där personen är folkbokförd
eller, om han eller hon inte är
folkbokförd i Sverige, i det län
där han eller hon är bosatt eller
annars uppehåller sig.
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annars uppehåller sig.
Anmälan som avses i 4 kap.
2 § vapenlagen (1996:67) skall
göras till polismyndigheten på den
ort där anmälaren är folkbokförd eller, om anmälaren inte är
folkbokförd i Sverige, på den ort
där han eller hon är bosatt eller
annars uppehåller sig.

Anmälan som avses i 2 kap.
10 § vapenlagen (1996:67) ska
göras till polismyndigheten på
den ort där verksamheten
bedrivs.

4 §422

Anmälan till Polismyndigheten som avses i 4 kap. 2 §
vapenlagen (1996:67) ska göras i
det län där anmälaren är folkbokförd eller, om anmälaren
inte är folkbokförd i Sverige, i
det län där han eller hon är
bosatt eller annars uppehåller
sig.

5 §423

Anmälan till Polismyndigheten som avses i 2 kap. 10 §
vapenlagen (1996:67) ska göras i
det län där verksamheten
bedrivs.

2 kap.
1 §424
Rikspolisstyrelsen meddelar
Polismyndigheten meddelar
närmare föreskrifter om vilka närmare föreskrifter om vilka
sammanslutningar som skall sammanslutningar som ska
anses uppfylla kraven i 2 kap. anses uppfylla kraven i 2 kap.
3 § b vapenlagen (1996:67) för 3 § b vapenlagen (1996:67) för
att kunna beviljas tillstånd att att kunna beviljas tillstånd att
inneha skjutvapen. Vad gäller inneha skjutvapen. Vad gäller
sådana organisationer som anges sådana organisationer som anges
i förordningen (1994:524) om i förordningen (1994:524) om
frivillig försvarsverksamhet och frivillig försvarsverksamhet och
deras läns- och lokalavdelningar deras läns- och lokalavdelningar
skall Rikspolisstyrelsen samråda ska Polismyndigheten samråda
med Försvarsmakten.
med Försvarsmakten.

422
423
424
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Nuvarande lydelse
3 §425
Den som ansöker om tillstånd till innehav av skjutvapen skall,
om inte ansökan uteslutande avser annat ändamål än skjutning, visa
sig kunna handha sådant vapen som ansökan avser. Därvid gäller
för nedan angivna vapentyper följande särskilda krav.
Vapentyp
Krav
1. Jaktvapen med undantag
Bevis om avlagt prov som
av enhandsvapen för jakt
avses i 4 §
2. Enhandsvapen med undanSökanden skall ha fyllt 18 år
tag av jaktvapen och effekt- och vara aktiv medlem i en
begränsade vapen
skytteförening
eller
motsvarande organisation samt ha
visat prov på särskild skjutskicklighet. Undantag från ålderskravet får göras om det finns
särskilda skäl
3. Kulsprutepistol eller annat
Sökanden skall ha fyllt 20 år
helautomatiskt vapen utom och vara aktiv medlem i en samenhandsvapen
manslutning för skytte vars
verksamhet
Försvarsmakten
förklarat vara av betydelse för
totalförsvaret samt ha totalförsvaret samt ha skjutskicklighet. Undantag från ålderskravet får göras om det finns
särskilda skäl.
4. Annat målskjutningsvapen
Sökanden skall vara ordinarie
än enhandsvapen, helautomat- hemvärnsman eller aktiv medliskt vapen eller effektbegränsade em i en skytteförening eller
vapen.
motsvarande organisation samt,
för den som inte har fyllt 18 år,
ha intyg från organisationens
styrelse om skjutskicklighet och
personlig lämplighet.
5. Tårgasanordningar
och
Sökanden
skall
kunna
andra till verkan och ändamål hantera anordningen och ha
425
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jämförliga anordningar.
kunskap om dess verkningar.
Trots första stycket 1–5 får tillstånd att inneha skjutvapen ges
till sökande som behöver vapnet i sin tjänst eller som för sin tjänst
behöver annat skjutvapen än tjänstevapen för att bibehålla eller
utveckla sin skjutskicklighet. Är det fråga om utländsk säkerhetspersonal som medföljer vid statsbesök eller liknande eller som
ansvarar för personers säkerhet vid internationell luftfart, skall
samråd i ärendet ske med Utrikesdepartementet.
Naturvårdsverket får i särskilda fall medge undantag från första
stycket 1.
Tillstånd till innehav av skjutvapen för något annat ändamål än
jakt eller målskjutning får meddelas endast den som har fyllt 18 år.
Detta gäller dock inte start- eller signalvapen eller vapen som gjorts
varaktigt obrukbara.
Rikspolisstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om de krav
på skjutskicklighet som gäller för tillstånd till innehav av målskjutningsvapen och om vilka kunskapskrav som gäller för tillstånd till
innehav av tårgasanordningar och andra till verkan och ändamål
jämförliga anordningar.
Föreslagen lydelse
3§
Den som ansöker om tillstånd till innehav av skjutvapen ska, om
inte ansökan uteslutande avser annat ändamål än skjutning, visa sig
kunna handha sådant vapen som ansökan avser. Därvid gäller för
nedan angivna vapentyper följande särskilda krav.
Vapentyp
Krav
1. Jaktvapen med undantag
Bevis om avlagt prov som
av enhandsvapen för jakt
avses i 4 §
2. Enhandsvapen med undanSökanden ska ha fyllt 18 år
tag av jaktvapen och effekt- och vara aktiv medlem i en
begränsade vapen
skytteförening
eller
motsvarande organisation samt ha
visat prov på särskild skjutskicklighet. Undantag från ålderskravet får göras om det finns
särskilda skäl
3. Kulsprutepistol eller annat
Sökanden ska ha fyllt 20 år
helautomatiskt vapen utom och vara aktiv medlem i en
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enhandsvapen

sammanslutning för skytte vars
verksamhet
Försvarsmakten
förklarat vara av betydelse för
totalförsvaret samt ha totalförsvaret samt ha skjutskicklighet. Undantag från ålderskravet får göras om det finns
särskilda skäl.
4. Annat målskjutningsvapen
Sökanden ska vara ordinarie
än enhandsvapen, helautomat- hemvärnsman eller aktiv mediskt vapen eller effektbegränsade lem i en skytteförening eller
vapen.
motsvarande organisation samt,
för den som inte har fyllt 18 år,
ha intyg från organisationens
styrelse om skjutskicklighet och
personlig lämplighet.
5. Tårgasanordningar
och
Sökanden ska kunna hantera
andra till verkan och ändamål anordningen och ha kunskap
jämförliga anordningar.
om dess verkningar.
Trots första stycket 1–5 får tillstånd att inneha skjutvapen ges
till sökande som behöver vapnet i sin tjänst eller som för sin tjänst
behöver annat skjutvapen än tjänstevapen för att bibehålla eller
utveckla sin skjutskicklighet. Är det fråga om utländsk säkerhetspersonal som medföljer vid statsbesök eller liknande eller som
ansvarar för personers säkerhet vid internationell luftfart, ska samråd i ärendet ske med Utrikesdepartementet.
Naturvårdsverket får i särskilda fall medge undantag från första
stycket 1.
Tillstånd till innehav av skjutvapen för något annat ändamål än
jakt eller målskjutning får meddelas endast den som har fyllt 18 år.
Detta gäller dock inte start- eller signalvapen eller vapen som gjorts
varaktigt obrukbara.
Polismyndigheten får meddela närmare föreskrifter om de krav
på skjutskicklighet som gäller för tillstånd till innehav av målskjutningsvapen och om vilka kunskapskrav som gäller för tillstånd till
innehav av tårgasanordningar och andra till verkan och ändamål
jämförliga anordningar.
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För tillstånd till innehav av
jaktvapen krävs att sökanden
avlagt prov som visar att han har
grundläggande kännedom om
jakt och viltvård och kan handha
vapnet. Provet skall avläggas
inför en provledare som förordnats av polismyndigheten
efter förslag av Svenska jägareförbundet och Jägarnas Riksförbund/Landsbygdens jägare.
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4 §426

För tillstånd till innehav av
jaktvapen krävs att sökanden
avlagt prov som visar att han
eller hon har grundläggande
kännedom om jakt och viltvård
och kan handha vapnet. Provet
ska avläggas inför en provledare
som förordnats av Polismyndigheten efter förslag av Svenska
jägareförbundet och Jägarnas
Riksförbund/Landsbygdens
jägare.
Närmare föreskrifter om provet och i övriga frågor som avses i
första stycket meddelas av Naturvårdsverket.
Kostnaderna för provtagKostnaderna för provtagningen skall betalas av den som ningen ska betalas av den som
avlägger provet enligt en taxa avlägger provet enligt en taxa
som fastställs av Naturvårds- som fastställs av Naturvårdsverket.
verket.
Den som har avlagt prov som
Den som har avlagt prov som
avses i första stycket skall vid avses i första stycket ska vid
prövning enligt 2 kap. 4 § prövning enligt 2 kap. 4 §
vapenlagen (1996:67) anses ha vapenlagen (1996:67) anses ha
behov av jaktvapen, om inte behov av jaktvapen, om inte
särskilda skäl föranleder annat.
särskilda skäl föranleder annat.
Vad som har sagts nu gäller inte i fråga om vapen som avses i
2 kap. 5 § denna förordning.
Vid tillämpning av fjärde
Vid tillämpning av fjärde
stycket skall behovet anses stycket ska behovet anses
motsvara
fyra
jaktvapen, motsvara
fyra
jaktvapen,
stommar eller lådor till sådana stommar eller lådor till sådana
vapen, om det inte finns om- vapen, om det inte finns omständigheter som talar för att ständigheter som talar för att
sökanden behöver fler vapen än sökanden behöver fler vapen än
så. Tillstånd till fler än sex så. Tillstånd till fler än sex
jaktvapen, stommar eller lådor jaktvapen, stommar eller lådor
till sådana vapen, får beviljas till sådana vapen, får beviljas
endast om sökanden visar att endast om sökanden visar att
426
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det finns ett mycket kvalificerat det finns ett mycket kvalificerat
behov av ytterligare vapen.
behov av ytterligare vapen.
Nuvarande lydelse
5 §427
Behov av att inneha skjutvapen bör i fråga om nedan angivna
vapentyper anses föreligga endast för följande ändamål.
1. Enhandsvapen för jakt
eller avlivning av djur
a) enskottsvapen
Omfattande grytjakt eller
avlivning av fällfångade djur.
b) flerskottsvapen
Yrkesmässigt bedriven jakteller viltvård eller annat kvalificerat behov
2. Vapen som av RikspolisAvlivning av fällfångade djur
styrelsen efter samråd med
Naturvårdsverket klassificeras
som salongsgevär
3. Tårgasanordningar
eller
Tjänst eller annan särskild
andra till verkan och ändamål omständighet som medför ett
jämförliga anordningar
synnerligt behov av anordningen för personligt skydd.
4. Injektionsvapen
Jakt enligt tillstånd som
meddelas av Naturvårdsverket
eller veterinärarbete som avser
tamdjur, om sökanden visar att
han eller hon genomgått utbildning enligt föreskrifter som
meddelas av Statens jordbruksverk, såvitt avser jakt i samråd
med Naturvårdsverket.
5. Eldrör eller pipa eller
a) Målskjutning
annan anordning som möjliggör
b) Yrkesmässigt
bedriven
att till ett skjutvapen använda jakt- eller viltvård eller annat
annan ammunition än vapnet är kvalificerat behov.
avsedd för.
6. Ljuddämpare
a) målskjutningsvapen
Till skydd för hälsa och miljö
427
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om det är särskilt påkallat.
Till skydd för hälsa och miljö
i den utsträckning Rikspolisstyrelsen föreskriver.
Föreslagen lydelse

5§
Behov av att inneha skjutvapen bör i fråga om nedan angivna
vapentyper anses föreligga endast för följande ändamål.
1. Enhandsvapen för jakt
eller avlivning av djur
a) enskottsvapen
Omfattande grytjakt eller
avlivning av fällfångade djur.
b) flerskottsvapen
Yrkesmässigt bedriven jakteller viltvård eller annat kvalificerat behov
2. Vapen som av PolismynAvlivning av fällfångade djur
digheten efter samråd med
Naturvårdsverket klassificeras
som salongsgevär
3. Tårgasanordningar
eller
Tjänst eller annan särskild
andra till verkan och ändamål omständighet som medför ett
jämförliga anordningar
synnerligt behov av anordningen för personligt skydd.
4. Injektionsvapen
Jakt enligt tillstånd som
meddelas av Naturvårdsverket
eller veterinärarbete som avser
tamdjur, om sökanden visar att
han eller hon genomgått utbildning enligt föreskrifter som
meddelas av Statens jordbruksverk, såvitt avser jakt i samråd
med Naturvårdsverket.
5. Eldrör eller pipa eller
a) Målskjutning
annan anordning som möjliggör
b) Yrkesmässigt
bedriven
att till ett skjutvapen använda jakt- eller viltvård eller annat
annan ammunition än vapnet är kvalificerat behov.
avsedd för.
6. Ljuddämpare
a) målskjutningsvapen
Till skydd för hälsa och miljö

552

SOU 2012:78

b) jaktvapen

Författningsförslag

om det är särskilt påkallat.
Till skydd för hälsa och miljö
i den utsträckning Polismyndigheten föreskriver.

5 a §428
Tillstånd till innehav av
Tillstånd till innehav av
skjutvapen för skjutning för skjutvapen för skjutning för
annat ändamål än jakt, mål- annat ändamål än jakt, målskytte, skydd eller avlivning av skytte, skydd eller avlivning av
fällfångade djur får beviljas om fällfångade djur får beviljas om
det finns synnerliga skäl och det finns synnerliga skäl.
först efter det att yttrande från
Rikspolisstyrelsen har inhämtats.
Ansökan om tillstånd att
inneha skjutvapen görs skriftligen
hos
polismyndigheten.
Ansökan skall innehålla uppgift
om sökandens namn, personnummer och hemvist samt om
vapnets typ, fabrikat, modell
och kaliber.
Avser ansökan ett visst
bestämt vapen, skall i ansökan
dessutom anges överlåtarens
eller upplåtarens namn, personeller organisationsnummer och
hemvist samt vapnets tillverkningsnummer. Avser ansökan
ett vapen som saknar uppgift
om tillverkningsnummer skall
annan uppgift som tillåter
identifiering anges. Vid förvärv
av vapen från någon annan än en
vapenhandlare, skall överlåtarens
tillståndsbevis
för
vapnet
bifogas, om beviset finns i
428

6§

Ansökan om tillstånd att
inneha skjutvapen görs skriftligen. Ansökan ska innehålla
uppgift om sökandens namn,
personnummer och hemvist
samt om vapnets typ, fabrikat,
modell och kaliber.
Avser ansökan ett visst
bestämt vapen, ska i ansökan
dessutom anges överlåtarens
eller upplåtarens namn, personeller organisationsnummer och
hemvist samt vapnets tillverkningsnummer. Avser ansökan
ett vapen som saknar uppgift
om tillverkningsnummer ska
annan uppgift som tillåter
identifiering anges. Vid förvärv
av vapen från någon annan än en
vapenhandlare, ska överlåtarens
tillståndsbevis
för
vapnet
bifogas, om beviset finns i
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behåll.
I ansökan skall anges antal
och slag av skjutvapen som sökanden redan innehar. Ansökan
skall vidare innehålla uppgift om
ändamålet med innehavet och
vilka omständigheter sökanden
vill åberopa till stöd för sin
ansökan att inneha det.
Om tillstånd beviljas att
inneha ett skjutvapen som sökanden avser att förvärva i ett
främmande land, får polismyndigheten i förekommande fall
även utfärda sådant intyg om att
förvärvet godkänns av svensk
myndighet som kan krävas av
myndigheterna i det främmande
landet.
I annat fall får polismyndigheten godkänna att en person
som är bosatt i Sverige får förvärva skjutvapen i ett främmande land, om det med hänsyn
till sökandens personliga förhållanden kan antas att han inte
kommer att missbruka vapnet.
Ett sådant godkännande medför
inte någon rätt att inneha vapnet
i Sverige.
Ansökan om tillstånd att
inneha ammunition görs skriftligen
hos
polismyndigheten.
Ansökan skall innehålla uppgift
om sökandens namn, personnummer och hemvist samt om
det slag och den mängd ammu-
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behåll.
I ansökan ska anges antal och
slag av skjutvapen som sökanden redan innehar. Ansökan
ska vidare innehålla uppgift om
ändamålet med innehavet och
vilka omständigheter sökanden
vill åberopa till stöd för sin
ansökan att inneha det.
7§

Om tillstånd beviljas att
inneha ett skjutvapen som sökanden avser att förvärva i ett
främmande land, får Polismyndigheten i förekommande fall
även utfärda sådant intyg om att
förvärvet godkänns av svensk
myndighet som kan krävas av
myndigheterna i det främmande
landet.
I annat fall får Polismyndigheten godkänna att en person
som är bosatt i Sverige får förvärva skjutvapen i ett främmande land, om det med hänsyn
till sökandens personliga förhållanden kan antas att han eller
hon inte kommer att missbruka
vapnet. Ett sådant godkännande
medför inte någon rätt att
inneha vapnet i Sverige.

9§

Ansökan om tillstånd att
inneha ammunition görs skriftligen. Ansökan ska innehålla
uppgift om sökandens namn,
personnummer och hemvist
samt om det slag och den
mängd ammunition som sök-
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nition som sökanden önskar
tillstånd att inneha. Ansökan
skall även innehålla uppgift om
ändamålet med innehavet och de
omständigheter sökanden vill
åberopa till stöd för sin ansökan
att inneha ammunitionen.

Författningsförslag

anden önskar tillstånd att
inneha. Ansökan ska även
innehålla uppgift om ändamålet
med innehavet och de omständigheter sökanden vill åberopa
till stöd för sin ansökan att
inneha ammunitionen.

3 kap.
1§
Över tillstånd att inneha
Över tillstånd att inneha
skjutvapen eller ammunition skjutvapen eller ammunition ska
skall polismyndigheten utfärda Polismyndigheten utfärda bevis
bevis samt, om tillståndet avser samt, om tillståndet avser inneinnehav av vapen, en duplett av hav av vapen, en duplett av
beviset.
beviset.
Om tillståndet avser en
Om tillståndet avser en
person som är bosatt i ett annat person som är bosatt i ett annat
land inom Europeiska unionen land inom Europeiska unionen
skall polismyndigheten sända en ska Polismyndigheten till det
kopia av tillståndsbeviset till främmande
landet
vidareRikspolisstyrelsen. I förekom- befordra de uppgifter som krävs
mande fall skall kopian även för att kunna identifiera vapnet
omfatta en sådan anteckning som och förvärvaren. Detta gäller
avses i 6 § andra stycket. Riks- dock endast skjutvapen som hör
polisstyrelsen skall till det främ- till kategori C i bilagan till
mande landet vidarebefordra de denna förordning samt ammuniuppgifter som krävs för att tion som är avsedd för sådana
kunna identifiera vapnet och vapen.
förvärvaren. Detta gäller dock
endast skjutvapen som hör till
kategori C i bilagan till denna
förordning samt ammunition
som är avsedd för sådana vapen.
Den som inte har förvärvat
skjutvapen före utgången av den
tid som sägs i 2 kap. 7 § vapenlagen (1996:67) skall inom en
månad därefter anmäla detta och

5§

Den som inte har förvärvat
skjutvapen före utgången av den
tid som sägs i 2 kap. 7 § vapenlagen (1996:67) ska inom en
månad därefter anmäla detta och
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återlämna tillståndsbeviset till återlämna tillståndsbeviset till
polismyndigheten.
Polismyndigheten.
Den som förvärvar skjutvapen med stöd av ett innehavstillstånd som inte avser ett
visst bestämt vapen skall senast
inom en månad efter förvärvet
visa upp tillståndsbeviset hos
polismyndigheten och lämna
uppgift om vapnets tillverkningsnummer samt om överlåtarens eller upplåtarens namn
och hemvist, om dessa uppgifter
inte har lämnats tidigare. Avser
förvärvet ett skjutvapen som
saknar uppgift om tillverkningsnummer, skall annan uppgift
som möjliggör identifiering
anges. Är det fråga om förvärv
av skjutvapen från någon annan
än en vapenhandlare, skall överlåtarens
tillståndsbevis
för
vapnet bifogas, om beviset finns
i behåll.
Polismyndigheten skall på
beviset anteckna vapnets tillverkningsnummer eller, om det
saknas, någon annan uppgift
som möjliggör identifiering.
Har ett tillståndsbevis förstörts eller förkommit eller förändrats så att det inte lämpligen
kan användas, får polismyndigheten efter ansökan utfärda ett
nytt bevis (duplettbevis).
429
430
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6 §429

Den som förvärvar skjutvapen med stöd av ett innehavstillstånd som inte avser ett
visst bestämt vapen ska senast
inom en månad efter förvärvet
visa upp tillståndsbeviset hos
Polismyndigheten och lämna
uppgift om vapnets tillverkningsnummer samt om överlåtarens eller upplåtarens namn
och hemvist, om dessa uppgifter
inte har lämnats tidigare. Avser
förvärvet ett skjutvapen som
saknar uppgift om tillverkningsnummer, ska annan uppgift som
möjliggör identifiering anges.
Är det fråga om förvärv av
skjutvapen från någon annan än
en vapenhandlare, ska överlåtarens
tillståndsbevis
för
vapnet bifogas, om beviset finns
i behåll.
Polismyndigheten ska på
beviset anteckna vapnets tillverkningsnummer eller, om det
saknas, någon annan uppgift
som möjliggör identifiering.

8 §430

Har ett tillståndsbevis förstörts eller förkommit eller förändrats så att det inte lämpligen
kan användas, får efter ansökan
ett nytt bevis utfärdas (duplettbevis).
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Ansökan skall, om beviset
inte finns i behåll, innehålla en
på heder och samvete avgiven
förklaring om förlusten av
beviset.
Kommer beviset senare till
rätta, skall det genast överlämnas till polismyndigheten.
Polismyndigheten skall efter
ansökan utfärda ett europeiskt
skjutvapenpass till den som har
tillstånd att i Sverige inneha ett
skjutvapen som avses i bilagan
till denna förordning. Skjutvapenpasset
skall
ha
en
begränsad giltighetstid. Det får
återkallas av polismyndigheten,
om det finns särskilda skäl till
det.
Ett europeiskt skjutvapenpass skall omedelbart lämnas in
till polismyndigheten, om innehavarens tillstånd att inneha
något av de skjutvapen som
omfattas av passet återkallas, om
innehavaren avhänder sig något
av dessa vapen eller om skjutvapenpasset återkallas. Om
passet inte längre skall gälla,
skall det makuleras. I annat fall
skall polismyndigheten göra en
anteckning i passet om de
ändrade förhållandena och återlämna det till innehavaren.
Ytterligare föreskrifter om
det europeiska skjutvapenpasset
meddelas av Rikspolisstyrelsen.

Författningsförslag

Ansökan ska, om beviset inte
finns i behåll, innehålla en på
heder och samvete avgiven
förklaring om förlusten av
beviset.
Kommer beviset senare till
rätta, ska det genast överlämnas
till Polismyndigheten.
9§

Polismyndigheten ska efter
ansökan utfärda ett europeiskt
skjutvapenpass till den som har
tillstånd att i Sverige inneha ett
skjutvapen som avses i bilagan
till denna förordning. Skjutvapenpasset ska ha en begränsad
giltighetstid. Det får återkallas
av Polismyndigheten, om det
finns särskilda skäl till det.
Ett europeiskt skjutvapenpass ska omedelbart lämnas in
till Polismyndigheten, om innehavarens tillstånd att inneha
något av de skjutvapen som
omfattas av passet återkallas, om
innehavaren avhänder sig något
av dessa vapen eller om skjutvapenpasset återkallas. Om
passet inte längre ska gälla, ska
det makuleras. I annat fall ska
Polismyndigheten
göra
en
anteckning i passet om de
ändrade förhållandena och återlämna det till innehavaren.
Ytterligare föreskrifter om
det europeiska skjutvapenpasset
meddelas av Polismyndigheten.
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4 kap.
1 §431
I fråga om tillstånd till införsel av skjutvapen eller ammunition
gäller 2 kap. 1, 3–6 och 8–11 §§ samt 3 kap. 1 § första stycket, 2–4,
7 och 8 §§. Avser tillståndet vapen eller ammunition som tillfälligt
ska användas vid jakt eller tävling här i landet, får de förutsättningar
som motsvarar dem som anges i 2 kap. 3 och 5 §§ visas genom
intyg från den som anordnar jakten eller tävlingen.
Om införseln innefattar
Om införseln innefattar
transitering, ska Rikspolisstyrel- transitering, ska Polismyndigsen före införseln vidarebefordra heten före införseln vidareuppgifterna i tillståndet till en befordra uppgifterna i tillbehörig myndighet i transiter- ståndet till en behörig myndigingsländerna.
het i transiteringsländerna.
5 §432
Företrädare för polisen i Danmark, Finland, Island och Norge
som i tjänsten reser genom Sverige från ett nordiskt land till en
annan del av det landet eller till ett annat nordiskt land och medför
skjutvapen och ammunition för tjänsteändamål undantas enligt
11 kap. 1 § f vapenlagen (1996:67) från lagens bestämmelser om
skjutvapen och ammunition.
Rikspolisstyrelsen får meddela
Polismyndigheten får meddela
föreskrifter om förvaring av föreskrifter om förvaring av
skjutvapen och ammunition vid skjutvapen och ammunition vid
transitering enligt första stycket. transitering enligt första stycket.
5 kap.
1 §433
Ansökan om tillstånd att
Ansökan om tillstånd att
driva handel med skjutvapen driva handel med skjutvapen
görs skriftligen hos polismyn- görs skriftligen. Ansökan ska
digheten. Ansökan ska innehålla innehålla uppgift om sökandens
uppgift om sökandens namn, namn, personnummer eller
personnummer eller organisa- organisationsnummer, hemvist
tionsnummer, hemvist eller säte eller säte och om uppskattad
och om uppskattad omfattning omfattning av rörelsen, lagerav rörelsen, lagerhållningens hållningens storlek, lokalerna
431
432
433
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storlek, lokalerna där verksam- där verksamheten ska bedrivas
heten ska bedrivas samt de samt de omständigheter sökanomständigheter sökanden vill den vill åberopa för utredning av
åberopa för utredning av sina sina kunskaper att driva handel
kunskaper att driva handel med med skjutvapen. Om sökanden
skjutvapen. Om sökanden är en är en juridisk person ska
juridisk person ska ansökan ansökan dessutom innehålla
dessutom innehålla uppgift om uppgift om namn, personnamn, personnummer och hem- nummer och hemvist för de
vist för de fysiska personer som fysiska personer som har ett
har ett betydande inflytande betydande inflytande över den
över den juridiska personen.
juridiska personen.
Beviljas tillstånd ska bevis om detta utfärdas. I beviset ska det
anges vilka typer av skjutvapen och vilket antal av varje typ av
skjutvapen som får innehas på en gång samt den plats där rörelsen
får bedrivas.
2§
Rikspolisstyrelsen meddelar
Polismyndigheten meddelar
närmare föreskrifter om krav på närmare föreskrifter om krav på
kunskap för tillstånd att driva kunskap för tillstånd att driva
handel med skjutvapen.
handel med skjutvapen.
3 §434

Vid provskjutning får i en
Vid provskjutning får i en
vapenhandlares ställe någon vapenhandlares ställe någon
annan person närvara som har annan person närvara som har
godkänts av polismyndigheten.
godkänts av Polismyndigheten.
Handelsrörelse
får
inte
påbörjas förrän polismyndigheten har godkänt de lokaler och
andra utrymmen som är anordnade för vapnens förvaring.

4§

Handelsrörelse
får
inte
påbörjas förrän Polismyndigheten har godkänt de lokaler och
andra utrymmen som är anordnade för vapnens förvaring.

5§
Handlares förvärv av skjutHandlares förvärv av skjutvapen skall ske efter skriftlig vapen ska ske efter skriftlig
rekvisition.
Över
rekvisi- rekvisition.
Över
rekvisi434
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tionerna skall handlaren föra
särskild inköpsförteckning.
En handlare som i särskilt fall
önskar förvärva skjutvapen av
någon annan än den som är
berättigad att tillverka eller driva
handel med skjutvapen skall
kontrollera att överlåtaren har
tillstånd att inneha vapnet.
Handlaren skall inom en månad
från förvärvet skriftligen anmäla
detta hos polismyndigheten i den
ort där överlåtaren är folkbokförd eller, om denne inte är
folkbokförd i Sverige, i den ort
där han är bosatt eller annars
uppehåller sig. I samband med
sådan anmälan skall överlåtarens
tillståndsbevis ges in till polismyndigheten, om det finns i
behåll.

Föreskrifter om innehållet i
rekvisition, om vilka uppgifter
som skall införas i inköpsförteckning och försäljningsförteckning, hur förteckningarna
skall föras och om vilka handlingar som skall fogas som
bilagor till sådana förteckningar
samt om innehållet i anmälan
som avses i 5 § andra stycket
meddelas av Rikspolisstyrelsen.
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tionerna ska handlaren föra
särskild inköpsförteckning.
En handlare som i särskilt fall
önskar förvärva skjutvapen av
någon annan än den som är
berättigad att tillverka eller driva
handel med skjutvapen ska
kontrollera att överlåtaren har
tillstånd att inneha vapnet.
Handlaren ska inom en månad
från förvärvet skriftligen anmäla
detta hos Polismyndigheten.
Anmälan ska göras i det län där
överlåtaren är folkbokförd eller,
om han eller hon inte är folkbokförd i Sverige, i det län där
han eller hon är bosatt eller
annars uppehåller sig. I samband
med sådan anmälan ska överlåtarens tillståndsbevis ges in till
Polismyndigheten, om det finns i
behåll.
7§

Föreskrifter om innehållet i
rekvisition, om vilka uppgifter
som ska införas i inköpsförteckning och försäljningsförteckning, hur förteckningarna
ska föras och om vilka handlingar som ska fogas som bilagor
till sådana förteckningar samt
om innehållet i anmälan som
avses i 5 § andra stycket meddelas av Polismyndigheten.

9§
Handlare är skyldiga att hålla
Handlare är skyldiga att hålla
inköps- och försäljningsförteck- inköps- och försäljningsförteckningarna med bilagor tillgäng- ningarna med bilagor tillgängliga för polisman samt att lämna liga för polisman samt att lämna
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av denne begärda upplysningar
om inköpta och sålda vapen och
om befintligt vapenlager liksom
om andra förhållanden, som är
av betydelse för den tillsyn som
polismyndighet skall utöva enligt
8 §.
Inköpsförteckning och försäljningsförteckning
samt
bilagor skall förvaras under tio
år från den dag sista anteckningen gjordes. Läggs rörelsen
ner, skall förteckningarna och
bilagorna överlämnas till polismyndigheten.
Har en tillståndshavare avlidit eller försatts i konkurs, får
rörelsen fortsättas för dödsboets eller konkursboets räkning under högst ett år från
dödsfallet eller edgångssammanträdet i konkursen under förutsättning att anmälan görs till
polismyndigheten
inom
en
månad från nämnda tidpunkt
och rörelsen förestås av godkänd föreståndare eller ersättare.

Författningsförslag

honom eller henne begärda upplysningar om inköpta och sålda
vapen och om befintligt vapenlager liksom om andra förhållanden, som är av betydelse
för den tillsyn som Polismyndigheten ska utöva enligt 8 §.
10 §

Inköpsförteckning och försäljningsförteckning
samt
bilagor ska förvaras under tio år
från den dag sista anteckningen
gjordes. Läggs rörelsen ner, ska
förteckningarna och bilagorna
överlämnas till Polismyndigheten.

11 §

Har en tillståndshavare avlidit eller försatts i konkurs, får
rörelsen fortsättas för dödsboets eller konkursboets räkning under högst ett år från
dödsfallet eller edgångssammanträdet i konkursen under
förutsättning att anmälan görs
till Polismyndigheten inom en
månad från nämnda tidpunkt
och rörelsen förestås av godkänd föreståndare eller ersättare.
Anmälan ska göras i det län där
verksamheten bedrivs.

12 §435
Ansökan om godkännande
Ansökan om godkännande
som föreståndare eller ersättare som föreståndare eller ersättare
eller om godkännande av en eller om godkännande av en
person som i en vapenhandlares person som i en vapenhandlares
435
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ställe ska närvara vid provskjutning, görs skriftligen hos
polismyndigheten. Ansökan ska
innehålla uppgift om sökandens
namn, personnummer och hemvist.
Polismyndigheten ska utfärda bevis om sådant godkännande som avses i första stycket.
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ställe ska närvara vid provskjutning,
görs
skriftligen.
Ansökan ska innehålla uppgift
om sökandens namn, personnummer och hemvist.
Polismyndigheten ska utfärda bevis om sådant godkännande som avses i första stycket.

6 kap.
1 §436
Tillstånd krävs för att föra över skjutvapen som omfattas av
bilagan till denna förordning från Sverige till ett annat land inom
Europeiska unionen.
Ansökan om tillstånd till
Ansökan om tillstånd till
överföring ska göras hos polis- överföring ska göras skriftligen
myndigheten. Den ska göras på formulär som fastställs av
skriftligen på formulär som Polismyndigheten och innehålla
fastställs av Rikspolisstyrelsen de uppgifter som anges på
och innehålla de uppgifter som detta.
anges på detta.
Om det krävs tillstånd till införsel av vapnet i det land dit vapnet
ska föras över, ska ett sådant tillstånd bifogas ansökan. Innefattar
utförseln transitering ska, i de fall det krävs, tillstånd från
transiteringsländerna bifogas ansökan.
Vid prövning av en ansökan
enligt 1 § ska polismyndigheten
kontrollera att nödvändigt tillstånd till införsel och transitering av vapnet finns och att
överföringen uppfyller godtagbara krav på säkerhet.
Beviljas tillstånd till överföring ska i förekommande fall
införseltillstånd från mottagarlandet och transiteringstillstånd
436
437
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2 §437

Vid prövning av en ansökan
enligt 1 § ska Polismyndigheten
kontrollera att nödvändigt tillstånd till införsel och transitering av vapnet finns och att
överföringen uppfyller godtagbara krav på säkerhet.
Beviljas tillstånd till överföring ska i förekommande fall
införseltillstånd från mottagarlandet och transiteringstillstånd
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från transiteringsländerna bifogas beslutet. En kopia av
beslutet ska omedelbart sändas till
Rikspolisstyrelsen.
Rikspolisstyrelsen ska senast
vid överföringen vidarebefordra
uppgifterna i beslutet till en
behörig myndighet i det land dit
vapnet ska föras och i förekommande fall i transiteringsländerna.

Författningsförslag

från transiteringsländerna bifogas beslutet.
Polismyndigheten ska senast
vid överföringen vidarebefordra
uppgifterna i beslutet till en
behörig myndighet i det land dit
vapnet ska föras och i förekommande fall i transiteringsländerna.

4 §438
Den som har tillstånd att driva handel med skjutvapen får
beviljas generellt tillstånd att föra över sådana vapen som omfattas
av handelstillståndet från Sverige till en vapenhandlare som är
bosatt i ett annat land inom Europeiska unionen. Ett sådant
tillstånd får beviljas för en tid av högst tre år åt gången.
Vid överföring av skjutvapen
Vid överföring av skjutvapen
med stöd av tillstånd enligt med stöd av tillstånd enligt
första stycket ska avsändaren första stycket ska avsändaren
senast fjorton dagar före över- senast fjorton dagar före överföringen lämna upplysningar till föringen lämna upplysningar till
Rikspolisstyrelsen om
Polismyndigheten om
a) namn och adress på den som säljer eller överlåter skjutvapnet
och på den som köper eller förvärvar det eller i förekommande fall
ägaren,
b) den adress som skjutvapnet ska transporteras till,
c) antalet skjutvapen som ska transporteras, och
d) uppgifter som möjliggör identifiering av skjutvapnet.
Rikspolisstyrelsen ska omedelPolismyndigheten
ska
bart vidarebefordra uppgifterna omedelbart
vidarebefordra
till Tullverket, en behörig myn- uppgifterna till Tullverket, en
dighet i destinationslandet och i behörig myndighet i destinaförekommande fall i transiter- tionslandet och i förekommande
ingsländerna.
fall i transiteringsländerna.

438
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7 kap.
3 §439
Tillstånd att låna skjutvapen får meddelas för jakt eller målskytte.
Om det finns synnerliga skäl,
Om det finns synnerliga skäl,
får tillstånd att låna skjutvapen får tillstånd att låna skjutvapen
meddelas för skjutning även för meddelas för skjutning även för
annat ändamål än som anges i annat ändamål än som anges i
första stycket. I ett ärende om första stycket.
sådant
tillstånd
skall
det
inhämtas yttrande från Rikspolisstyrelsen.
En ansökan om tillstånd att
låna skjutvapen görs skriftligen
hos polismyndigheten. Den skall
innehålla uppgift om
1. sökandens namn, personnummer och hemvist,
2. för vilket ändamål sökanden vill låna skjutvapen,
3. vilken typ av skjutvapen
tillståndet skall avse, samt
4. vilka omständigheter sökanden vill åberopa till stöd för
sin ansökan.

4 §440

En ansökan om tillstånd att
låna skjutvapen görs skriftligen.
Den ska innehålla uppgift om
1. sökandens namn, personnummer och hemvist,
2. för vilket ändamål sökanden vill låna skjutvapen,
3. vilken typ av skjutvapen
tillståndet ska avse, samt
4. vilka omständigheter sökanden vill åberopa till stöd för
sin ansökan.

8 kap.
1 §441
Ansökan om tillstånd enligt
Ansökan om tillstånd enligt
2 kap. 1 § vapenlagen (1996:67) 2 kap. 1 § vapenlagen (1996:67)
att ta emot skjutvapen för att ta emot skjutvapen för
reparation eller översyn görs reparation eller översyn görs
skriftligen hos polismyndigheten. skriftligen.
Ansökan skall innehålla uppAnsökan ska innehålla uppgift om sökandens namn, gift om sökandens namn,
personnummer och hemvist personnummer och hemvist
439
440
441
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samt om vilka vapentyper
ansökan avser och hur mottagna
skjutvapen avses bli förvarade.
Beviljas tillstånd skall bevis
om detta utfärdas. Beviset skall
innehålla uppgifter om vilka
vapentyper tillståndet avser
samt om villkor som meddelats
med stöd av vapenlagen.

Författningsförslag

samt om vilka vapentyper
ansökan avser och hur mottagna
skjutvapen avses bli förvarade.
Beviljas tillstånd ska bevis om
detta utfärdas. Beviset ska innehålla uppgifter om vilka vapentyper tillståndet avser samt om
villkor som meddelats med stöd
av vapenlagen.

2 §442
Den som tar emot skjutvapen för reparation eller översyn är
skyldig att föra anteckningar i en särskild reparationsförteckning
över mottagna vapen.
Rikspolisstyrelsen får meddela
Polismyndigheten får meddela
föreskrifter om vilka uppgifter föreskrifter om vilka uppgifter
som skall införas i förteck- som ska införas i förteckningen
ningen och hur förteckningen och hur förteckningen ska föras.
skall föras.
Den som har tagit emot skjutvapen för reparation eller översyn
är skyldig att hålla förteckningen tillgänglig för polisman och på
begäran lämna upplysningar till honom eller henne om mottagna
vapen.
Förteckningen och bilagor
Förteckningen och bilagor
till denna skall förvaras under till denna ska förvaras under tio
tio år från den dag sista anteck- år från den dag sista anteckningen gjordes.
ningen gjordes.
9 kap.
1 §443
Rikspolisstyrelsen meddelar
Polismyndigheten meddelar
särskilda föreskrifter om vapen- särskilda föreskrifter om vapenhandlares, museers och sam- handlares, museers och sammanslutningars förvaring av till- manslutningars förvaring av tillståndspliktiga skjutvapen samt ståndspliktiga skjutvapen samt
sammanslutningars förvaring av sammanslutningars förvaring av
ammunition. I fråga om förvar- ammunition. I fråga om förvaring av ammunition som räknas ing av ammunition som räknas
till explosiva varor finns bestäm- till explosiva varor finns bestäm442
443
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melser även i lagen (2010:1011)
om brandfarliga och explosiva
varor och i föreskrifter som
meddelats med stöd av lagen.
Rikspolisstyrelsen meddelar
närmare föreskrifter om hur
skjutvapen och ammunition ska
förvaras för att uppfylla föreskrifterna i 5 kap. 2 § vapenlagen (1996:67).
Rikspolisstyrelsen meddelar
närmare föreskrifter om vad
som skall iakttas utöver bestämmelserna i 5 kap. vapenlagen
(1996:67) i fråga om transport
av skjutvapen och ammunition.
Ansökan om tillstånd att förvara skjutvapen eller ammunition hos någon annan görs
skriftligen hos polismyndigheten.
Ansökan skall innehålla uppgifter om sökandens namn,
personnummer och hemvist
samt om varje vapens typ,
fabrikat, modell och kaliber.
Ansökan skall också innehålla
uppgift om mottagarens namn,
personnummer och hemvist.
Ansökan skall vidare innehålla
en närmare redogörelse för
skälen för förvaring hos mottagaren och möjligheten för
denne att erbjuda en säker förvaring.
Polismyndigheten får bevilja
444
445
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melser även i lagen (2010:1011)
om brandfarliga och explosiva
varor och i föreskrifter som
meddelats med stöd av lagen.
Polismyndigheten meddelar
närmare föreskrifter om hur
skjutvapen och ammunition ska
förvaras för att uppfylla föreskrifterna i 5 kap. 2 § vapenlagen (1996:67).
2 §444

Polismyndigheten meddelar
närmare föreskrifter om vad
som ska iakttas utöver bestämmelserna i 5 kap. vapenlagen
(1996:67) i fråga om transport
av skjutvapen och ammunition.

3 §445

Ansökan om tillstånd att förvara skjutvapen eller ammunition hos någon annan görs
skriftligen. Ansökan ska innehålla uppgifter om sökandens
namn, personnummer och hemvist samt om varje vapens typ,
fabrikat, modell och kaliber.
Ansökan ska också innehålla
uppgift om mottagarens namn,
personnummer och hemvist.
Ansökan ska vidare innehålla en
närmare redogörelse för skälen
för förvaring hos mottagaren
och möjligheten för honom eller
henne att erbjuda en säker förvaring.
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tillstånd till förvaring hos annan
endast om polismyndigheten på
den ort där förvaringen skall ske
har medgett detta.
Beviljas tillstånd skall bevis
om detta utfärdas. Beviset skall
innehålla uppgift om för vilken
tid tillståndet gäller samt om
villkor som meddelats med stöd
av vapenlagen (1996:67). En
kopia av beviset skall tillställas
mottagaren.

Författningsförslag

Beviljas tillstånd ska bevis om
detta utfärdas. Beviset ska innehålla uppgift om för vilken tid
tillståndet gäller samt om villkor
som meddelats med stöd av
vapenlagen (1996:67). En kopia
av beviset ska lämnas till mottagaren.

10 kap.
1§
Länsstyrelsen skall utse en
Länsstyrelsen ska utse en
eller flera värderingsmän som eller flera värderingsmän som
skall biträda polismyndigheten ska biträda Polismyndigheten vid
vid värdering av skjutvapen och värdering av skjutvapen och
ammunition som skall lösas in. ammunition som ska lösas in.
Till värderingsman bör utses Till värderingsman bör utses
den som har god kännedom om den som har god kännedom om
skjutvapens och ammunitions skjutvapens och ammunitions
marknadsvärde och vapenhand- marknadsvärde och vapenhandlares pris vid inköp av begag- lares pris vid inköp av begagnade skjutvapen.
nade skjutvapen.
Värderingsman är berättigad till ersättning av allmänna medel
för sitt uppdrag.
Polismyndigheten bör med
Polismyndigheten bör med
ägaren till den egendom som ägaren till den egendom som ska
skall inlösas söka komma över- inlösas söka komma överens om
ens om det värde efter vilket det värde efter vilket inlösen ska
inlösen skall ske.
ske.
11 kap.
1 §446
Ingår skjutvapen bland tillIngår skjutvapen bland tillgångarna i ett dödsbo, skall den gångarna i ett dödsbo, ska den
som har vård om boet göra en som har vård om boet göra en
446
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skriftlig anmälan om detta hos
polismyndigheten på den avlidnes
folkbokföringsort
senast
tre
månader efter dödsfallet.
Ingår skjutvapen bland tillgångarna i ett konkursbo, skall
konkursförvaltaren så snart som
möjligt göra en skriftlig anmälan
om detta till polismyndigheten på
den ort där vapnet förvarades då
det togs om hand.
En anmälan enligt första eller
andra stycket skall innehålla
uppgift om fabrikat, modell,
kaliber och tillverkningsnummer för varje vapen och om art
och mängd av tillhörande
ammunition. Är det fråga om
vapen som saknar uppgift om
tillverkningsnummer skall annan
uppgift som möjliggör identifiering lämnas. Anmälan skall
också innehålla uppgift om vem
som har hand om vapnet för
boets räkning och om hur det
förvaras.
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skriftlig anmälan om detta hos
Polismyndigheten senast tre
månader
efter
dödsfallet.
Anmälan ska göras i det län där
den avlidne var folkbokförd.
Ingår skjutvapen bland tillgångarna i ett konkursbo, ska
konkursförvaltaren så snart som
möjligt göra en skriftlig anmälan
om detta till Polismyndigheten.
Anmälan ska göras på den ort
där vapnet förvarades då det
togs om hand.
En anmälan enligt första eller
andra stycket ska innehålla uppgift om fabrikat, modell, kaliber
och tillverkningsnummer för
varje vapen och om art och
mängd av tillhörande ammunition. Är det fråga om vapen som
saknar uppgift om tillverkningsnummer ska annan uppgift som
möjliggör identifiering lämnas.
Anmälan ska också innehålla
uppgift om vem som har hand
om vapnet för boets räkning
och om hur det förvaras.

13 kap.
4 §447
Den som med stöd av beDen som med stöd av bestämmelserna i 3 kap. vapen- stämmelserna i 3 kap. vapenlagen (1996:67) lånar ut ett lagen (1996:67) lånar ut ett
skjutvapen till någon som är fast skjutvapen till någon som är fast
bosatt i en stat som har tillträtt bosatt i en stat som har tillträtt
den europeiska konventionen den europeiska konventionen
den 28 juni 1978 om kontroll av den 28 juni 1978 om kontroll av
enskilda
personers
inför- enskilda
personers
inför447
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skaffande och innehav av skjut- skaffande och innehav av skjutvapen (den europeiska vapen- vapen (den europeiska vapenkonventionen), skall omedelbart konventionen), ska omedelbart
anmäla utlåningen till polismyn- anmäla utlåningen till Polismyndigheten, om inte vapnet skall digheten, om inte vapnet ska
innehas och användas av lån- innehas och användas av låntagaren endast inom Sverige.
tagaren endast inom Sverige.
En sådan anmälan skall också
En sådan anmälan ska också
göras av den som avser att för göras av den som avser att för
personligt bruk föra ut skjut- personligt bruk föra ut skjutvapen ur Sverige till en stat som vapen ur Sverige till en stat som
har tillträtt den europeiska har tillträtt den europeiska
vapenkonventionen, om vistel- vapenkonventionen, om vistelsen i den främmande staten skall sen i den främmande staten ska
vara mer än tre månader. vara mer än tre månader.
Anmälan skall göras före utför- Anmälan ska göras före utförseln.
seln.
Till den europeiska vapenkonventionen är, förutom Sverige,
följande stater anslutna: Cypern, Danmark med undantag av
Färöarna och Grönland, Island, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Rumänien och Tyskland.
Anmälan som avses i 4 § skall
göras till polismyndigheten i den
ort där anmälaren är folkbokförd eller, om han inte är
folkbokförd i Sverige, i den ort
där han är bosatt eller annars
uppehåller sig. Anmälan skall
innehålla uppgift om namn och
hemort samt nummer på pass
eller identitetskort i fråga om
den person som skall inneha
skjutvapnet. Dessutom skall
uppgifter om vapnet lämnas i de
hänseenden som anges i 2 kap.
6 § denna förordning.

6§

Anmälan som avses i 4 § ska
göras till Polismyndigheten.
Anmälan ska göras i det län där
anmälaren är folkbokförd eller,
om han eller hon inte är folkbokförd i Sverige, i det län där
han eller hon är bosatt eller
annars uppehåller sig. Anmälan
ska innehålla uppgift om namn
och hemort samt nummer på
pass eller identitetskort i fråga
om den person som ska inneha
skjutvapnet. Dessutom ska uppgifter om vapnet lämnas i de
hänseenden som anges i 2 kap.
6 § denna förordning.
Polismyndigheten
skall
Polismyndigheten ska undervidarebefordra anmälan
till rätta behörig myndighet i den
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Rikspolisstyrelsen, som sänder främmande staten.
underrättelse till behörig myndighet i den främmande staten.
14 kap.
2§
Den som har ertappats med
Den som har ertappats med
att medföra skjutvapen utan att att medföra skjutvapen utan att
kunna visa upp i 12 kap. 3 och kunna visa upp i 12 kap. 3 och
4 §§ föreskriven handling är fri 4 §§ föreskriven handling är fri
från ansvar, om han inom en från ansvar, om han eller hon
vecka därefter hos polismyndig- inom en vecka därefter hos
het styrker att han vid tiden för Polismyndigheten styrker att han
förseelsen hade rätt att inneha eller hon vid tiden för förseelsen
vapnet och omständigheterna hade rätt att inneha vapnet och
ger vid handen att förseelsen omständigheterna
ger
vid
haft sin grund i tillfälligt förbi- handen att förseelsen haft sin
seende.
grund i tillfälligt förbiseende.
15 kap.
2§
En polismyndighets eller en
Polismyndighetens eller en
domstols beslut enligt denna domstols beslut enligt denna
förordning skall gälla omedel- förordning ska gälla omedelbart,
bart, om inte annat förordnas.
om inte annat beslutas.
17 kap.
3§
Har domstol funnit någon
Har domstol funnit någon
skyldig till brott mot vapen- skyldig till brott mot vapenlagen (1996:67) eller denna lagen (1996:67) eller denna
förordning eller till annat brott förordning eller till annat brott
vid vilket skjutvapen använts vid vilket skjutvapen använts
eller har högre rätt avgjort mål eller har högre rätt avgjort mål
vari sådan dom meddelats, skall vari sådan dom meddelats, ska
kopia av domen eller beslutet kopia av domen eller beslutet
samma dag sändas till polis- samma dag sändas till Polismyndigheten i den dömdes myndigheten tillsammans med
folkbokföringsort. I fråga om uppgift om den dömdes folkbokden som driver handel med föringsort. I fråga om den som
skjutvapen eller ammunition, driver handel med skjutvapen
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ingår i styrelse för samman- eller ammunition, ingår i
slutning som avses i 2 kap. 3 § b styrelse för sammanslutning
vapenlagen (1996:67) eller före- som avses i 2 kap. 3 § b vapenträder huvudman för museum lagen (1996:67) eller företräder
skall underrättelse även sändas huvudman för museum ska
till polismyndigheten i den ort uppgift även om den ort där
där rörelsen bedrivs, styrelsen rörelsen bedrivs, styrelsen har
har sitt säte eller museet är sitt säte eller museet är beläget
beläget.
bifogas.
Samma underrättelseskyldighet gäller när domstol har lämnat
yrkande om förverkande enligt vapenlagen helt eller delvis utan
bifall.
Ytterligare föreskrifter för
verkställigheten av vapenlagen
(1996:67) och för verkställigheten av denna förordning meddelas av Rikspolisstyrelsen, som
även meddelar föreskrifter om
registerföringen hos polismyndigheterna.

4§

Ytterligare föreskrifter för
verkställigheten av vapenlagen
(1996:67) och för verkställigheten av denna förordning meddelas av Polismyndigheten.

Bilaga Kategori D448
För tillämpningen av vissa bestämmelser i vapenförordningen
(1996:70) delas skjutvapen och ammunition in i kategorier enligt
följande.
--------------------------------------------------------------------------Undantag
Ovan angivna kategorier ska inte omfatta föremål som stämmer
med beskrivningen i dessa men som
a) har gjorts varaktigt obruka) har gjorts varaktigt obrukbara genom åtgärder som har bara genom åtgärder som har
godkänts av polismyndigheten godkänts av Polismyndigheten
och som medför att skjut- och som medför att skjutvapnets slutstycke, patronläge vapnets slutstycke, patronläge
448
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och pipa har gjorts definitivt och pipa har gjorts definitivt
oanvändbara och omöjliga att oanvändbara och omöjliga att
avlägsna, ersätta eller ändra för avlägsna, ersätta eller ändra för
någon som helst återanvändning någon som helst återanvändning
av skjutvapnet,
av skjutvapnet,
b) är gjorda för larm, signalering, livräddning, djurslakt eller
harpunfiske eller för industriellt eller tekniskt bruk, förutsatt att de
bara kan användas i ett sådant syfte,
c) betraktas som antika vapen eller reproduktioner av sådana,
om dessa inte har inkluderats i de föregående kategorierna
-------------------------------------------------------------------------Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i
säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

Härigenom föreskrivs att 10–12, 22, 26–27, 29–30, 32, 34, 36,
39, 40 a, 42–44 a och 47 §§ säkerhetsskyddsförordningen
(1996:633)och bilagan till förordningen ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

10§449
Om en hemlig uppgift kan ha
Om en hemlig uppgift kan ha
röjts, skall detta skyndsamt röjts, ska detta skyndsamt
anmälas till Rikspolisstyrelsen, anmälas till Säkerhetspolisen, om
om röjandet kan antas medföra röjandet kan antas medföra men
men för rikets säkerhet som inte för rikets säkerhet som inte
endast är ringa.
endast är ringa.
11 §450
För försändelser med hemFör försändelser med hemliga handlingar till utlandet skall liga handlingar till utlandet ska
Utrikesdepartementets
kurir- Utrikesdepartementets
kurirförbindelser anlitas.
förbindelser anlitas.
Rikspolisstyrelsen och FörSäkerhetspolisen och Försvarsmakten kan för sina svarsmakten kan för sina
respektive
tillsynsområden respektive
tillsynsområden
enligt 39 § besluta om undantag enligt 39 § besluta om undantag
från första stycket.
från första stycket.
Innan en myndighet inrättar
ett register, som skall föras med
hjälp av automatisk databehandling och som kan förutses
komma att innehålla sådana
uppgifter att utlämnandet av
dem var för sig eller sammanställda kan skada totalförsvaret,
skall myndigheten samråda med
449
450

12 §

Innan en myndighet inrättar
ett register, som ska föras med
hjälp av automatisk databehandling och som kan förutses
komma att innehålla sådana
uppgifter att utlämnandet av
dem var för sig eller sammanställda kan skada totalförsvaret,
ska myndigheten samråda med
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Försvarsmakten och, om upp- Försvarsmakten och, om uppgifternas natur ger anledning till gifternas natur ger anledning till
det, Rikspolisstyrelsen. I fråga det, Säkerhetspolisen. I fråga om
om uppgifter av betydelse för uppgifter av betydelse för rikets
rikets säkerhet i övrigt skall i säkerhet i övrigt ska i
motsvarande fall samråd ske motsvarande fall samråd ske
med Rikspolisstyrelsen.
med Säkerhetspolisen.
Ett system som av flera
Ett system som av flera
personer skall användas för personer ska användas för
automatisk
informationsbe- automatisk
informationsbehandling av hemliga uppgifter handling av hemliga uppgifter
skall vara försett med funktioner ska vara försett med funktioner
för behörighetskontroll och för behörighetskontroll och
registrering av händelser i registrering av händelser i
systemet som är av betydelse för systemet som är av betydelse för
säkerheten.
säkerheten.
Systemet får inte tas i drift förrän det från säkerhetssynpunkt
har godkänts av den för vars verksamhet systemet inrättas.
22 §451
Rikspolisstyrelsen beslutar om
Säkerhetspolisen beslutar om
registerkontroll när en fram- registerkontroll när en framställan om detta har gjorts från ställan om detta har gjorts från
en annan stat eller en mellan- en annan stat eller en mellanfolklig organisation.
folklig organisation.
26 §452
Registerkontroll enligt 14 §
Registerkontroll enligt 14 §
säkerhetsskyddslagen
säkerhetsskyddslagen
(1996:627) får göras i fråga om (1996:627) får göras i fråga om
den som skall anställas eller på den som ska anställas eller på
annat sätt delta i verksamhet vid annat sätt delta i verksamhet vid
sådana anläggningar, byggnader, sådana anläggningar, byggnader,
bostäder m.m. som avses i 27 §. bostäder m.m. som avses i 27 §.
Sådan registerkontroll får också Sådan registerkontroll får också
göras i fråga om den som en göras i fråga om den som Polispolismyndighet skall förordna myndigheten ska förordna enligt
enligt 16 § lagen (2004:487) om 16 § lagen (2004:487) om sjösjöfartsskydd eller 4 kap. 3 § fartsskydd eller 4 kap. 3 § lagen
451
452
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lagen (2006:1209) om hamnskydd. Registerkontroll får
endast göras om den som säkerhetsprövningen avser kan antas
komma att anställas eller på
annat sätt delta i den aktuella
verksamheten eller, i fall som
avses i andra meningen, förordnas. Om det finns synnerliga
skäl får kontroll göras utan ett
sådant antagande.

Författningsförslag

(2006:1209) om hamnskydd.
Registerkontroll får endast
göras om den som säkerhetsprövningen avser kan antas
komma att anställas eller på
annat sätt delta i den aktuella
verksamheten eller, i fall som
avses i andra meningen, förordnas. Om det finns synnerliga
skäl får kontroll göras utan ett
sådant antagande.

27 §453
Registerkontroll av personer som avses i 26 § beslutas
1. för civila flygplatser, flygstationer och flygpassagerarterminaler: av Transportstyrelsen,
2. för statschefens och tron2. för statschefens och tronföljarens residens och bostäder, följarens residens och bostäder,
statsministerns bostäder och statsministerns bostäder och
statens egendom Harpsund: av statens egendom Harpsund: av
Rikspolisstyrelsen,
Säkerhetspolisen,
3. för Regeringskansliets byggnader: av Regeringskansliet,
4. för sådana skyddsobjekt som avses i 5 § 1 skyddslagen
(2010:305) och som huvudsakligen disponeras av Försvarsmakten,
Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt, för militära
fartyg och luftfartyg som avses i 5 § 1 skyddslagen samt för sådana
skyddsobjekt som avses i 5 § 4 skyddslagen: av Försvarsmakten,
5. för sådana anläggningar inom elförsörjningen som är
skyddsobjekt: av Affärsverket svenska kraftnät, och
6. för andra skyddsobjekt än sådana som ingår bland objekten i
1–3 och för andra skyddsobjekt än sådana som anges i 4 och 5,
dock inte för byggnader, anläggningar eller områden som används
eller är avsedda för verksamhet inom kriminalvården eller Sveriges
försörjning med sedlar och mynt, som har beslutats vara skyddsobjekt enligt 4 § 5 skyddslagen eller vattenområden som beslutats
vara skyddsobjekt enligt 5 § 5 skyddslagen: av länsstyrelsen i det
län där skyddsobjektet finns.
Vad som sägs i första stycket 6 gäller inte för riksdagens eller
riksdagens myndigheters byggnader.
453
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Myndigheterna ska noga pröva behovet av registerkontroll till
skydd mot terrorism. Kontroll får endast göras om skyddsbehovet
inte kan tillgodoses på något annat sätt.
29 §454
Den som har beslutat om
Den som har beslutat om
registerkontroll skall göra en registerkontroll ska göra en
framställan hos Rikspolisstyrel- framställan hos Säkerhetspolisen
sen om utlämnande av uppgifter. om utlämnande av uppgifter.
Rikspolisstyrelsen skall därefter Säkerhetspolisen ska därefter
överlämna ärendet till Säker- överlämna ärendet till Säkerhets- och integritetsskydds- hets- och integritetsskyddsnämnden.
nämnden.
När det gäller en person
När det gäller en person
som, enligt vad som är känt för som, enligt vad som är känt för
Rikspolisstyrelsen, har en anställ- Säkerhetspolisen, har en anställning eller på annat sätt deltar i ning eller på annat sätt deltar i
säkerhetskänslig
verksamhet säkerhetskänslig verksamhet ska
skall Rikspolisstyrelsen göra en Polismyndigheten
göra
en
framställan hos Säkerhets- och framställan hos Säkerhets- och
integritetsskyddsnämnden om integritetsskyddsnämnden om
utlämnande av uppgift som utlämnande av uppgift som
enligt styrelsens kännedom har enligt Säkerhetspolisens kännetillförts polisregister efter det dom har tillförts polisregister
att registerkontroll har gjorts.
efter det att registerkontroll har
gjorts.
30 §455
Om registerkontroll avser
Om registerkontroll avser
anställningar eller annat deltag- anställningar eller annat deltagande i verksamhet som har ande i verksamhet som har
placerats i säkerhetsklass 1 eller placerats i säkerhetsklass 1 eller
2 skall den som kontrolleras 2 ska den som kontrolleras
skriftligen lämna uppgifter om skriftligen lämna uppgifter om
sina personliga förhållanden till sina personliga förhållanden till
den som har beslutat om kon- den som har beslutat om kontrollen. Dessa upplysningar skall trollen. Dessa upplysningar ska
lämnas in till Rikspolisstyrelsen lämnas in till Säkerhetspolisen
tillsammans med framställan om tillsammans med framställan om
454
455
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utlämnande av uppgifter. När
frågan om utlämnande av uppgifter överlämnas till Säkerhetsoch integritetsskyddsnämnden,
skall dessa upplysningar bifogas.
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utlämnande av uppgifter. När
frågan om utlämnande av uppgifter överlämnas till Säkerhetsoch integritetsskyddsnämnden,
ska dessa upplysningar bifogas.

32 §456
Säkerhets- och integritetsSäkerhets- och integritetsskyddsnämnden skall avgöra om skyddsnämnden ska avgöra om
den som en uppgift avser skall den som en uppgift avser ska ges
ges tillfälle att yttra sig över tillfälle att yttra sig över
uppgiften enligt 25 § säkerhets- uppgiften enligt 25 § säkerhetsskyddslagen
(1996:627). skyddslagen
(1996:627).
Säkerhetsoch
integritets- Säkerhetsoch
integritetsskyddsnämnden skall vid sin skyddsnämnden ska vid sin
prövning av denna fråga över- prövning av denna fråga överväga om ett personligt samtal väga om ett personligt samtal
bör hållas med den kon- bör hållas med den kontrollerade.
trollerade.
Vad som sägs i första stycket
Vad som sägs i första stycket
gäller även efter en sådan fram- gäller även efter en sådan framställan från Rikspolisstyrelsen ställan från Säkerhetspolisen som
som avses i 29 § andra stycket.
avses i 29 § andra stycket.
34 §
Rikspolisstyrelsen skall göra
Säkerhetspolisen ska göra en
en särskild personutredning i de särskild personutredning i de
fall som anges i 18 § säkerhets- fall som anges i 18 § säkerhetsskyddslagen (1996:627).
skyddslagen (1996:627).
36 §457
När den särskilda personNär den särskilda personutredningen avser anställningar utredningen avser anställningar
och annat deltagande i verksam- och annat deltagande i verksamhet som har placerats i säker- het som har placerats i säkerhetsklass 1, skall Rikspolisstyrel- hetsklass 1, ska Säkerhetspolisen
sen hålla ett personligt samtal hålla ett personligt samtal med
med den som säkerhetspröv- den som säkerhetsprövningen
456
457
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ningen gäller. Ett sådant samtal
får dock underlåtas om det står
klart att det inte behövs.
Ett personligt samtal skall,
om det behövs, hållas också när
utredningen avser anställningar
och annat deltagande i verksamhet som har placerats i säkerhetsklass 2.
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gäller. Ett sådant samtal får
dock underlåtas om det står
klart att det inte behövs.
Ett personligt samtal ska, om
det behövs, hållas också när
utredningen avser anställningar
och annat deltagande i verksamhet som har placerats i säkerhetsklass 2.

39 §458
Säkerhetsskyddet ska kontrolleras av
1. Försvarsmakten när det gäller Fortifikationsverket och Försvarshögskolan samt de myndigheter som hör till Försvarsdepartementet utom Kustbevakningen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Statens haverikommission, och
2. Rikspolisstyrelsen när det
2. Säkerhetspolisen när det
gäller Kustbevakningen, Myn- gäller Kustbevakningen, Myndigheten för samhällsskydd och digheten för samhällsskydd och
beredskap, Statens haverikom- beredskap, Statens haverikommission och övriga myndigheter mission och övriga myndigheter
utom Justitiekanslern.
utom Justitiekanslern.
40 a §459
Säkerhetsskyddet hos sådana
Säkerhetsskyddet hos sådana
enskilda som anges i 18 a § skall enskilda som anges i 18 a § ska
kontrolleras av Rikspolisstyrel- kontrolleras av Säkerhetspolisen.
sen.
Kontroll av säkerhetsskyddet
hos sådana bolag, föreningar
och stiftelser som avses i 1 § 2
säkerhetsskyddslagen
(1996:627) samt enskilda som
avses i 1 § 3 och 8 § säkerhetsskyddslagen kan även utföras av
Rikspolisstyrelsen och Försvarsmakten. Kontrollen skall i dessa
458
459
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Kontroll av säkerhetsskyddet
hos sådana bolag, föreningar
och stiftelser som avses i 1 § 2
säkerhetsskyddslagen
(1996:627) samt enskilda som
avses i 1 § 3 och 8 § säkerhetsskyddslagen kan även utföras av
Säkerhetspolisen och Försvarsmakten. Kontrollen ska i dessa
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fall utföras i samråd med de
myndigheter som enligt 31 §
säkerhetsskyddslagen eller 40
eller 41 § denna förordning
utövar kontroll.
Rikspolisstyrelsen får meddela
närmare föreskrifter om verkställigheten av säkerhetsskyddslagen (1996:627) i fråga om
förfarandet vid registerkontroll.
Sådana föreskrifter som avser
kontroll av personal vid Försvarsmakten skall beslutas efter
samråd med Försvarsmakten.

Författningsförslag

fall utföras i samråd med de
myndigheter som enligt 31 §
säkerhetsskyddslagen eller 40
eller 41 § denna förordning
utövar kontroll.
43 §

Säkerhetspolisen får meddela
närmare föreskrifter om verkställigheten av säkerhetsskyddslagen (1996:627) i fråga om
förfarandet vid registerkontroll.
Sådana föreskrifter som avser
kontroll av personal vid Försvarsmakten ska beslutas efter
samråd med Försvarsmakten.

44 §
Rikspolisstyrelsen och FörSäkerhetspolisen och Försvarsmakten får meddela ytter- svarsmakten får meddela ytterligare föreskrifter om verk- ligare föreskrifter om verkställigheten av säkerhetsskydds- ställigheten av säkerhetsskyddslagen (1996:627) för sina lagen (1996:627) för sina
respektive
tillsynsområden respektive
tillsynsområden
enligt 39 §.
enligt 39 §.
Första stycket gäller inte omfattningen av inventeringen av
hemliga handlingar enligt 9 § andra stycket.
44 a §460
Rikspolisstyrelsen får, utöver
Säkerhetspolisen får, utöver
vad som sägs i 43 §, meddela vad som sägs i 43 §, meddela
föreskrifter om verkställighet av föreskrifter om verkställighet av
säkerhetsskyddslagen
säkerhetsskyddslagen
(1996:627) för sitt tillsyns- (1996:627) för sitt tillsynsområde enligt 40 a §.
område enligt 40 a §.
Första stycket gäller inte omfattningen av inventeringen av
hemliga handlingar enligt 9 § andra stycket.

460
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Rikspolisstyrelsen skall på
begäran lämna råd om säkerhetsskydd till regeringskansliet,
riksdagen och dess myndigheter
samt till Justitiekanslern.
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47 §

Säkerhetspolisen
ska
på
begäran lämna råd om säkerhetsskydd till regeringskansliet,
riksdagen och dess myndigheter
samt till Justitiekanslern.
Bilaga461

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Följande statliga myndigheter beslutar om placering i säkerhetsklasser och om registerkontroll i enlighet med vad som anges i
19 §.
--------------------------------------------------------------------------Pensionsmyndigheten,
polismyndigheterna,
Polismyndigheten
Post- och telestyrelsen,
Regeringskansliet,
Riksarkivet,
Riksgäldskontoret,
Rikspolisstyrelsen,
Rymdstyrelsen,
---------------------------------------------------------------------------Säkerhets- och
integritetsskyddsnämnden
Säkerhetspolisen
Tillväxtverket
----------------------------------------------------------------------------

Denna förordning träder i kraft den

461
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen (1996:702)
om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns
mot ett annat land inom Europeiska unionen

Härigenom föreskrivs att 7 § förordningen (1996:702) om
Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land
inom Europeiska unionen ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
7 §462

Upplysning om innehållet i
Upplysning om innehållet i
inhämtade
bokningsuppgifter inhämtade
bokningsuppgifter
får lämnas till tulltjänsteman, får lämnas till tulltjänsteman,
annan enhet inom Tullverket, annan enhet inom Tullverket,
polismyndighet och Kustbevak- Polismyndigheten och Kustbeningen om uppgiften behövs i vakningen om uppgiften behövs
Tullverkets brottsbekämpande i Tullverkets brottsbekämpande
verksamhet för att klarlägga om verksamhet för att klarlägga om
brott eller brottslig verksamhet brott eller brottslig verksamhet
har förekommit, pågår eller har förekommit, pågår eller
planeras.
planeras.
Sådan upplysning får också lämnas till utländsk myndighet eller
mellanfolklig organisation, om utlämnandet följer av en konvention
som Sverige har tillträtt eller en överenskommelse som Sverige
träffat.
Denna förordning träder i kraft den

462
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen (1996:927)
med bestämmelser för Försvarsmaktens personal

Härigenom föreskrivs att 10 kap. 4 och 7 §§ förordningen
(1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

10 kap.
4§
Om ett ingripande på allmän plats kan antas orsaka större
allmän uppmärksamhet, får ingripandet göras endast om förseelsen
är att anse som allvarlig.
Ingripanden på allmän plats
Ingripanden på allmän plats
för att upprätthålla allmän ord- för att upprätthålla allmän ordning får göras endast om polis ning får göras endast om poliseller vaktpersonal eller en ord- man eller vaktpersonal eller en
ningspatrull inte är omedelbart ordningspatrull inte är omedeltillgänglig eller om ingripandet bart tillgänglig eller om ingripgörs för att hjälpa sådan perso- andet görs för att hjälpa sådan
nal.
personal.
7§

För övervakning av den miliFör övervakning av den militära personalens uppförande på tära personalens uppförande på
allmän plats får Försvarsmakten allmän plats får Försvarsmakten
på begäran av polismyndigheten på begäran av Polismyndigheten
sända ut en särskild ordnings- sända ut en särskild ordningspatrull.
patrull.
På tåg, fartyg, eller luftfartyg tjänstgör ordningspatruller enligt
Försvarsmaktens bestämmande på begäran av det berörda trafikföretaget.
Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1996:1515) med instruktion för
Regeringskansliet

Härigenom föreskrivs att bilagan till förordningen (1996:1515)
med instruktion för Regeringskansliet ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Bilaga463
---------------------------------------------------------------------2.3 Myndigheter m.fl.
---------Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten,
Rikspolisstyrelsen, Statens kriminaltekniska laboratorium, den lokala
polisorganisationen,
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden,
---------Föreslagen lydelse
---------------------------------------------------------------------2.3 Myndigheter m.fl.

Bilaga

---------Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten,
Polismyndigheten, Säkerhetspolisen,
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden,
-----------Denna förordning träder i kraft den
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Senaste lydelse 2012:72.
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen (1997:409)
om särskild utlänningskontroll

Härigenom föreskrivs att 2 § förordningen (1997:409) om
särskild utlänningskontroll ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Rikspolisstyrelsen skall underrättas dels om beslut om utvisning enligt lagen (1991:572) om
särskild utlänningskontroll med
förbud för utlänningen att
återvända till Sverige, dels om
beslut om förordnande enligt
10 § första stycket nämnda lag
samt om upphävande av sådant
förordnande.

Föreslagen lydelse
2 §464

Polismyndigheten och Säkerhetspolisen ska underrättas dels
om beslut om utvisning enligt
lagen (1991:572) om särskild
utlänningskontroll med förbud
för utlänningen att återvända till
Sverige, dels om beslut om förordnande enligt 10 § första
stycket nämnda lag samt om
upphävande av sådant förordnande.

Denna förordning träder i kraft den
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584

SOU 2012:78

274

Författningsförslag

Förslag till
förordning om ändring i förordningen (1997:899)
om myndighetssamverkan mot ekonomisk
brottslighet

Härigenom föreskrivs att 9 och 10 §§ förordningen (1997:899)
om myndighetssamverkan mot ekonomisk brottslighet ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

9 §465
I det regionala samverkansorganet ingår
1. landshövdingen,
2. den åklagare som Åklagar2. den åklagare som Åklagarmyndigheten utser, chefen för myndigheten utser, chefen för
polismyndigheten och chefen för den polisregion inom Polismynden region inom Skatteverket i digheten i vilken länet ingår och
vilken länet ingår,
chefen för den region inom
Skatteverket i vilken länet ingår,
3. företrädare för länsstyrelsen, Kronofogdemyndigheten och
Tullverket, samt
4. företrädare för Ekobrottsmyndigheten när det gäller
Stockholms län, Västra Götalands län, Skåne län, Hallands län,
Blekinge län och Gotlands län.
I ett gemensamt samverkansorgan ingår de företrädare som
anges i första stycket och som representerar länen i det gemensamma samverkansorganet.
För varje ledamot inklusive landshövdingen finns en ersättare,
som utses av respektive myndighet.
10 §466
Ekobrottsmyndigheten
Ekobrottsmyndigheten
svarar för de regionala sam- svarar för de regionala samverkansorganens
kanslifunk- verkansorganens
kanslifunktioner i Stockholms län, Västra tioner i Stockholms län, Västra
Götalands län, Skåne län, Götalands län, Skåne län,
Hallands län, Blekinge län och Hallands län, Blekinge län och
465
466

Senaste lydelse 2006:781.
Senaste lydelse 2002:873.
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Gotlands län. I övriga län sköts
kanslifunktionerna av polismyndigheten, om berörda myndigheter inte kommer överens om
annat. Har ett gemensamt samverkansorgan bildats, svarar
polismyndigheten i det största
länet för kanslifunktionen, om
inte annat överenskoms.

SOU 2012:78

Gotlands län. I övriga län sköts
kanslifunktionerna av Polismyndigheten, om berörda myndigheter inte kommer överens om
annat. Har ett gemensamt samverkansorgan bildats, svarar
Polismyndigheten för kanslifunktionen, om inte annat överenskoms.

Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen (1997:902)
om register över strafförelägganden

Härigenom föreskrivs att 4 och 7 §§ förordningen (1997:902)
om register över strafförelägganden ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4§
Ett register över uppbörd i
Ett register över uppbörd i
ärenden om strafföreläggande ärenden om strafföreläggande
får föras hos Rikspolisstyrelsen.
får föras hos Polismyndigheten.
7§
Uppbördsregistret får användas för uppbörd enligt bötesverkställighetslagen (1979:189) i ärenden om strafföreläggande. Det får
också användas för tillsyn, planering, uppföljning och framställning
av statistik.
Rikspolisstyrelsen är registerPolismyndigheten är registeransvarig för uppbördsregistret.
ansvarig för uppbördsregistret.
Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen (1997:903)
om register över förelägganden av ordningsbot

Härigenom föreskrivs att 1, 3, 4, 6 och 8 §§ förordningen
(1997:903) om register över förelägganden av ordningsbot ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse
För de ändamål som anges i
2 § får Rikspolisstyrelsen behandla personuppgifter i ett
register för hela landet över
förelägganden av ordningsbot.
Rikspolisstyrelsen är personuppgiftsansvarig för registret.
Polismyndigheterna, Tullverket
och Kustbevakningen är personuppgiftsansvariga för uppgifter i
de ärenden som handläggs hos
respektive myndighet.
Rikspolisstyrelsen och polismyndigheterna får ha direktåtkomst till registret. Tullverket
och Kustbevakningen får ha
direktåtkomst till uppgifter i de
ärenden i registret som handläggs hos respektive myndighet.

Föreslagen lydelse
1 §467

För de ändamål som anges i
2 § får Polismyndigheten behandla personuppgifter i ett
register för hela landet över
förelägganden av ordningsbot.

3 §468

Polismyndigheten är personuppgiftsansvarig för registret.
Tullverket och Kustbevakningen
är personuppgiftsansvariga för
uppgifter i de ärenden som
handläggs hos respektive myndighet.

4 §469

Säkerhetspolisen får ha direktåtkomst till registret. Tullverket
och Kustbevakningen får ha
direktåtkomst till uppgifter i de
ärenden i registret som handläggs hos respektive myndighet.

6§
Rikspolisstyrelsen får meddela
Polismyndigheten får meddela
närmare föreskrifter om inne- närmare föreskrifter om inne467
468
469

Senaste lydelse 1999:1140.
Senaste lydelse 2006:85.
Senaste lydelse 2006:85.
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hållet i registret.
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hållet i registret.

8 §470
Uppgifter i registret får
Uppgifter i registret får
lämnas ut på medium för lämnas ut på medium för
automatisk databehandling till automatisk databehandling till
Brottsförebyggande rådet för Brottsförebyggande rådet för
rättsstatistiken, till Rikspolissty- rättsstatistiken, till Polismynrelsen för aktualisering av det digheten för aktualisering av det
register som förs med stöd av register som förs med stöd av
lagen (1998:620) om belast- lagen (1998:620) om belastningsregister och till Krono- ningsregister och till Kronofogdemyndigheten för aktua- fogdemyndigheten för aktualisering av utsöknings- och lisering av utsöknings- och
indrivningsdatabasen som förs indrivningsdatabasen som förs
med stöd av lagen (2001:184) med stöd av lagen (2001:184)
om behandling av uppgifter i om behandling av uppgifter i
Kronofogdemyndighetens
Kronofogdemyndighetens
verksamhet. I övrigt får upp- verksamhet. I övrigt får uppgifter i registret lämnas ut på gifter i registret lämnas ut på
medium för automatisk databe- medium för automatisk databehandling endast om det följer av handling endast om det följer av
någon författning eller om någon författning eller om
regeringen medger det.
regeringen medger det.
Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1997:1140) om vägavgift för vissa tunga fordon

Härigenom föreskrivs att 7 § förordningen (1997:1140) om
vägavgift för vissa tunga fordon ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Vid färd med ett fordon vars
registreringsskyltar har tagits
om hand enligt 28 § första
stycket lagen (1997:1137) om
vägavgift för vissa tunga fordon
skall det i fordonet finnas ett
bevis om en polismans medgivande enligt andra stycket den
paragrafen.
Omhändertagna
registreringsskyltar skall förvaras hos
polismyndigheten under en vecka
efter omhändertagandet. Skyltarna får under denna tid återlämnas till fordonets ägare om
det visas att brukandeförbud
inte längre råder för fordonet
enligt 25 § lagen om vägavgift
för vissa tunga fordon. Återlämnas inte skyltarna, skall polismyndigheten förstöra dem.

Föreslagen lydelse
7§

Vid färd med ett fordon vars
registreringsskyltar har tagits
om hand enligt 28 § första
stycket lagen (1997:1137) om
vägavgift för vissa tunga fordon
ska det i fordonet finnas ett
bevis om en polismans medgivande enligt andra stycket den
paragrafen.
Omhändertagna
registreringsskyltar ska förvaras hos
Polismyndigheten
under
en
vecka efter omhändertagandet.
Skyltarna får under denna tid
återlämnas till fordonets ägare
om det visas att brukandeförbud
inte längre råder för fordonet
enligt 25 § lagen om vägavgift
för vissa tunga fordon. Återlämnas inte skyltarna, ska Polismyndigheten förstöra dem.

Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen (1980:123)
med reglemente för militärpolisen

Härigenom föreskrivs att 5 och 7 §§ förordningen (1980:123)
med reglemente för militärpolisen ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5§
Militärpolisen skall samMilitärpolisen ska samarbeta
arbeta med det civila polis- med det civila polisväsendet i
väsendet i den utsträckning som den utsträckning som det
det behövs.
behövs.
Chefen för en avdelning ur
Chefen för en avdelning ur
militärpolisen skall samråda med militärpolisen ska samråda med
polismyndigheten när anledning Polismyndigheten när anledning
till detta förekommer.
till detta förekommer.
7 §471
Om inte särskilda omstänOm inte särskilda omständigheter hindrar det, skall en digheter hindrar det, ska Polispolismyndighet på framställning myndigheten på framställning av
av Försvarsmakten ge militär- Försvarsmakten ge militärpolisen möjlighet att i utbild- polisen möjlighet att i utbildningssyfte medverka vid trafik- ningssyfte medverka vid trafikövervakning.
övervakning.
Denna förordning träder i kraft den

471

Senaste lydelse 1994:392.

591

Författningsförslag

279

SOU 2012:78

Förslag till
förordning om ändring i förordningen (1998:64)
om tillämpning av Europeiska unionens
tullinformationssystem

Härigenom föreskrivs att 3, 4 och 9 §§ förordningen (1998:64)
om tillämpning av Europeiska unionens tullinformationssystem ska
ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Uppgifter ur tullinformationssystemet får användas av
Tullverket, svenska polismyndigheter, Kustbevakningen, Jordbruksverket och Läkemedelsverket i enlighet med bestämmelserna om tullinformationssystemet i förordning (EG) nr
515/97 i den utsträckning myndigheten har befogenhet att
vidta åtgärder för att förebygga,
utreda och beivra överträdelser
av EU:s tull- eller jordbrukslagstiftning.
Tullverket, polismyndigheter
och Kustbevakningen får ha
direkt åtkomst till uppgifter i
samtliga kategorier i tullinformationssystemet.
Jordbruksverket och Läkemedelsverket får ha direkt åtkomst till
uppgifter i de i artikel 24 uppräknade kategorierna e) Utvecklingen vad avser bedrägeri och
472
473

Senaste lydelse 1999:549.
Senaste lydelse 1999:549.
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Föreslagen lydelse
3 §472

Uppgifter ur tullinformationssystemet får användas av
Tullverket,
Polismyndigheten,
Kustbevakningen,
Jordbruksverket och Läkemedelsverket i
enlighet med bestämmelserna
om tullinformationssystemet i
förordning (EG) nr 515/97 i
den utsträckning myndigheten
har befogenhet att vidta
åtgärder för att förebygga,
utreda och beivra överträdelser
av EU:s tull- eller jordbrukslagstiftning.

4 §473

Tullverket, Polismyndigheten
och Kustbevakningen får ha
direkt åtkomst till uppgifter i
samtliga kategorier i tullinformationssystemet.
Jordbruksverket och Läkemedelsverket får ha direkt åtkomst till
uppgifter i de i artikel 24 uppräknade kategorierna e) Utvecklingen vad avser bedrägeri och

SOU 2012:78

f) Tillgång till expertis.
I det allmännas verksamhet
tillämpas bestämmelserna om
sekretess
i
sekretesslagen
(1980:100). Bestämmelser om
utlämnande av personuppgifter
ur
tullinformationssystemet
finns även i artikel 36 i förordning (EG) nr 515/97.

Författningsförslag

f) Tillgång till expertis.
9§

I det allmännas verksamhet
tillämpas bestämmelserna om
sekretess i offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400). Bestämmelser om utlämnande av
personuppgifter ur tullinformationssystemet finns även i
artikel 36 i förordning (EG) nr
515/97.

Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen (1998:641)
om verkställighet av sluten ungdomsvård

Härigenom föreskrivs att 3 § förordningen (1998:641) om verkställighet av sluten ungdomsvård ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Om den dömde förelagts att
själv inställa sig vid ett särskilt
ungdomshem, har den dömde
rätt att hos ungdomshemmet eller
hos polismyndigheten i den ort
där den dömde vistas få rekvisition av biljett för resa med
allmänt kommunikationsmedel.
Har en polismyndighet utfärdat
en sådan rekvisition, skall en
anteckning om det göras på
föreläggande som avses i 9 §
första stycket lagen (1998:603)
om verkställighet av sluten ungdomsvård.

Föreslagen lydelse
3§

Om den dömde förelagts att
själv inställa sig vid ett särskilt
ungdomshem, har den dömde
rätt att få rekvisition av biljett
för resa med allmänt kommunikationsmedel. Rekvisition
utfärdas av ungdomshemmet eller
av Polismyndigheten. I sistnämnda fall ska framställning om
rekvisition göras i det län där den
dömde vistas. Har Polismyndigheten utfärdat en sådan rekvisition, ska en anteckning om
det göras på föreläggande som
avses i 9 § första stycket lagen
(1998:603) om verkställighet av
sluten ungdomsvård.

Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen (1998:642)
om verkställighet av frivårdspåföljder

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 9 § och 5 kap. 9 och 19 §§ förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.
9 §474
Meddelas ett beslut om att
Meddelas ett beslut om att
den dömde skall omhändertas den dömde ska omhändertas
enligt 28 kap. 11 § brottsbalken enligt 28 kap. 11 § brottsbalken
genom polisens försorg, skall genom Polismyndighetens förbeslutet sändas till polismyndig- sorg, ska beslutet sändas till
heten i den ort där den dömde Polismyndigheten
tillsammans
vistas eller senast har vistats med uppgift om den ort där den
eller har sin hemort. Beslutet dömde vistas eller senast har
bör innehålla en uppmaning till vistats eller har sin hemort.
polismyndigheten att om det Beslutet bör innehålla en uppbehövs efterlysa den dömde maning till Polismyndigheten att
samt att omedelbart underrätta om det behövs efterlysa den
beslutsmyndigheten och Krimi- dömde samt att omedelbart
nalvården så snart den dömde underrätta beslutsmyndigheten
har omhändertagits. I beslutet och Kriminalvården så snart den
bör det även påminnas om att dömde har omhändertagits. I
den dömde inte får hållas kvar beslutet bör det även påminnas
längre än en vecka på grund av om att den dömde inte får hållas
beslutet.
kvar längre än en vecka på grund
av beslutet.
Har den dömde omhänderHar den dömde omhändertagits enligt 28 kap. 11 § tagits enligt 28 kap. 11 §
brottsbalken, skall Kriminal- brottsbalken, ska Kriminalvården skyndsamt göra den vården skyndsamt göra den
utredning om den dömde som utredning om den dömde som
behövs och ge beslutsmyndig- behövs och ge beslutsmyndigheten förslag till lämpliga heten förslag till lämpliga
474

Senaste lydelse 2005:1018.
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åtgärder.

åtgärder.
5 kap.
9 §475
Kriminalvården ska efter
Kriminalvården ska efter
samråd med övervakaren yttra samråd med övervakaren yttra
sig om den dömdes förhållanden sig om den dömdes förhållanden
under övervakningstiden, när under övervakningstiden, när
det begärs av en domstol, en det begärs av en domstol, en
nämnd som avses i 37 kap. nämnd som avses i 37 kap.
brottsbalken, en länsstyrelse, en brottsbalken, en länsstyrelse,
polismyndighet, Transportstyrel- Polismyndigheten,
Transportsen eller Åklagarmyndigheten styrelsen eller Åklagarmyndigoch om yttrandet behövs som heten och om yttrandet behövs
underlag för prövning av ett mål som underlag för prövning av
eller ett ärende som handläggs ett mål eller ett ärende som
av domstolen eller myndig- handläggs av domstolen eller
heten. Kriminalvården ska också myndigheten. Kriminalvården
på begäran yttra sig till Reger- ska också på begäran yttra sig
ingskansliet, när det behövs för till Regeringskansliet, när det
beredningen av ett nådeärende.
behövs för beredningen av ett
nådeärende.
19 §476
Handräckning av en polisHandräckning
av
Polismyndighet enligt 38 kap. 12 § myndigheten enligt 38 kap. 12 §
brottsbalken för att den dömde brottsbalken för att den dömde
skall inställas hos Kriminal- ska inställas hos Kriminalvården
vården bör begäras endast när bör begäras endast när syftet
syftet med en sådan begäran inte med en sådan begäran inte kan
kan nås på något annat sätt.
nås på något annat sätt.
Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen (1998:780)
om biluthyrning

Härigenom föreskrivs att 8, 9 och 16 §§ förordningen
(1998:780) om biluthyrning ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

8 §477
Den som har tillstånd till uthyrningsrörelse är skyldig att
1. föra anteckningar över uthyrningar,
2. föra de anteckningar om verksamheten i övrigt som
Transportstyrelsen beslutar,
3. på begäran av Transportstyrelsen sända in sammandrag av
anteckningarna,
4. hålla anteckningarna till4. hålla anteckningarna tillgängliga för granskning av gängliga för granskning av
Transportstyrelsen eller polis- Transportstyrelsen eller Polismyndigheten, och
myndigheten, och
5. lämna de övriga uppgifter om rörelsen som Transportstyrelsen begär.
En kopia av ett beslut om
tillstånd till uthyrningsrörelse
och om ändring eller återkallelse
av ett sådant tillstånd ska sändas
till Skatteverket och polismyndigheten på den ort där sökanden
är folkbokförd eller, om sökanden
är en juridisk person, den ort där
företagets ledning finns samt i
annat fall till den polismyndighet
som Transportstyrelsen anser bör
underrättas.

477
478

9 §478

En kopia av ett beslut om
tillstånd till uthyrningsrörelse
och om ändring eller återkallelse
av ett sådant tillstånd ska sändas
till Skatteverket och Polismyndigheten.
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16 §479
Rikspolisstyrelsen får efter
Polismyndigheten får efter
samråd med Transportstyrelsen samråd med Transportstyrelsen
meddela föreskrifter om möj- meddela föreskrifter om möjligheten för Transportstyrelsen ligheten för Transportstyrelsen
att inhämta den personutred- att inhämta den personutredning som behövs för tillämp- ning som behövs för tillämpningen av lagen (1998:492) om ningen av lagen (1998:492) om
biluthyrning och denna förord- biluthyrning och denna förordning.
ning.
Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen (1998:786)
om internationella vägtransporter inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Härigenom föreskrivs att 9 § förordningen (1998:786) om
internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

9 §480
Transportstyrelsen får meddela föreskrifter för verkställigheten
av denna förordning när det gäller transporter som avses i
förordning (EG) nr 1072/2009, förordning (EG) nr 1073/2009 och
förordning (EG) nr 3298/94.
Rikspolisstyrelsen får i fråga
Polismyndigheten får i fråga
om polismän och Tullverket får om polismän och Tullverket får
i fråga om tulltjänstemän med- i fråga om tulltjänstemän meddela föreskrifter om verkställig- dela föreskrifter om verkställigheten av bestämmelser i denna heten av bestämmelser i denna
förordning om hindrande av förordning om hindrande av
fortsatt färd. Innan sådana före- fortsatt färd. Innan sådana föreskrifter meddelas ska dessa skrifter meddelas ska dessa
myndigheter
samråda
med myndigheter
samråda
med
varandra.
varandra.
Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen (1998:978)
om trafikskolor

Härigenom föreskrivs att 9 § förordningen (1998:978) om
trafikskolor ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Om en polismyndighet finner
att ett tillstånd för trafikskola
eller ett godkännande som
trafikskolechef,
utbildningsledare eller trafiklärare bör återkallas, skall myndigheten anmäla
detta till Transportstyrelsen.

Föreslagen lydelse
9 §481

Om Polismyndigheten finner
att ett tillstånd för trafikskola
eller ett godkännande som
trafikskolechef,
utbildningsledare eller trafiklärare bör återkallas, ska myndigheten anmäla
detta till Transportstyrelsen.

Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i körkortsförordningen
(1998:980)

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 8 §, 5 kap. 2 och 10 §§, 6 kap.
5 §, 7 kap. 4 §, 8 kap. 2, 3 och 6 §§ körkortsförordningen
(1998:980) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 kap.
8 §482
Transportstyrelsen får vid
Transportstyrelsen får vid
handläggningen av en ansökan handläggningen av en ansökan
om körkortstillstånd begära in om körkortstillstånd begära in
ett yttrande av polismyndighet, ett yttrande av PolismyndigKriminalvården,
socialnämnd heten, Kriminalvården, socialeller någon annan myndighet nämnd eller någon annan mynsom bedöms kunna lämna upp- dighet som bedöms kunna
lysningar av betydelse för lämna upplysningar av betydelse
ärendet. Ett sådant yttrande ska för ärendet. Ett sådant yttrande
innehålla en redogörelse för de ska innehålla en redogörelse för
omständigheter som har bety- de omständigheter som har
delse för att bedöma sökandens betydelse för att bedöma söklämplighet som innehavare av andens lämplighet som innekörkort eller traktorkort.
havare av körkort eller traktorkort.
5 kap.
2 §483
Om det finns anledning att
Om det finns anledning att
anta att en körkortshavare inte anta att en körkortshavare inte
uppfyller de förutsättningar uppfyller de förutsättningar
som gäller för att inneha kör- som gäller för att inneha körkort, ska Transportstyrelsen kort, ska Transportstyrelsen
skyndsamt
utreda
dennes skyndsamt utreda hans eller
lämplighet.
hennes lämplighet.
Transportstyrelsen får föreTransportstyrelsen får förelägga körkortshavaren att ge in lägga körkortshavaren att ge in
482
483
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ett läkarintyg som visar att
körkortshavaren uppfyller de
medicinska kraven för körkortsinnehavet eller ett bevis
om godkänt förarprov. Transportstyrelsen får också höra
socialnämnd,
polismyndighet,
Kriminalvården eller någon
annan myndighet, om nämndens eller myndighetens yttrande har betydelse för ärendet.
Om polismyndighet eller
åklagare meddelar medgivande
enligt 5 kap. 7 § körkortslagen
(1998:488)
skall
körkortshavaren få ett bevis om detta.
Beviset skall medföras under
färd. På begäran av bilinspektör
eller polis skall beviset överlämnas för kontroll.
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ett läkarintyg som visar att
körkortshavaren uppfyller de
medicinska kraven för körkortsinnehavet eller ett bevis
om godkänt förarprov. Transportstyrelsen får också höra
socialnämnd, Polismyndigheten,
Kriminalvården eller någon
annan myndighet, om nämndens eller myndighetens yttrande har betydelse för ärendet.
10 §

Om Polismyndigheten eller
åklagare meddelar medgivande
enligt 5 kap. 7 § körkortslagen
(1998:488) ska körkortshavaren
få ett bevis om detta. Beviset ska
medföras under färd. På begäran
av bilinspektör eller polisman
ska beviset överlämnas för
kontroll.

6 kap.
5 §484
Ett utländskt körkort som är
Ett utländskt körkort som är
ogiltigt i Sverige och inte har ogiltigt i Sverige och inte har
bytts ut mot ett svenskt körkort bytts ut mot ett svenskt körkort
enligt 6 kap. 6 § körkortslagen enligt 6 kap. 6 § körkortslagen
(1998:488) ska behållas av (1998:488) ska behållas av
polismyndigheten eller Trans- Polismyndigheten eller Transportstyrelsen under den tid som portstyrelsen under den tid som
körkortet är ogiltigt, dock körkortet är ogiltigt, dock
längst tills körkortshavaren längst tills körkortshavaren
lämnar Sverige.
lämnar Sverige.

484
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7 kap.
4 §485
I förordningen (1999:1134) om belastningsregister och
förordningen (1999:1135) om misstankeregister finns bestämmelser om rätt för Transportstyrelsen att få uppgifter i dessa
register för tillämpningen av körkortslagen och denna förordning.
I förordningen (2001:650)
I förordningen (2001:650)
om vägtrafikregister finns be- om vägtrafikregister finns besstämmelser
om
Rikspolis- tämmelser om Polismyndigstyrelsens skyldighet att under- hetens skyldighet att underrätta
rätta Transportstyrelsen om Transportstyrelsen om dom,
dom, beslut, strafföreläggande beslut, strafföreläggande eller
eller föreläggande av ordnings- föreläggande av ordningsbot
bot som har antecknats i regis- som har antecknats i register
ter som avses i lagen (1998:620) som avses i lagen (1998:620) om
om belastningsregister.
belastningsregister.
8 kap.
2§
Föreskrifter om polismyndigFöreskrifter om Polismynhetens och Kriminalvårdens ytt- dighetens och Kriminalvårdens
rande enligt 3 kap. 8 § får med- yttrande enligt 3 kap. 8 § får
delas
av
Rikspolisstyrelsen meddelas av Polismyndigheten
respektive Kriminalvården efter respektive Kriminalvården efter
samråd med Transportstyrelsen. samråd med Transportstyrelsen.
Rikspolisstyrelsen får efter sam- Polismyndigheten får efter samråd med Transportstyrelsen råd med Transportstyrelsen
meddela föreskrifter om om- meddela
föreskrifter
om
händertagande av körkort och omhändertagande av körkort
medgivande enligt 5 kap. 7 § och medgivande enligt 5 kap. 7 §
körkortslagen (1998:488).
körkortslagen (1998:488).
3 §486
Posten Meddelande AB får utföra identitetsprövning och även i
övrigt medverka i samband med att körkort lämnas ut.
Transportstyrelsen får medTransportstyrelsen får meddela föreskrifter om sådan dela föreskrifter om sådan
medverkan. Innan Transport- medverkan. Innan Transportstyrelsen meddelar föreskrifter styrelsen meddelar föreskrifter
485
486
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ska myndigheten höra Post- och ska myndigheten höra Post- och
telestyrelsen och Rikspolisstyrel- telestyrelsen och Polismyndigsen.
heten.
6 §487
Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om
verkställighet av körkortslagen (1998:488) och föreskrifter om
verkställighet av denna förordning.
Innan
Transportstyrelsen
Innan
Transportstyrelsen
meddelar föreskrifter med stöd meddelar föreskrifter med stöd
av första stycket ska styrelsen av första stycket ska styrelsen
inhämta ett yttrande från Riks- inhämta ett yttrande från Polispolisstyrelsen om föreskrifterna myndigheten om föreskrifterna
avser giltighet, utbyte och avser giltighet, utbyte och
ersättande av utländska körkort. ersättande av utländska körkort.
Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om
uppgifter på körkort, traktorkort och förarbevis samt om dessa
handlingars utseende.
Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att behörigheterna för snöskoter och terränghjuling ska anges på ett och
samma förarbevis.
Transportstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om de
sifferkoder som avses i 2 kap. 1 § andra stycket.
Blanketter, såsom hälsodeklaration, intyg om synprövning,
läkarintyg och grundhandling, tillhandahålls av Transportstyrelsen.
Denna förordning träder i kraft den

487
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1998:1229) om behandling av personuppgifter
om totalförsvarspliktiga

Härigenom föreskrivs att bilagorna 1 och 2 till förordningen
(1998:1229) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Bilaga 1488
Följande myndigheter, kommuner, landsting och bolag får ha
direktåtkomst till automatiserat register över totalförsvarspliktiga
till de personuppgifter som anges i bilagan.
Enhet med
direktåtkomst

Personkategori enligt
8 § första stycket lagen
(1998:938) om behandling
av personuppgifter om
totalförsvarspliktiga

Personuppgift enligt
9 § första stycket lagen
(1998:938) om behandling av personuppgifter
om totalförsvarspliktiga

-------Myndigheten för p. 1 och 2
samhällsskydd
och beredskap

p. 1, 2, 4, 6, 9, 11 och 12

polismyndigheter

p. 1 och 2

p. 1, 2, 4, 6, 9, 11 och 12

Posten
Aktiebolag

p. 2

1, 4, 11 och 12

RegeringsKansliet

p. 2 och 3

p. 1, 4, 6 och 11

RikspolisStyrelsen

p. 1 och 2

p. 1, 2, 4, 6, 9, 11 och 12

Socialstyrelsen

p. 2 och 3

p. 1, 4, 6 och 11

488
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Föreslagen lydelse

Bilaga 1
Följande myndigheter, kommuner, landsting och bolag får ha
direktåtkomst till automatiserat register över totalförsvarspliktiga
till de personuppgifter som anges i bilagan.
Enhet med
direktåtkomst

Personkategori enligt
8 § första stycket lagen
(1998:938) om behandling
av personuppgifter om
totalförsvarspliktiga

Personuppgift enligt
9 § första stycket lagen
(1998:938) om behandling av personuppgifter
om totalförsvarspliktiga

-------Myndigheten för p. 1 och 2
samhällsskydd
och beredskap

p. 1, 2, 4, 6, 9,11 och 12

Polismyndigheten p 1 och 2

p. 1, 2, 4, 6, 9,11 och 12

Posten
Aktiebolag

1, 4, 11 och 12

p. 2

------Statens järnvägar p. 2

p. 1, 4, 9, 11 och 12

Säkerhetspolisen

p. 1 och 2

p. 1, 2, 4, 6, 9,11 och 12

Trafikverket

p. 2

p. 1, 4, 9, 11 och 12

-------Nuvarande lydelse

Bilaga 2489
Följande myndigheter, kommuner, landsting och bolag får föra
in de personuppgifter som anges i bilagan i automatiserat register
över totalförsvarspliktiga och rätta dessa.
Enhet med
rätt att föra
in uppgifter
och rätta dessa

Personkategori enligt
8 § första stycket lagen
(1998:938) om behandling
av personuppgifter om
totalförsvarspliktiga

Personuppgift enligt
9 § första stycket lagen
(1998:938) om behandling av personuppgifter
om totalförsvarspliktiga

-------Myndigheten för p. 1 och 2
489
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samhällsskydd
och beredskap
polismyndigheter

p 1 och 2

p. 1, 11 och 12

Posten
Aktiebolag

p. 2

p. 1 och 11

Regeringskansliet

p. 2

p. 1 och 11

Rikspolisstyrelsen

p. 2

p. 1 och 11

Statens järnvägar p. 2

p. 1och 11

-------

-------Föreslagen lydelse

Bilaga 2490
Följande myndigheter, kommuner, landsting och bolag får föra
in de personuppgifter som anges i bilagan i automatiserat register
över totalförsvarspliktiga och rätta dessa.
Enhet med
rätt att föra
in uppgifter
och rätta
dessa

Personkategori enligt
8 § första stycket lagen
(1998:938) om behandling
av personuppgifter om
totalförsvarspliktiga

Personuppgift enligt
9 § första stycket lagen
(1998:938) om behandling av personuppgifter
om totalförsvarspliktiga

-------Myndigheten för p. 1 och 2
samhällsskydd
och beredskap

p. 1, 11 och 12

Polismyndigheten p 1 och 2

p. 1, 11 och 12

Posten
Aktiebolag

p. 2

p. 1 och 11

Statens järnvägar p. 2

p. 1och 11

-------

490
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Säkerhetspolisen

p. 2

p. 1 och 11

Trafikverket

p. 2

p. 1och11

-------Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1998:1234) om det statliga
personadressregistret

Härigenom föreskrivs att 6 och 7 §§ förordningen (1998:1234)
om det statliga personadressregistret ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Uppgifter om födelsehemort
enligt 4 § första stycket 6 lagen
(1998:527) om det statliga
personadressregistret
får
i
elektronisk form lämnas ut
endast till Rikspolisstyrelsen,
Tullverket och polismyndigheter.
Uppgifter om svenskt medborgarskap enligt 4 § första
stycket 7 lagen (1998:527) om
det
statliga
personadressregistret får i elektronisk form
lämnas ut endast till Centrala
studiestödsnämnden,
Bolagsverket, Rikspolisstyrelsen, Tullverket och polismyndigheter.

Föreslagen lydelse
6 §491

Uppgifter om födelsehemort
enligt 4 § första stycket 6 lagen
(1998:527) om det statliga
personadressregistret
får
i
elektronisk form lämnas ut
endast till Polismyndigheten,
Säkerhetspolisen och Tullverket.

7 §492

Uppgifter om svenskt medborgarskap enligt 4 § första
stycket 7 lagen (1998:527) om
det
statliga
personadressregistret får i elektronisk form
lämnas ut endast till Centrala
studiestödsnämnden,
Bolagsverket, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Tullverket.

Denna förordning träder i kraft den

491
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Förslag till
förordning om ändring i trafikförordningen
(1998:1276)

Härigenom föreskrivs i fråga om trafikförordningen
(1998:1276)
dels att i 13 kap. 3 §493 ordet ”polismyndigheten” ska bytas ut
mot ordet ”Polismyndigheten”,
dels att 2 kap. 8 och 9 §§, 10 kap. 5 och 14 §§, 13 kap. 1 och 7 §§
och 15 kap. 1 § ska ha följande lydelse.
2 kap.
8§
En trafikant som med eller
En trafikant som med eller
utan egen skuld haft del i en utan egen skuld haft del i en
trafikolycka skall stanna kvar på trafikolycka ska stanna kvar på
platsen. I mån av förmåga skall platsen. I mån av förmåga ska
trafikanten hjälpa skadade och trafikanten hjälpa skadade och
medverka till de åtgärder som medverka till de åtgärder som
olyckan skäligen föranleder. På olyckan skäligen föranleder. På
begäran av någon annan som begäran av någon annan som
haft del i olyckan eller vars haft del i olyckan eller vars
egendom skadats vid olyckan egendom skadats vid olyckan
skall trafikanten uppge namn ska trafikanten uppge namn och
och adress samt lämna upplys- adress samt lämna upplysningar
ningar om händelsen.
om händelsen.
Om egendom har skadats
Om egendom har skadats
och ingen är närvarande som och ingen är närvarande som
kan ta emot uppgifter och upp- kan ta emot uppgifter och upplysningar,
skall
trafikanten lysningar,
ska
trafikanten
snarast möjligt underrätta den snarast möjligt underrätta den
som lidit skada eller polis. I det som lidit skada eller Polissenare fallet skall polisen under- myndigheten. I det senare fallet
rätta den som lidit skada, om ska Polismyndigheten underrätta
denne är känd eller lätt kan den som lidit skada, om han eller
spåras. Har någon person skad- hon är känd eller lätt kan spåras.
ats och är skadan inte obetydlig, Har någon person skadats och
skall trafikanten snarast möjligt är skadan inte obetydlig, ska
underrätta polis.
trafikanten
snarast
möjligt
493
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Om ett fordon efter en
trafikolycka är placerat så att det
kan vara till fara eller hinder för
trafiken skall trafikanten se till
att det omedelbart flyttas till en
lämplig plats. Om någon har
dött eller skadats svårt får dock
fordonet flyttas endast om det
utgör en fara för annan trafik. I
sådana fall får trafikanten i
övrigt inte utplåna spår som kan
vara av betydelse för utredningen av olyckan eller på andra
sätt ändra förhållandena på
olycksplatsen. Trafikanten skall
även försöka se till att ingen
annan vidtar sådana åtgärder.

Författningsförslag

underrätta Polismyndigheten.
Om ett fordon efter en
trafikolycka är placerat så att det
kan vara till fara eller hinder för
trafiken ska trafikanten se till att
det omedelbart flyttas till en
lämplig plats. Om någon har
dött eller skadats svårt får dock
fordonet flyttas endast om det
utgör en fara för annan trafik. I
sådana fall får trafikanten i
övrigt inte utplåna spår som kan
vara av betydelse för utredningen av olyckan eller på andra
sätt ändra förhållandena på
olycksplatsen. Trafikanten ska
även försöka se till att ingen
annan vidtar sådana åtgärder.

9§
Vägmärken, vägmarkeringar, trafiksignaler och andra anordningar för trafiken får inte rubbas eller ändras.
Den som rubbat eller ändrat
Den som rubbat eller ändrat
ett vägmärke, en vägmarkering, ett vägmärke, en vägmarkering,
en trafiksignal eller någon annan en trafiksignal eller någon annan
anordning för trafiken skall anordning för trafiken ska
omedelbart återställa anord- omedelbart återställa anordningen i tillfredsställande skick. ningen i tillfredsställande skick.
Om det inte går, skall han eller Om det inte går, ska han eller
hon snarast underrätta polis eller hon snarast underrätta Polisden som satt upp och under- myndigheten eller den som satt
håller anordningen om för- upp och underhåller anordhållandet samt vidta de åtgärder ningen om förhållandet samt
som trafiken kräver.
vidta de åtgärder som trafiken
kräver.

611

Författningsförslag

SOU 2012:78

10 kap.
5 §494
Innan en kommun beslutar
Innan en kommun beslutar
föreskrifter om hastighets- föreskrifter om hastighetsbegränsning enligt 3 kap. 17 § begränsning enligt 3 kap. 17 §
andra stycket eller lokala trafik- andra stycket eller lokala trafikföreskrifter enligt 1 § skall polis- föreskrifter enligt 1 § ska Polismyndigheten och den statliga myndigheten och den statliga
väghållningsmyndighet som be- väghållningsmyndighet som berörs lämnas tillfälle att yttra sig. rörs lämnas tillfälle att yttra sig.
Innan en länsstyrelse beslutar
Innan en länsstyrelse beslutar
sådana lokala trafikföreskrifter sådana lokala trafikföreskrifter
för transport av farligt gods som för transport av farligt gods som
avses i 1 § tredje stycket skall avses i 1 § tredje stycket ska
yttrande inhämtas från Myn- yttrande inhämtas från Myndigheten för samhällsskydd och digheten för samhällsskydd och
beredskap.
beredskap.
14 §495
Föreskrifter med särskilda trafikregler för en väg eller en viss
vägsträcka om
1. förbud mot trafik med fordon eller med visst slag av fordon,
2. begränsning av axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller
bruttovikt,
3. begränsning av bredd eller längd på fordon, fordonståg eller
last,
4. förbud mot omkörning,
5. förbud eller påbud att svänga eller köra i viss riktning,
6. förbud mot infart,
7. lägre hastighet än som annars gäller,
8. stannande eller parkering,
9. väjningsplikt, och
10. minsta avstånd mellan fordon
får meddelas av
a. polismyndigheten om det
a. Polismyndigheten om det
behövs i samband med trafik- behövs i samband med trafikövervakning, kontroll av förare övervakning, kontroll av förare
och fordon eller trafikolyckor,
och fordon eller trafikolyckor,
494
495
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b. Tullverket om det behövs i samband med punktskattekontroll, eller
c. den myndighet som har hand om väg- eller gatuhållningen
inom området om det behövs under kortare tid på grund av vägarbete eller liknande arbete, på grund av skador eller risk för skador
på vägen eller om det behövs på särskild vinterväg över istäckt
vatten.
Vid vägarbete eller liknande
Vid vägarbete eller liknande
arbete som berör vägsträckor arbete som berör vägsträckor
inom två eller flera myndig- inom två eller flera myndigheters
väghållningsområden heters väghållningsområden ska
skall föreskrift enligt första föreskrift enligt första stycket c
stycket c meddelas av den myn- meddelas av den myndighet som
dighet som håller den väg som håller den väg som till största
till största delen berörs av väg- delen berörs av vägarbetet eller
arbetet eller skadan.
skadan.
Polismyndigheten eller den myndighet som har hand om vägeller gatuhållningen inom området får meddela föreskrifter för en
viss väg om tillfällig begränsning av den hastighet som annars är
tillåten om det behövs för att förebygga trafikolyckor med klövvilt
eller tamrenar.
13 kap.
1 §496
Länsstyrelsen ska före mars månads utgång varje år upprätta en
sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar i
länet. Sammanställningen ska även uppta bärighetsklasser och
sådana lokala trafikföreskrifter som är av större allmänt intresse.
Sammanställningen ska inSammanställningen ska införas i länets författningssam- föras i länets författningssamling och sändas till Trafikverket, ling och sändas till Trafikverket,
Transportstyrelsen,
Försvars- Transportstyrelsen,
Försvarsmakten och polismyndigheten makten och Polismyndigheten
samt de myndigheter som har samt de myndigheter som har
hand om väg- eller gatuhåll- hand om väg- eller gatuhållningen.
ningen.

496
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7 §497

Rikspolisstyrelsen får meddela
Polismyndigheten får meddela
föreskrifter om trafikövervak- föreskrifter om trafikövervakning på motorvägar och motor- ning på motorvägar och motortrafikleder.
trafikleder.
Transportstyrelsen får meddela föreskrifter för övriga frågor i
denna förordning. Styrelsen får därvid föreskriva
1. att viss utrustning ska vara av en typ som har godkänts av
styrelsen eller någon annan myndighet, och
2. vilka värden som får användas i lokala trafikföreskrifter om
högsta tillåtna hastighet och riktlinjer för hur olika värden bör
användas.
Nuvarande lydelse
15 kap.
1 §498
Beslut av en statlig myndighet enligt denna förordning får
överklagas enligt följande.
Beslut av

Får överklagas hos

En polismyndighet

Länsstyrelsen

En myndighet som har
hand om väg-och gatuhållningen

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen

Transportstyrelsen

Rikspolisstyrelsen

Regeringen

Trafikverket eller Transportstyrelsen
som första instans
Regeringen
Transportstyrelsens beslut i ett överklagat ärende får inte överklagas.
De statliga väghållningsmyndigheterna får överklaga en polismyndighets eller länsstyrelses beslut i fråga om lokala trafikföreskrifter och undantag från sådana föreskrifter.
497
498

Senaste lydelse 2008:1109.
Senaste lydelse 2010:144.
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Föreslagen lydelse
15 kap.
1§
Beslut av en statlig myndighet enligt denna förordning får
överklagas enligt följande.
Beslut av

Får överklagas hos

Polismyndigheten

Länsstyrelsen

En myndighet som har
hand om väg-och gatuhållningen

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen

Transportstyrelsen

Trafikverket eller Transportstyrelsen
som första instans
Regeringen
Transportstyrelsens beslut i ett överklagat ärende får inte
överklagas.
De statliga väghållningsmyndigheterna får överklaga Polismyndighetens eller länsstyrelses beslut i fråga om lokala trafikföreskrifter och undantag från sådana föreskrifter.

Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1998:1379) om ersättning för sakskada till
polismän och anställda inom kriminalvården m.fl.

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (1998:1379) om
ersättning för sakskada till polismän och anställda inom kriminalvården m.fl.
dels att i förordningens rubrik ordet ”kriminalvården” ska bytas
mot ordet ”Kriminalvården”,
dels att 7 §499 samt rubriken närmast före 7 § och rubriken
närmast före 7 a ska upphävas,
dels att nuvarande 7 a–7 e §§ ska betecknas 7–7 d §§,
dels att 6 och 7–7 d §§ ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6 §500
En ansökan om ersättning ges in till och prövas av den
myndighet där den anställde tjänstgjorde vid skadetillfället. Gäller
ansökan ersättning för en skada som har uppstått under ett
övnings- eller utbildningsmoment ges den in till och prövas av den
myndighet som ansvarade för övningen eller utbildningen.
Om den begärda ersättningen
överstiger tiotusen kronor och
avser polismän, arrestantvakter
eller stämningsmän inom polisväsendet prövas dock ansökan av
Rikspolisstyrelsen.
Om ärendet skall prövas av
Rikspolisstyrelsen
skall
den
myndighet där den anställde
tjänstgjorde vid skadetillfället
utreda ärendet och överlämna
ansökan, utredningen och ett eget
yttrande till styrelsen.

499
500

Senaste lydelse 2005:1020.
Senaste lydelse 2005:1020.
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7 §501
Kriminalvårdens
beslut
Ett beslut enligt denna förenligt denna förordning över- ordning överklagas hos allmän
klagas hos allmän förvaltnings- förvaltningsdomstol.
Prövdomstol.
Prövningstillstånd ningstillstånd krävs vid överkrävs vid överklagande till kam- klagande till kammarrätten.
marrätten.
7 a §502
Kriminalvårdens beslut får
Ett beslut får inte överklagas
inte överklagas enligt 7 a § innan det har omprövats. En
innan beslutet har omprövats av sådan omprövning får begäras
Kriminalvården. En sådan om- av den som beslutet angår om
prövning får begäras av den som det har gått honom eller henne
beslutet angår om det har gått emot. Ett överklagande av ett
honom eller henne emot. Ett beslut som inte har omprövats
överklagande av ett beslut som ska anses som en begäran om
inte har omprövats skall anses omprövning.
som en begäran om omprövning.
Vid omprövning enligt denna paragraf får beslutet inte ändras
till den enskildes nackdel.
7 b §503
En begäran om omprövning
En begäran om omprövning
skall vara skriftlig och ha ska vara skriftlig och ha kommit
kommit in till Kriminalvården in till den beslutande myndiginom tre veckor från den dag då heten inom tre veckor från den
den enskilde fick del av dag då den enskilde fick del av
beslutet. I begäran om ompröv- beslutet. I begäran om omning skall den enskilde ange prövning ska den enskilde ange
vilket beslut som avses och vilket beslut som avses och
vilken ändring som han eller vilken ändring som han eller
hon begär.
hon begär.

501
502
503

Senaste lydelse 2005:1020.
Senaste lydelse 2005:1020.
Senaste lydelse 2005:1020.
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7 c §504
Kriminalvården prövar om
Den beslutande myndigheten
skrivelsen med begäran om om- prövar om skrivelsen med beprövning har kommit in i rätt gäran om omprövning har
tid. Om skrivelsen har in- kommit in i rätt tid. Om
kommit för sent skall den skrivelsen har inkommit för
avvisas, om inte förseningen sent ska den avvisas, om inte
beror på att myndigheten har förseningen beror på att
lämnat den enskilde felaktig myndigheten har lämnat den
underrättelse om hur man begär enskilde felaktig underrättelse
omprövning.
om hur man begär omprövning.
7 d §505
Kriminalvårdens
beslut
Kriminalvårdens
beslut
enligt 7 § överklagas till den enligt 7 § överklagas till den
förvaltningsrätt inom vars dom- förvaltningsrätt inom vars domkrets den kriminalvårdsanstalt, krets den kriminalvårdsanstalt,
det häkte eller det frivårds- det häkte eller det frivårdskontor där den anställde tjänst- kontor där den anställde tjänstgjorde vid skadetillfället är gjorde vid skadetillfället är
beläget.
beläget.
Denna förordning träder i kraft den xxx. Äldre föreskrifter i 7 §
gäller fortfarande för överklagande av beslut som meddelats före
ikraftträdandet.

504
505

Senaste lydelse 2005:1020.
Senaste lydelse 2009:886.
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen (1999:58)
om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Härigenom föreskrivs att 3 § förordningen (1999:58) om förbud
mot vissa hälsofarliga varor ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Om Rikspolisstyrelsen eller
Tullverket i sin verksamhet
iakttar något som tyder på att
nya medel används för missbruksändamål eller att ändringar
sker i missbruksmönster av
kända medel, skall myndigheten
utan dröjsmål anmäla detta till
Statens folkhälsoinstitut.

Föreslagen lydelse
3 §506

Om Polismyndigheten eller
Tullverket i sin verksamhet
iakttar något som tyder på att
nya medel används för missbruksändamål eller att ändringar
sker i missbruksmönster av
kända medel, ska myndigheten
utan dröjsmål anmäla detta till
Statens folkhälsoinstitut.

Denna förordning träder i kraft den

506

Senaste lydelse 2001:316.
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen (1999:105)
om behandling av personuppgifter vid
Skatteverkets medverkan i brottsutredningar

Härigenom föreskrivs att 8 och 10 §§ förordningen (1999:105)
om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i
brottsutredningar ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Uppgifter som behandlas
automatiserat i en särskild
undersökning får lämnas ut till
en polismyndighet eller Tullverket endast om uppgifterna
kan antas ha särskild betydelse
för en pågående undersökning
eller andra brottsbekämpande
åtgärder.

Föreslagen lydelse
8 §507

Uppgifter som behandlas
automatiserat i en särskild
undersökning får lämnas ut till
Polismyndigheten,
Säkerhetspolisen eller Tullverket endast
om uppgifterna kan antas ha
särskild betydelse för en pågående undersökning eller andra
brottsbekämpande åtgärder.

10 §508
Uppgifter ur ett underUppgifter ur ett underrättelseregister får lämnas ut till rättelseregister får lämnas ut till
Ekobrottsmyndigheten,
en Ekobrottsmyndigheten, Polispolismyndighet eller Tullverket myndigheten,
Säkerhetspolisen
endast om uppgifterna kan antas eller Tullverket endast om uppha särskild betydelse för en på- gifterna kan antas ha särskild
gående undersökning eller andra betydelse för en pågående
brottsbekämpande åtgärder.
undersökning eller andra brottsbekämpande åtgärder.
Denna förordning träder i kraft den

507
508

Senaste lydelse 2003:1005.
Senaste lydelse 2003:1005.
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen (1999:221)
om föreskrifter rörande ögonundersökning

Härigenom föreskrivs att förordningen (1999:221) om föreskrifter rörande ögonundersökning ska ha följande lydelse. 509
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Rikspolisstyrelsen får meddela
föreskrifter om verkställighet av
lagen (1999:216) om ögonundersökning vid misstanke om
vissa brott i trafiken. Föreskrifter som rör Tullverket eller
Kustbevakningen får meddelas
efter att respektive myndighet
har hörts.

Polismyndigheten får meddela
föreskrifter om verkställighet av
lagen (1999:216) om ögonundersökning vid misstanke om
vissa brott i trafiken. Föreskrifter som rör Tullverket eller
Kustbevakningen får meddelas
efter att respektive myndighet
har hörts.

Denna förordning träder i kraft den

509

Senaste lydelse 2008:333.
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen (1999:272)
om handel med begagnade varor

Härigenom föreskrivs att 5, 7, 8, 11, 13 och 15 §§ förordningen
(1999:272) om handel med begagnade varor ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5§
Anmälan för registrering
Anmälan för registrering
enligt 3 § lagen (1999:271) om enligt 3 § lagen (1999:271) om
handel med begagnade varor handel med begagnade varor ska
skall innehålla uppgifter om
innehålla uppgifter om
1. handlarens
namn,
firma,
personnummer
eller
organisationsnummer samt postadress,
2. platsen för försäljnings2. platsen för försäljningsställe inom den lokala polis- ställe inom det län som anmälan
myndighet som anmälan avser avser och det sätt på vilket föroch det sätt på vilket för- säljningen ska ske,
säljningen skall ske,
3. vilka slag av begagnade
3. vilka slag av begagnade
varor som handeln skall omfatta. varor som handeln ska omfatta.
7§

Den lokala polismyndigheten
Polismyndigheten ska utfärda
skall utfärda bevis om registre- bevis om registrering samt föra
ring samt föra register över register över handlare.
handlare.
Handlare som inte längre
bedriver sådan handel som medför registreringsskyldighet skall
anmäla detta hos den lokala
polismyndighet där registrering
har skett.
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8§

Handlare som inte längre
bedriver sådan handel som medför registreringsskyldighet ska
anmäla detta hos Polismyndigheten. Anmälan ska göras i det
eller de län där anmälan för
registrering gjorts.
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11 §
Om den lokala polismynOm Polismyndigheten enligt
digheten enligt 8 § andra stycket 8 §
andra
stycket
lagen
lagen (1999:271) om handel (1999:271) om handel med
med begagnade varor medgivit begagnade varor medgett en
en handlare undantag från handlare undantag från bestämbestämmelsen om liggetid, skall melsen om liggetid, ska på
på inköpsnotorna göras anteck- inköpsnotorna göras anteckningar om
ningar om
1. när varorna lämnats ut eller bearbetats,
2. namn, firma och post2. namn, firma och postadress för den som varorna har adress för den som varorna har
lämnats ut till samt, om denne lämnats ut till samt, om han eller
inte är känd för handlaren, även hon inte är känd för handlaren,
personnummer och typ av även personnummer och typ av
identitetshandling,
identitetshandling,
3. det överenskomna priset
3. det överenskomna priset
för varorna eller, om det inte är för varorna eller, om det inte är
fråga om försäljning, villkoren fråga om försäljning, villkoren
för att varorna skall få lämnas för att varorna ska få lämnas ut.
ut.
Den lokala polismyndighetens
begäran med stöd av 5 § lagen
(1999:271) om handel med
begagnade varor om uppgifter
om mottagna varor får avse viss
systematisk rapportering till
polismyndigheten.

13 §

Polismyndighetens
begäran
med stöd av 5 § lagen
(1999:271) om handel med
begagnade varor om uppgifter
om mottagna varor får avse viss
systematisk rapportering till
Polismyndigheten.

15 §
Ytterligare föreskrifter för
Ytterligare föreskrifter för
verkställigheten av denna för- verkställigheten av denna förordning meddelas av Rikspolis- ordning meddelas av Polismynstyrelsen.
digheten.
Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen (1999:762)
om informationsskyldighet vid hinder för den fria
rörligheten för varor

Härigenom föreskrivs att 3 § förordningen (1999:762) om
informationsskyldighet vid hinder för den fria rörligheten för varor
ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3§
Rikspolisstyrelsen, polismynPolismyndigheten, Tullverket
digheterna, Tullverket och Kust- och Kustbevakningen ska utan
bevakningen skall utan dröjsmål dröjsmål underrätta Kommersunderrätta Kommerskollegium kollegium om
om
1. sådana hinder som avses i artikel 1 i rådets förordning (EG)
nr 2679/98 och som de får kännedom om i sin verksamhet, och
2. de åtgärder som har vidtagits eller planeras för att undanröja
hindret.
Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1999:1134) om belastningsregister

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (1999:1134) om
belastningsregister
dels att 33 § ska upphöra att gälla,
dels att 10, 17, 19, 25, 26, 28-32 och 34-39 §§ ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

10 §510
Uppgifter ur belastningsregistret ska lämnas ut om det begärs av
1. det statsråd som är föredragande i ärenden enligt lagen
(1991:572) om särskild utlänningskontroll, i ärenden om utlämning
för brott eller om nåd i brottmål eller andra ärenden enligt 12 kap.
9 § regeringsformen, i ärenden om upphävande av allmän domstols
beslut om utvisning på grund av brott enligt utlänningslagen
(2005:716), i ärenden om överförande av straffverkställighet enligt
lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom eller i ärenden om anställning som domare
eller hyresråd, eller den statsrådet bemyndigar, för utredning i ett
sådant ärende och i fråga om den som ärendet gäller,
2. chefen för Justitiedepartementet eller den han eller hon
bemyndigar, om utdraget behövs för att fullgöra en skyldighet
Sverige har enligt en överenskommelse med en främmande stat,
3. en åklagarmyndighet, i ärenden där en prövning ska göras, i
fråga om den som prövningen gäller,
4. en polismyndighet i pass4. Säkerhetspolisen
i
tillärenden, tillståndsärenden och ståndsärenden
och
andra
andra ärenden där en lämp- ärenden där en lämplighetslighetsprövning ska göras, i prövning ska göras, i fråga om
fråga om den som prövningen den som prövningen gäller, samt
gäller, samt i ärenden om i ärenden om anställning eller
anställning eller uppdrag vid uppdrag vid myndigheten,
myndigheten,
5. Tullverket i tillståndsärenden och andra ärenden där en
lämplighetsprövning ska göras enligt kommissionens förordning
510

Senaste lydelse 2012:252.
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(EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter
för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en
tullkodex för gemenskapen, samt i andra tillståndsärenden och
ärenden där en lämplighetsprövning ska göras i fråga om den som
prövningen gäller,
6. en länsstyrelse, i fråga om den som ärendet gäller, om inte
annat anges, i ärenden
a) där länsstyrelsen enligt lag eller förordning ska hämta in
sådana uppgifter,
b) där länsstyrelsen ska göra en lämplighetsprövning,
c) där länsstyrelsen ska pröva frågor om förbud mot att ha djur
eller om omhändertagande av djur,
d) om godkännande och tillsyn enligt förordningen (1989:149)
om bevakningsföretag m.m.,
e) om godkännande av skyddsvakt enligt skyddsförordningen
(2010:523),
f) om godkännande och tillsyn enligt förordningen (2011:155)
om auktorisation av delgivningsföretag, och
g) om auktorisation enligt förordningen om auktorisation av
delgivningsföretag, i fråga om personer som anges i 4 § första
stycket 1 och 2 i den förordningen,
7. Transportstyrelsen, i fråga om den som myndigheten vid
lämplighetsprövning enligt lagen (1998:493) om trafikskolor och
förordningen (1998:978) om trafikskolor överväger att ge tillstånd
eller godkänna samt i ärenden om körkortstillstånd, körkort,
traktorkort, taxiförarlegitimation, tillstånd till yrkesmässig trafik
eller taxitrafik, biluthyrning och transporttillstånd, i fråga om den
som ärendet gäller,
8. en myndighet som har rätt att besluta om frihetsberövande
åtgärd enligt lagarna om överlämnande eller utlämning för brott
eller utlänningslagen, i ärenden som rör en sådan åtgärd,
9. Kriminalvården, i fråga om den som myndigheten avser att
anställa eller anlita som
a) övervakare,
b) förtroendeman enligt lagen (1991:2041) om särskild
personutredning i brottmål, m.m. eller fängelseförordningen
(2010:2010),
c) personutredare enligt lagen om särskild personutredning i
brottmål, m.m.,
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d) biträde enligt 6 § andra stycket lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll eller fängelseförordningen,
eller
e) kontrollör enligt 3 kap. 4 § förordningen (1998:642) om
verkställighet av frivårdspåföljder,
10. Kriminalvården, när uppgiften behövs för prövning av en
fråga enligt fängelselagen (2010:610), häkteslagen (2010:611), lagen
om intensivövervakning med elektronisk kontroll eller lagen om
särskild personutredning i brottmål, m.m.,
11. en övervakningsnämnd eller Kriminalvården, i ärenden om
övervakning, i fråga om den som ärendet gäller,
12. det statsråd som är föredragande i ärenden enligt lagen
(2001:82) om svenskt medborgarskap eller utlänningslagen i andra
ärenden än som sägs i 1, eller den statsrådet bemyndigar, för
utredning i ett sådant ärende, dels i fråga om den som ärendet
gäller, dels för utredning enligt 5 kap. 3 a § första stycket 1
utlänningslagen i fråga om någon annan än den som ärendet gäller,
13. Försvarsmakten, i fråga om den som myndigheten avser att
anställa för tjänstgöring i internationella militära insatser,
14. Migrationsverket, i ärenden enligt lagen om svenskt medborgarskap eller utlänningslagen, dels i fråga om den som ärendet
gäller, dels för utredning enligt 5 kap. 3 a § första stycket 1
utlänningslagen, i fråga om någon annan än den som ärendet gäller,
15. Statens kriminaltekniska
laboratorium, i ärenden om
DNA-analys, i fråga om den som
ärendet gäller,
16. en passmyndighet utom
15. en passmyndighet utom
riket i passärenden, i fråga om riket i passärenden, i fråga om
den som ärendet gäller,
den som ärendet gäller,
17. allmän domstol, i ärenden
16. allmän domstol, i ärenden
om omvandling enligt lagen om omvandling enligt lagen
(2006:45) om omvandling av (2006:45) om omvandling av
fängelse på livstid, i fråga om fängelse på livstid, i fråga om
den som ärendet gäller,
den som ärendet gäller,
18. Domstolsverket, i fråga
17. Domstolsverket, i fråga
om den som verket avser att om den som verket avser att
anställa som notarie,
anställa som notarie,
19. Domarnämnden,
i
18. Domarnämnden,
i
ärenden om anställning som ärenden om anställning som
domare eller hyresråd,
domare eller hyresråd,
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20. Kronofogdemyndigheten,
19. Kronofogdemyndigheten,
i ärenden enligt 3 kap. lagen i ärenden enligt 3 kap. lagen
(2009:1427) om erkännande och (2009:1427) om erkännande och
verkställighet av bötesstraff verkställighet av bötesstraff
inom Europeiska unionen och inom Europeiska unionen och
3 kap. lagen (2011:423) om er- 3 kap. lagen (2011:423) om erkännande och verkställighet av kännande och verkställighet av
beslut om förverkande inom beslut om förverkande inom
Europeiska unionen, i fråga om Europeiska unionen, i fråga om
den som ärendet gäller, och
den som ärendet gäller, och
21. en
migrationsdomstol
20. en
migrationsdomstol
eller Migrationsöverdomstolen, eller Migrationsöverdomstolen,
i mål om upphävande av allmän i mål om upphävande av allmän
domstols beslut om utvisning på domstols beslut om utvisning på
grund av brott enligt utlän- grund av brott enligt utlänningslagen, i fråga om den som ningslagen, i fråga om den som
ärendet gäller.
ärendet gäller.
Vad som sägs i första stycket 4
om en polismyndighet gäller även
i fråga om Rikspolisstyrelsen.
Uppgifter om annan än den som prövningen gäller enligt första
stycket 12 eller 14 ska begränsas till uppgifter om påföljder för
brott enligt 3, 4 eller 6 kap. eller 16 kap. 10 a § brottsbalken eller
uppgifter om kontaktförbud.
17 §511
Rikspolisstyrelsen ska underPolismyndigheten ska underrätta Transportstyrelsen om rätta Transportstyrelsen om
uppgifter i belastningsregistret uppgifter i belastningsregistret
enligt bestämmelserna i 5 kap. 2, enligt bestämmelserna i 5 kap. 2,
3 och 5 §§ förordningen om 3 och 5 §§ förordningen om
vägtrafikregister (2001:650).
vägtrafikregister (2001:650).
19 §512
Polismyndigheter,
SkatteSäkerhetspolisen,
Skatteverket, Tullverket, Kustbevak- verket, Tullverket, Kustbevakningen,
åklagarmyndigheter, ningen,
åklagarmyndigheter,
Kriminalvården,
Migrations- Kriminalvården,
Migrationsverket och allmänna domstolar verket och allmänna domstolar
511
512

Senaste lydelse 2008:1216.
Senaste lydelse 2009:687.
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får ha direktåtkomst till uppgifter ur belastningsregistret.
Direktåtkomsten ska begränsas
till att endast gälla sådana
uppgifter som myndigheterna
har rätt att få ut enligt lagen
(1998:620) om belastningsregister eller denna förordning.
Om den som är medborgare i
eller har hemvist i Danmark,
Finland, Island eller Norge
genom dom, beslut eller
strafföreläggande har ålagts
någon annan påföljd än böter,
skall Rikspolisstyrelsen underrätta registreringsmyndigheten i
den staten.

Författningsförslag

får ha direktåtkomst till uppgifter ur belastningsregistret.
Direktåtkomsten ska begränsas
till att endast gälla sådana
uppgifter som myndigheterna
har rätt att få ut enligt lagen
(1998:620) om belastningsregister eller denna förordning.
25 §

Om den som är medborgare i
eller har hemvist i Danmark,
Finland, Island eller Norge
genom dom, beslut eller
strafföreläggande har ålagts
någon annan påföljd än böter,
ska Polismyndigheten underrätta
registreringsmyndigheten i den
staten.

26 §513
En domstol skall, i fråga om
En domstol ska, i fråga om
den som på grund av en dom den som på grund av en dom
eller ett beslut skall registreras eller ett beslut ska registreras
enligt 3 § 1–3 lagen (1998:620) enligt 3 § 1–3 lagen (1998:620)
om belastningsregister, lämna om belastningsregister, lämna
sådana uppgifter till Rikspolis- sådana uppgifter till Polismynstyrelsen som anges i 2 § 1–11 digheten som anges i 2 § 1–11
och 13, 3 § 4, 4 § och 9 § 3 och 13, 3 § 4, 4 § och 9 § 3
denna förordning. En domstol denna förordning. En domstol
skall också lämna sådana upp- ska också lämna sådana uppgifter till Rikspolisstyrelsen som gifter till Polismyndigheten som
krävs för gallring av belast- krävs för gallring av belastningsregistret enligt 16 § 1–4 ningsregistret enligt 16 § 1–4
lagen om belastningsregister.
lagen om belastningsregister.

513

Senaste lydelse 2006:1125.
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28 §514
Regeringskansliet (JustitieRegeringskansliet (Justitiedepartementet) skall, i fråga om departementet) ska, i fråga om
den som på grund av en dom den som på grund av en dom
eller ett beslut skall registreras eller ett beslut ska registreras
enligt 3 § 1 lagen (1998:620) om enligt 3 § 1 lagen (1998:620) om
belastningsregister,
lämna belastningsregister,
lämna
sådana uppgifter till Rikspolis- sådana uppgifter till Polismynstyrelsen som avses i 2 § 12 och digheten som avses i 2 § 12 och
7 § 2 och 3 denna förordning.
7 § 2 och 3 denna förordning.
29 §515
Justitiedepartementet skall, i
Justitiedepartementet ska, i
fråga om den som skall fråga om den som ska registreras
registreras enligt 4 § 2 lagen enligt 4 § 2 lagen (1998:620) om
(1998:620) om belastnings- belastningsregister,
lämna
register, lämna sådana uppgifter sådana uppgifter till Polismyntill Rikspolisstyrelsen som anges i digheten som anges i 2 § 2 och 3
2 § 2 och 3 denna förordning.
denna förordning.
30 §516
Kriminalvården skall, i fråga
Kriminalvården ska, i fråga
om den som på grund av en om den som på grund av en
dom eller ett beslut skall dom eller ett beslut skall
registreras enligt 3 § 1 och 2 registreras enligt 3 § 1 och 2
lagen (1998:620) om belast- lagen (1998:620) om belastningsregister, lämna sådana ningsregister, lämna sådana
uppgifter till Rikspolisstyrelsen uppgifter till Polismyndigheten
som anges i 3 §, 4 § 2 och 3 samt som anges i 3 §, 4 § 2 och 3 samt
9 § denna förordning.
9 § denna förordning.
31 §517
En åklagarmyndighet skall, i
En åklagarmyndighet ska, i
fråga om den som skall regist- fråga om den som ska registreras
reras på grund av ett strafföre- på grund av ett strafföreläggande enligt 3 § 1 eller ett läggande enligt 3 § 1 eller ett
beslut enligt 3 § 4 eller 5 lagen beslut enligt 3 § 4 eller 5 lagen
514

Senaste lydelse 2006:1125.
Senaste lydelse 2000:720.
516
Senaste lydelse 2005:1021.
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(1998:620) om belastningsregister, lämna sådana uppgifter
till Rikspolisstyrelsen som anges i
2 § 2 och 3 samt 8 § denna
förordning. En åklagarmyndighet skall också lämna sådana
uppgifter till Rikspolisstyrelsen
som krävs för gallring av registret enligt 16 § 5 och 6 lagen om
belastningsregister.

Författningsförslag

(1998:620) om belastningsregister, lämna sådana uppgifter
till Polismyndigheten som anges
i 2 § 2 och 3 samt 8 § denna
förordning. En åklagarmyndighet ska också lämna sådana
uppgifter till Polismyndigheten
som krävs för gallring av registret enligt 16 § 5 och 6 lagen om
belastningsregister.

32 §518
Tullverket skall, i fråga om
Tullverket ska, i fråga om
den som på grund av ett före- den som på grund av ett föreläggande av ordningsbot skall läggande av ordningsbot ska
registreras enligt 3 § 1 lagen registreras enligt 3 § 1 lagen
(1998:620) om belastnings- (1998:620) om belastningsregister, lämna sådana uppgifter register, lämna sådana uppgifter
till Rikspolisstyrelsen som anges i till Polismyndigheten som anges
2 § 2 och 3 denna förordning.
i 2 § 2 och 3 denna förordning.
Tullverket skall vidare, i fråga
Tullverket ska vidare, i fråga
om den som på grund av ett om den som på grund av ett
strafföreläggande skall registre- strafföreläggande ska registreras
ras enligt 3 § 1 lagen (1998:620) enligt 3 § 1 lagen (1998:620) om
om belastningsregister, lämna belastningsregister,
lämna
sådana uppgifter till Åklagar- sådana uppgifter till Åklagarmyndigheten som anges i 2 § 2 myndigheten som anges i 2 § 2
och 3 denna förordning.
och 3 denna förordning.
Statens institutionsstyrelse
skall, i fråga om den som på
grund av en dom skall registreras
enligt
3§1
lagen
(1998:620) om belastningsregister, lämna sådana uppgifter
till Rikspolisstyrelsen som anges i
5 § denna förordning.

518

34 §

Statens institutionsstyrelse
ska, i fråga om den som på
grund av en dom ska registreras
enligt 3 § 1 lagen (1998:620) om
belastningsregister,
lämna
sådana uppgifter till Polismyndigheten som anges i 5 § denna
förordning.
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En chefsöverläkare eller en
annan läkare som har förordnats
att fullgöra viss del av chefsöverläkarens åligganden eller en
verksamhetschef skall, i fråga
om den som på grund av en
dom skall registreras enligt 3 § 1
lagen (1998:620) om belastningsregister, lämna sådana uppgifter till Rikspolisstyrelsen som
anges i 6 § denna förordning.
Den myndighet som har
lämnat uppgifter till Rikspolisstyrelsen enligt denna förordning
svarar för att uppgifterna är
riktiga.
Felaktigheter eller ofullständigheter i uppgifter som
avses i 26–35 §§ skall rättas på
det sätt som Rikspolisstyrelsen
bestämmer efter samråd med
vederbörande centrala myndighet.
Den som i offentlig anställning tar del av uppgifter ur
belastningsregistret och misstänker att registrets innehåll är
oriktigt, skall genast anmäla det
till Rikspolisstyrelsen.
Rikspolisstyrelsen får, efter
samråd med berörda centrala
myndigheter, meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förord-
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35 §

En chefsöverläkare eller en
annan läkare som har förordnats
att fullgöra viss del av chefsöverläkarens åligganden eller en
verksamhetschef ska, i fråga om
den som på grund av en dom ska
registreras enligt 3 § 1 lagen
(1998:620) om belastningsregister, lämna sådana uppgifter
till Polismyndigheten som anges
i 6 § denna förordning.

36 §

Den myndighet som har
lämnat uppgifter till Polismyndigheten enligt denna förordning
svarar för att uppgifterna är
riktiga.
Felaktigheter eller ofullständigheter i uppgifter som
avses i 26–35 §§ ska rättas på det
sätt
som
Polismyndigheten
bestämmer efter samråd med
vederbörande centrala myndighet.

37 §

Den som i offentlig anställning tar del av uppgifter ur
belastningsregistret och misstänker att registrets innehåll är
oriktigt, ska genast anmäla det
till Polismyndigheten.

38 §

Polismyndigheten får, efter
samråd med berörda centrala
myndigheter, meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förord-
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ning.
ning.
Rikspolisstyrelsen får också
meddela föreskrifter om att en
polismyndighet får pröva frågan
om att lämna ut uppgifter enligt
12 §
första
stycket
lagen
(1998:620) om belastningsregister eller 10–16 §§ denna förordning.
39 §519
Domstolsverket får, i samråd
Domstolsverket får, i samråd
med Rikspolisstyrelsen och Åkla- med Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten, meddela före- garmyndigheten, meddela föreskrifter om hur uppgifter enligt skrifter om hur uppgifter enligt
26 och 27 §§ skall lämnas.
26 och 27 §§ ska lämnas.
Denna förordning träder i kraft den

519
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1999:1135) om misstankeregister

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (1999:1135) om
misstankeregister
dels att 11 § ska upphöra att gälla,
dels att 3, 6 och 12–18 §§ ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 §520
Uppgifter ur misstankeregistret ska lämnas ut om det begärs av
1. det statsråd som är föredragande enligt lagen (1991:572) om
särskild utlänningskontroll, i ärenden om utlämning för brott eller
om nåd i brottmål eller andra ärenden enligt 12 kap. 9 § regeringsformen, i ärenden om upphävande av allmän domstols beslut
om utvisning på grund av brott enligt utlänningslagen (2005:716)
eller i ärenden om överförande av straffverkställighet enligt lagen
(1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av
brottmålsdom, eller den statsrådet bemyndigar, för utredning i ett
sådant ärende och i fråga om den som ärendet gäller,
2. en åklagarmyndighet, i ärenden där en prövning ska göras, i
fråga om den som prövningen gäller,
3. en polismyndighet i pass3. Säkerhetspolisen
i
ärenden, tillståndsärenden och tillståndsärenden och andra
andra ärenden där en lämplig- ärenden där en lämplighetsprövhetsprövning ska göras, i fråga ning ska göras, i fråga om den
om den som prövningen gäller som prövningen gäller samt i
samt i ärenden om anställning ärenden om anställning vid
eller uppdrag enligt 4 kap. 14 a § myndigheten,
polisförordningen (1998:1558)
vid myndigheten,
4. Tullverket i tillståndsärenden och andra ärenden där en lämplighetsprövning ska göras, i fråga om den som prövningen gäller,
5. en länsstyrelse, i fråga om den som ärendet gäller, om inte
annat anges, i ärenden
a) där länsstyrelsen enligt lag eller förordning ska hämta in
sådana uppgifter,
520

Senaste lydelse 2012:254.
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b) där länsstyrelsen ska göra en lämplighetsprövning,
c) om godkännande och tillsyn enligt förordningen (1989:149)
om bevakningsföretag m.m.,
d) om godkännande av skyddsvakt enligt skyddsförordningen
(2010:523),
e) om godkännande och tillsyn enligt förordningen (2011:155)
om auktorisation av delgivningsföretag, och
f) om auktorisation enligt förordningen om auktorisation av
delgivningsföretag, i fråga om personer som anges i 4 § första
stycket 1 och 2 i den förordningen,
6. Transportstyrelsen, i fråga om den som myndigheten vid
lämplighetsprövning enligt lagen (1998:493) om trafikskolor och
förordningen (1998:978) om trafikskolor överväger att ge tillstånd
eller godkänna samt i ärenden om körkortstillstånd, körkort,
traktorkort, taxiförarlegitimation, tillstånd till yrkesmässig trafik
eller taxitrafik, biluthyrning och transporttillstånd, i fråga om den
som ärendet gäller,
7. det statsråd som är föredragande i ärenden enligt lagen
(2001:82) om svenskt medborgarskap eller utlänningslagen i andra
ärenden än som sägs i 1, eller den statsrådet bemyndigar, för utredning i ett sådant ärende, dels i fråga om den som ärendet gäller, dels
för utredning i ärenden som avses i 5 kap. 3 a § första stycket 1
utlänningslagen i fråga om någon annan än den som utredningen
gäller,
8. Migrationsverket, i ärenden enligt lagen om svenskt medborgarskap eller utlänningslagen, dels i fråga om den som ärendet
gäller, dels för utredning i ärenden som avses i 5 kap. 3 a § första
stycket 1 utlänningslagen i fråga om någon annan än den som
utredningen gäller,
9. Statens kriminaltekniska
laboratorium, i ärenden om
DNA-analys, i fråga om den som
ärendet gäller,
10. en passmyndighet utom
9. en passmyndighet utom
riket i passärenden, i fråga om riket i passärenden, i fråga om
den som ärendet gäller, och
den som ärendet gäller, och
11. en
migrationsdomstol
10. en
migrationsdomstol
eller Migrationsöverdomstolen, eller Migrationsöverdomstolen,
i mål om upphävande av allmän i mål om upphävande av allmän
domstols beslut om utvisning domstols beslut om utvisning
på grund av brott enligt utlän- på grund av brott enligt

635

Författningsförslag

SOU 2012:78

ningslagen, i fråga om den som utlänningslagen, i fråga om den
ärendet gäller.
som ärendet gäller.
Vad som sägs i första stycket 3
om en polismyndighet gäller även
i fråga om Rikspolisstyrelsen.
Uppgifter om en annan person än den som prövningen gäller
enligt första stycket 7 eller 8 ska begränsas till uppgifter om
misstanke som avser brott enligt 3, 4, 6 kap. eller 16 kap. 10 a §
brottsbalken.
6 §521
Polismyndigheter,
SkatteSäkerhetspolisen,
Skatteverket, Tullverket, Kustbevak- verket, Tullverket, Kustbevakningen,
åklagarmyndigheter, ningen,
åklagarmyndigheter,
Kriminalvården och Migra- Kriminalvården och Migrationsverket får ha direktåtkomst tionsverket får ha direktåtkomst
till uppgifter ur misstanke- till uppgifter ur misstankeregistret. Direktåtkomsten ska registret. Direktåtkomsten ska
begränsas till att endast gälla begränsas till att endast gälla
sådana uppgifter som myndig- sådana uppgifter som myndigheterna har rätt att få ut enligt heterna har rätt att få ut enligt
lagen (1998:621) om misstanke- lagen (1998:621) om misstankeregister eller denna förordning.
register eller denna förordning.
12 §522
Tullverket skall i fråga om
Tullverket ska i fråga om den
den som skall registreras enligt som ska registreras enligt 3 §
3§
första
stycket
lagen första stycket lagen (1998:621)
(1998:621)
om
misstanke- om misstankeregister, lämna
register, lämna sådana uppgifter sådana uppgifter till Polistill Rikspolisstyrelsen som anges i myndigheten som anges i 2 § 1–3
2 § 1–3 denna förordning. denna förordning. Tullverket
Tullverket skall också lämna ska också lämna sådana uppsådana uppgifter till Rikspolis- gifter till Polismyndigheten som
styrelsen som krävs för gallring krävs för gallring av registret
av registret enligt 13 § 1 lagen enligt 13 § 1 lagen om missom misstankeregister.
tankeregister.

521
522
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En åklagarmyndighet skall i
fråga om den som skall
registreras enligt 3 § lagen
(1998:621)
om
misstankeregister, lämna sådana uppgifter
till Rikspolisstyrelsen som anges i
2 § denna förordning. En
åklagarmyndighet skall också
lämna sådana uppgifter till Rikspolisstyrelsen som krävs för gallring av registret enligt 13 § lagen
om misstankeregister.
Den myndighet som har
lämnat uppgifter till Rikspolisstyrelsen enligt denna förordning
svarar för att uppgifterna är
riktiga.
Felaktigheter eller ofullständigheter i uppgifter som avses i
11–13 §§ skall rättas på det sätt
som Rikspolisstyrelsen bestämmer efter samråd med vederbörande centrala myndighet.
Den som i offentlig tjänst tar
del av uppgifter i misstankeregistret och misstänker att
registrets innehåll är oriktigt,
skall genast anmäla det till Rikspolisstyrelsen.

Författningsförslag

13 §

En åklagarmyndighet ska i
fråga om den som ska registreras
enligt 3 § lagen (1998:621) om
misstankeregister, lämna sådana
uppgifter till Polismyndigheten
som anges i 2 § denna förordning. En åklagarmyndighet ska
också lämna sådana uppgifter till
Polismyndigheten som krävs för
gallring av registret enligt 13 §
lagen om misstankeregister.

14 §

Den myndighet som har
lämnat uppgifter till Polismyndigheten enligt denna förordning
svarar för att uppgifterna är
riktiga.
Felaktigheter eller ofullständigheter i uppgifter som avses i
11–13 §§ ska rättas på det sätt
som Polismyndigheten bestämmer efter samråd med vederbörande centrala myndighet.

15 §

Den som i offentlig tjänst tar
del av uppgifter i misstankeregistret och misstänker att
registrets innehåll är oriktigt,
ska genast anmäla det till Polismyndigheten.

16 §523
Rikspolisstyrelsen får, efter
Polismyndigheten får, efter
samråd med Åklagarmyndig- samråd med Åklagarmyndigheten och Tullverket, föreskriva heten och Tullverket, föreskriva
523
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att registrering enligt 3 § lagen
(1998:621)
om
misstankeregister skall begränsas utöver
vad som följer av denna förordning.
Rikspolisstyrelsen får, efter
samråd med berörda centrala
myndigheter, meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.
Rikspolisstyrelsen får också
meddela föreskrifter om att uppgifter enligt 10 § första stycket
lagen (1998:621) om misstankeregister eller 3 eller 4 § denna
förordning får lämnas ut av en
polismyndighet.
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att registrering enligt 3 § lagen
(1998:621)
om
misstankeregister ska begränsas utöver vad
som följer av denna förordning.
17 §

Polismyndigheten får, efter
samråd med berörda centrala
myndigheter, meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

18 §524
Domstolsverket får, i samråd
Domstolsverket får, i samråd
med
Rikspolisstyrelsen
och med
Polismyndigheten
och
Åklagarmyndigheten, meddela Åklagarmyndigheten, meddela
föreskrifter om hur uppgifterna föreskrifter om hur uppgifterna
enligt 10 § skall lämnas
enligt 10 § ska lämnas
Denna förordning träder i kraft den

524
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1999:1155) om Polisens utlandsstyrka

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (1999:1155) om
Polisens utlandsstyrka
dels att i 1, 6, 10, 12 och 13 §§ ordet ”Polisens” ska bytas ut mot
ordet ”polisens”,
dels att rubriken till lagen samt 2–5, 7–9, 11, 16–19 och 21 §§ ska
ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Förordning
om
utlandsstyrka

Föreslagen lydelse
Polisens Förordning
om
utlandsstyrka

polisens

2§
Vid Rikspolisstyrelsen skall
Vid Polismyndigheten ska det
det finnas en utlandsstyrka med finnas en utlandsstyrka med
uppgift att utföra internationell uppgift att utföra internationell
fredsfrämjande
verksamhet fredsfrämjande
verksamhet
utomlands i den omfattning utomlands i den omfattning
som regeringen bestämmer som regeringen bestämmer
(Polisens utlandsstyrka).
(polisens utlandsstyrka).
Insatser enligt första stycket får utföras på uppdrag av Förenta
nationerna, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa
eller någon annan internationell organisation i syfte att skapa förutsättningar för varaktig fred och säkerhet.
I Polisens utlandsstyrka får
endast den tjänstgöra som
behövs för sådan verksamhet
som anges i 2 § i denna förordning och som hos Rikspolisstyrelsen begärt att få fullgöra
sådan tjänstgöring.

3§

I polisens utlandsstyrka får
endast den tjänstgöra som
behövs för sådan verksamhet
som anges i 2 § i denna förordning och som hos Polismyndigheten begärt att få fullgöra
sådan tjänstgöring.
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Den som tjänstgör i Polisens
utlandsstyrka får under tjänstgöringen lön enligt de grunder
som Rikspolisstyrelsen bestämmer. Dessa grunder skall
bestämmas efter hörande av
berörda
arbetstagarorganisationer.
När semesterledighet och
annan ledighet beviljas för den
som tjänstgör utomlands i
Polisens utlandsstyrka, skall
Rikspolisstyrelsen beakta de
föreskrifter och rekommendationer som kan ha fastställts av
den internationella organisation
som lämnat uppdraget för
styrkan.
Under tjänstgöring utomlands betalas ersättning enligt de
bestämmelser som enligt kollektivavtal gäller för andra anställda
vid Rikspolisstyrelsen. Detsamma
gäller vid resa från Sverige till
tjänstgöringsplatsen och åter
samt under annan ledighet än
semester.
Rikspolisstyrelsen får även
besluta om ersättning för andra
merkostnader än de som avses i
första stycket om de föranleds
av tjänstgöring utomlands.

525

Senaste lydelse 2005:171.

640

SOU 2012:78

4§

Den som tjänstgör i polisens
utlandsstyrka får under tjänstgöringen lön enligt de grunder
som Polismyndigheten bestämmer.
Dessa
grunder
ska
bestämmas efter hörande av
berörda
arbetstagarorganisationer.

5§

När semesterledighet och
annan ledighet beviljas för den
som tjänstgör utomlands i
polisens utlandsstyrka, ska Polismyndigheten beakta de föreskrifter och rekommendationer
som kan ha fastställts av den
internationella organisation som
lämnat uppdraget för styrkan.

7 §525

Under tjänstgöring utomlands betalas ersättning enligt de
bestämmelser som enligt kollektivavtal gäller för andra anställda
vid Polismyndigheten. Detsamma gäller vid resa från
Sverige till tjänstgöringsplatsen
och åter samt under annan
ledighet än semester.
Polismyndigheten får även
besluta om ersättning för andra
merkostnader än de som avses i
första stycket om de föranleds
av tjänstgöring utomlands.

SOU 2012:78

Den som tjänstgör utomlands i Polisens utlandsstyrka
har för varje hel sexmånadersperiod rätt till en fri resa hem
från tjänstgöringsplatsen och
åter.
Rikspolisstyrelsen får även
besluta om ytterligare fria resor
hem från tjänstgöringsplatsen
och åter, samt att sådana resor
skall medges även för kortare
tjänstgöringsperioder.
Om den som tjänstgör
utomlands i Polisens utlandsstyrka enligt riktlinjer från den
internationella organisation som
lämnat uppdraget för styrkan
har rätt att ta med anhöriga till
tjänstgöringsplatsen,
betalas
ersättning enligt 7 och 8 §§ för
kostnader med anledning av att
anhöriga medföljer. Rikspolisstyrelsen bestämmer ersättningens
storlek.

Författningsförslag

8§

Den som tjänstgör utomlands i polisens utlandsstyrka har
för varje hel sexmånadersperiod
rätt till en fri resa hem från
tjänstgöringsplatsen och åter.
Polismyndigheten får även
besluta om ytterligare fria resor
hem från tjänstgöringsplatsen
och åter, samt att sådana resor
ska medges även för kortare
tjänstgöringsperioder.

9§

Om den som tjänstgör
utomlands i polisens utlandsstyrka enligt riktlinjer från den
internationella organisation som
lämnat uppdraget för styrkan
har rätt att ta med anhöriga till
tjänstgöringsplatsen,
betalas
ersättning enligt 7 och 8 §§ för
kostnader med anledning av att
anhöriga medföljer. Polismyndigheten bestämmer ersättningens storlek.

11 §526
Vid skada som medför nedVid skada som medför nedsatt arbetsförmåga under tjänst- satt arbetsförmåga under tjänstgöringstiden
utomlands
i göringstiden
utomlands
i
Polisens utlandsstyrka har den polisens utlandsstyrka har den
skadade under denna tid rätt till skadade under denna tid rätt till
bibehållna
tjänstgöringsför- bibehållna
tjänstgöringsförmåner. Den skadade har därvid måner. Den skadade har då inte
inte rätt till sjukpenning enligt rätt till sjukpenning enligt 24–
24–28 kap.
socialförsäkrings- 28 kap. socialförsäkringsbalken.
balken.
Vid sådan skada som
526

Senaste lydelse 2010:1708.
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Vid sådan skada som omfattas av och som inträffar under
tid som avses i 5 § lagen
(1999:568) om utlandsstyrkan
inom Försvarsmakten och som
medför nedsatt arbetsförmåga
efter tjänstgöringstidens slut ska
Rikspolisstyrelsen, under tiden
från tjänstgöringstidens slut och
så länge sjukdomsfallet varar,
som tillägg till sjukpenning
enligt socialförsäkringsbalken
betala en andel av den grundlön
den skadade hade under den
sista hela tjänstgöringsmånaden
i Polisens utlandsstyrka. Tilllägget ska utgöra tio procent av
lönen till den del denna motsvarar en årslön som inte överstiger den högsta sjukpenninggrundande inkomst som kan
beräknas enligt 25 kap. socialförsäkringsbalken, och högst
nittio procent av lönen till den
del den motsvarar en årslön som
överstiger samma belopp.
Andra stycket tillämpas på
motsvarande sätt om den som
tjänstgjort i Polisens utlandsstyrka till följd av sjukdomen
eller skadan uppbär ersättning
enligt 27 kap. 6 § eller 31 kap.
3 § socialförsäkringsbalken.
Rikspolisstyrelsen skall ha en
på lämpligt sätt organiserad
verksamhet för att fullgöra det
rehabiliteringsansvar som följer
av lag. En kontaktperson skall
utses inom rehabiliterings-
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omfattas av och som inträffar
under tid som avses i 5 § lagen
(1999:568) om utlandsstyrkan
inom Försvarsmakten och som
medför nedsatt arbetsförmåga
efter tjänstgöringstidens slut ska
Polismyndigheten, under tiden
från tjänstgöringstidens slut och
så länge sjukdomsfallet varar,
som tillägg till sjukpenning
enligt socialförsäkringsbalken
betala en andel av den grundlön
den skadade hade under den
sista hela tjänstgöringsmånaden
i polisens utlandsstyrka. Tilllägget ska utgöra tio procent av
lönen till den del denna motsvarar en årslön som inte
överstiger den högsta sjukpenninggrundande inkomst som
kan beräknas enligt 25 kap.
socialförsäkringsbalken,
och
högst nittio procent av lönen till
den del den motsvarar en årslön
som överstiger samma belopp.
Andra stycket tillämpas på
motsvarande sätt om den som
tjänstgjort i polisens utlandsstyrka till följd av sjukdomen
eller skadan uppbär ersättning
enligt 27 kap. 6 § eller 31 kap.
3 § socialförsäkringsbalken.
16 §

Polismyndigheten ska ha en
på lämpligt sätt organiserad
verksamhet för att fullgöra det
rehabiliteringsansvar som följer
av lag. En kontaktperson ska
utses inom rehabiliterings-
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organisationen för den som
skadats utomlands under tjänstgöring i Polisens utlandsstyrka.
Kontaktpersonen skall stödja
och vägleda den skadade.

Författningsförslag

organisationen för den som
skadats utomlands under tjänstgöring i polisens utlandsstyrka.
Kontaktpersonen ska stödja och
vägleda den skadade.
17 §

Om någon skadas under
Om någon skadas under
tjänstgöring
utomlands
i tjänstgöring utomlands i polisens
Polisens utlandsstyrka och det utlandsstyrka och det finns
finns anledning att anta att anledning att anta att skadan
skadan kan leda till bestående kan
leda
till
bestående
funktionshinder eller annars är funktionshinder eller annars är
av allvarlig art, skall Riks- av allvarlig art, ska Polismynpolisstyrelsen, utöver vad som digheten utöver vad som följer
följer av 6 och 7 §§ lagen av 6 och 7 §§ lagen (1999:568)
(1999:568) om utlandsstyrkan om utlandsstyrkan inom Förinom Försvarsmakten, stödja svarsmakten, stödja och bistå
och bistå den skadade så att den skadade så att hans eller
hans eller hennes möjligheter att hennes möjligheter att leva ett
leva ett aktivt och självständigt aktivt och självständigt liv
liv stärks.
stärks.
Av 7 § lagen om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten följer att
ekonomiskt stöd för anskaffande av hjälpmedel även gäller skadade
som inte kan antas återgå till arbetslivet.
Även efter det att tjänstgöring i Polisens utlandsstyrka
upphört, åligger det Rikspolisstyrelsen att utreda att en som
tidigare tjänstgjort inte drabbats
av skada under tjänstgöringen
som kan leda till bestående
funktionshinder eller annars är
av allvarlig art. Utredningen
skall ha den form och den omfattning som motiveras av förhållandena under utlandstjänstgöringen. Den skall innefatta
personlig kontakt, om detta inte

18 §

Även efter det att tjänstgöring i polisens utlandsstyrka
upphört, åligger det Polismyndigheten att utreda att en som
tidigare tjänstgjort inte drabbats
av skada under tjänstgöringen
som kan leda till bestående
funktionshinder eller annars är
av allvarlig art. Utredningen ska
ha den form och den omfattning
som motiveras av förhållandena
under
utlandstjänstgöringen.
Den ska innefatta personlig
kontakt, om detta inte av
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Författningsförslag

av särskilda skäl kan anses obehövligt eller ogenomförbart.
Rikspolisstyrelsens
ansvar
enligt första stycket kvarstår
under fem år efter det att tjänstgöringen upphört.
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särskilda skäl kan anses obehövligt eller ogenomförbart.
Polismyndighetens
ansvar
enligt första stycket kvarstår
under fem år efter det att tjänstgöringen upphört.

19 §
Ersättning enligt 10–15 §§
Ersättning enligt 10–15 §§
bestäms av Rikspolisstyrelsen.
bestäms av Polismyndigheten.
21 §
Rikspolisstyrelsen får meddela
Polismyndigheten får meddela
föreskrifter om tillämpningen av föreskrifter om tillämpningen av
denna förordning
denna förordning
Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen (2000:3)
om gränstullsamarbete med Finland

Härigenom föreskrivs att 11 § förordningen (2000:3) om gränstullsamarbete med Finland ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

11 §527
Det som sägs i 61 § tullDet som sägs i 61 § tullförordningen (2000:1306) om förordningen (2000:1306) om
bistånd av polismyndighet skall bistånd av Polismyndigheten ska
gälla på svenskt territorium även gälla på svenskt territorium även
då det är fråga om utövande av då det är fråga om utövande av
tulltjänst för finsk räkning, vare tulltjänst för finsk räkning, vare
sig tjänsten utövas av svensk sig tjänsten utövas av svensk
eller finsk tullpersonal.
eller finsk tullpersonal.
Denna förordning träder i kraft den

527

Senaste lydelse 2000:1320.
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Författningsförslag
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen (2000:604)
om gränstullsamarbete med Danmark

Härigenom föreskrivs att 8 § förordningen (2000:604) om
gränstullsamarbete med Danmark ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Det som sägs i 61 § tullförordningen (2000:1306) om
bistånd av polismyndighet skall
gälla på svenskt territorium även
då det är fråga om utövande av
tulltjänst för dansk räkning.

Föreslagen lydelse
8 §528

Det som sägs i 61 § tullförordningen (2000:1306) om
bistånd av Polismyndigheten ska
gälla på svenskt territorium även
då det är fråga om utövande av
tulltjänst för dansk räkning.

Denna förordning träder i kraft den

528

Senaste lydelse 2000:1322.
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen (2000:836)
om Schengens informationssystem

Härigenom föreskrivs att 2, 4, 6–8, 10 och 11 §§ förordningen
(2000:836) om Schengens informationssystem ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse
En framställning enligt 3 § 1
lagen (2000:344) om Schengens
informationssystem om omhändertagande av en person som
har efterlysts för överlämnande
eller utlämning får registreras i
SIS på begäran av en åklagare,
Rikspolisstyrelsen eller en allmän
domstol.
En framställning enligt 3 § 3
lagen (2000:344) om Schengens
informationssystem
med
begäran om uppgift om uppehållsort för en person som har
anmälts försvunnen får registreras i SIS på begäran av en polismyndighet.
En framställning enligt 3 § 5
lagen (2000:344) om Schengens
informationssystem med begäran om uppgift om uppehållsort för en person som har förelagts att inställa sig för att höras
vid en domstolsförhandling i
529
530

Föreslagen lydelse
2 §529

En framställning enligt 3 § 1
lagen (2000:344) om Schengens
informationssystem om omhändertagande av en person som
har efterlysts för överlämnande
eller utlämning får registreras i
SIS på begäran av en åklagare,
Polismyndigheten eller en allmän
domstol.

4§

En framställning enligt 3 § 3
lagen (2000:344) om Schengens
informationssystem
med
begäran om uppgift om uppehållsort för en person som har
anmälts försvunnen får registreras i SIS på begäran av Polismyndigheten.

6 §530

En framställning enligt 3 § 5
lagen (2000:344) om Schengens
informationssystem med begäran om uppgift om uppehållsort för en person som har förelagts att inställa sig för att höras
vid en domstolsförhandling i

Senaste lydelse 2003:1184.
Senaste lydelse 2005:1024.
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Författningsförslag

brottmål, eller som skall dömas
till påföljd för brott eller som
skall inställa sig för verkställighet av frihetsberövande
får registreras i SIS på begäran
av en åklagare eller en allmän
domstol. En framställning med
begäran om uppgift om uppehållsort för en person som skall
inställa sig för verkställighet av
frihetsberövande får vidare
registreras i SIS på begäran av en
polismyndighet eller Kriminalvården.
En framställning enligt 3 § 6
lagen (2000:344) om Schengens
informationssystem med begäran om dold övervakning får
registreras i SIS på begäran av en
polismyndighet.

En framställning enligt 3 § 7
lagen (2000:344) om Schengens
informationssystem med begäran om en åtgärd beträffande
ett fordon eller föremål som har
efterlysts för att tas i beslag eller
för att användas som bevismaterial vid en rättegång i brottmål får registreras i SIS på
begäran av en åklagare eller en
polismyndighet.
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brottmål, eller som ska dömas
till påföljd för brott eller som
ska inställa sig för verkställighet
av frihetsberövande får registreras i SIS på begäran av en
åklagare eller en allmän domstol. En framställning med
begäran om uppgift om uppehållsort för en person som ska
inställa sig för verkställighet av
frihetsberövande får vidare
registreras i SIS på begäran av
Polismyndigheten eller Kriminalvården.
7§

En framställning enligt 3 § 6
lagen (2000:344) om Schengens
informationssystem med begäran om dold övervakning får
registreras i SIS på begäran av
Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen.

8§

En framställning enligt 3 § 7
lagen (2000:344) om Schengens
informationssystem med begäran om en åtgärd beträffande
ett fordon eller föremål som har
efterlysts för att tas i beslag eller
för att användas som bevismaterial vid en rättegång i brottmål får registreras i SIS på
begäran av en åklagare eller
Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen.
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Författningsförslag

10 §531
Polismyndigheterna,
TullSäkerhetspolisen, Tullverket
verket och Kustbevakningen får och Kustbevakningen får ha
ha direktåtkomst till registret.
direktåtkomst till registret.
Migrationsverket
och
Migrationsverket
och
svenska utlandsmyndigheter får svenska utlandsmyndigheter får
ha direktåtkomst till de upp- ha direktåtkomst till de uppgifter som avses i 9 § första gifter som avses i 9 § första
stycket. Vidare får Migrations- stycket. Vidare får Migrationsverket ha direktåtkomst till verket ha direktåtkomst till
övriga delar av registret när övriga delar av registret när
verket bistår en polismyndighet i verket bistår Polismyndigheten i
gränskontrollverksamhet.
gränskontrollverksamhet.
Transportstyrelsen får ha direktåtkomst till de uppgifter som
avses i 9 § andra stycket.
Rikspolisstyrelsen får efter
samråd med Datainspektionen
meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av lagen (2000:344)
om Schengens informationssystem och denna förordning.

11 §

Polismyndigheten får efter
samråd med Datainspektionen
meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av lagen (2000:344)
om Schengens informationssystem och denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den

531

Senaste lydelse 2008:1218.
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Förslag till
förordning om ändring i tullförordningen
(2000:1306)

Härigenom föreskrivs att 57, 61 och 70 b §§ tullförordningen
(2000:1306) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Upplysning om innehållet i
inhämtade bokningsuppgifter
får lämnas till tulltjänsteman,
annan enhet inom Tullverket,
polismyndighet och Kustbevakningen om uppgiften behövs i
Tullverkets brottsbekämpande
verksamhet för att klarlägga om
brott eller brottslig verksamhet
har förekommit, pågår eller
planeras.

57 §

Upplysning om innehållet i
inhämtade bokningsuppgifter
får lämnas till tulltjänsteman,
annan enhet inom Tullverket,
Polismyndigheten,
Säkerhetspolisen, och Kustbevakningen
om uppgiften behövs i Tullverkets
brottsbekämpande
verksamhet för att klarlägga om
brott eller brottslig verksamhet
har förekommit, pågår eller
planeras.
Upplysning enligt första stycket får också lämnas till utländsk
myndighet eller mellanfolklig organisation, om utlämnandet följer
av en konvention som Sverige har tillträtt eller en överenskommelse som Sverige har träffat.
Polismyndighet skall på begäran bistå Tullverket, om det
behövs för att Tullverket skall
kunna vidta en avsedd tullkontrollåtgärd, samt medverka
vid Tullverkets kontroll av
utrikes flygtrafik.
Har polismyndighet
Kustbevakningen
532

Senaste lydelse 2007:354.
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61 §

Polismyndigheten ska på begäran bistå Tullverket, om det
behövs för att Tullverket ska
kunna vidta en avsedd tullkontrollåtgärd, samt medverka
vid Tullverkets kontroll av
utrikes flygtrafik.

70 b §532
eller
Har Polismyndigheten eller
vid Kustbevakningen
vid

SOU 2012:78

genomförandet av en tullkontrollåtgärd enligt 61 eller
62 § funnit sådana omständigheter som utgör grund för
registrering och bearbetning av
information enligt Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1889/2005 av den 26
oktober 2005 om kontroller av
kontanta medel som förs in i
eller ut ur gemenskapen, skall
dessa uppgifter lämnas ut till
Tullverket.

Författningsförslag

genomförandet av en tullkontrollåtgärd enligt 61 eller
62 § funnit sådana omständigheter som utgör grund för
registrering och bearbetning av
information enligt Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1889/2005 av den 26
oktober 2005 om kontroller av
kontanta medel som förs in i
eller ut ur gemenskapen, ska
dessa uppgifter lämnas ut till
Tullverket.

Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen (2001:589)
om behandling av personuppgifter i Skatteverkets
folkbokföringsverksamhet

Härigenom föreskrivs att 12 a § förordningen (2001:589) om
behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

12 a §533
För de ändamål som avses i
För de ändamål som avses i
12 § första stycket har Riks- 12 § första stycket har Polispolisstyrelsen och polismyndig- myndigheten och Säkerhetsheterna, utöver vad som framgår polisen, utöver vad som framgår
av 12 § andra stycket, rätt att ta av 12 § andra stycket, rätt att ta
del av tidigare registrerade upp- del av tidigare registrerade uppgifter om personer, om utläm- gifter om personer, om utlämnandet sker inom fyra år efter nandet sker inom fyra år efter
utgången av det år då respektive utgången av det år då respektive
uppgift ändrades och upp- uppgift ändrades och uppgifterna avser
gifterna avser
1. namn,
2. adress,
3. folkbokföringsfastighet, lägenhetsnummer och folkbokföring
under särskild rubrik,
4. medborgarskap,
5. civilstånd, eller
6. make, barn, föräldrar och vårdnadshavare.
Denna förordning träder i kraft den

533

Senaste lydelse 2011:1139.
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen (2001:637)
om behandling av personuppgifter inom
socialtjänsten

Härigenom föreskrivs att 10 a § förordningen (2001:637) om
behandling av personuppgifter inom socialtjänsten ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

10 a §534
I fråga om personer som är intagna i särskilt ungdomshem med
stöd av lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård,
ska Statens institutionsstyrelse fortlöpande lämna uppgifter till
Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten om dagen för
verkställighetens början och slut samt eventuell ändrad sådan
slutdag.
I fråga om personer som
I fråga om personer som
genomgår sluten ungdomsvård genomgår sluten ungdomsvård
ska Statens institutionsstyrelse ska Statens institutionsstyrelse
lämna uppgift till Rikspolis- lämna uppgift till Polismyndigstyrelsen om dagen för verk- heten om dagen för verkställigställighetens början, om den hetens början, om den sammansammanlagda vårdtiden är minst lagda vårdtiden är minst ett år.
ett år.
Bestämmelser om skyldighet
Bestämmelser om skyldighet
att i andra fall lämna uppgifter att i andra fall lämna uppgifter
till Rikspolisstyrelsen finns i 34 § till Polismyndigheten finns i 34 §
förordningen (1999:1134) om förordningen (1999:1134) om
belastningsregister.
belastningsregister.
Denna förordning träder i kraft den
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Senaste lydelse 2009:1192.
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen (2001:646)
om behandling av uppgifter i Tullverkets
verksamhet

Härigenom föreskrivs att 6 a § förordningen (2001:646) om
behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6 a §535
Uppgifter som behandlas
Uppgifter som behandlas
med stöd av bestämmelserna i med stöd av bestämmelserna i
artikel 5 i Europaparlamentets artikel 5 i Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr och rådets förordning (EG) nr
1889/2005 av den 26 oktober 1889/2005 av den 26 oktober
2005 om kontroller av kontanta 2005 om kontroller av kontanta
medel som förs in i eller ut ur medel som förs in i eller ut ur
gemenskapen, skall lämnas ut till gemenskapen, ska lämnas ut till
Rikspolisstyrelsen eller den polis- Polismyndigheten och Säkerhetsmyndighet som regeringen be- polisen.
stämmer.
Denna lag träder i kraft den

535
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen (2001:650)
om vägtrafikregister

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2001:650) om
vägtrafikregister536
dels att i 2 kap. 2 § ordet ”Polismyndighet” ska bytas ut mot
ordet ”Polismyndigheten”,
dels att i 5 kap. 1 a, 2, 6 och 7 §§ samt 20 kap. 1, 7 och 8 §§ ordet
”Rikspolisstyrelsen” ska bytas ut mot ordet ”Polismyndigheten”,
dels att 1 kap. 2 §, 4 kap. 7 och 13 §§ samt 5 kap. 3 och 4 §§ ska
ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.
2 §537
Transportstyrelsen är registreringsmyndighet för vägtrafikregistret och svarar för det system- och programmeringsarbete som
behövs.
Transportstyrelsen ska biTransportstyrelsen ska biträda polisen vid samarbete träda Polismyndigheten vid samenligt Prümrådsbeslutet genom arbete enligt Prümrådsbeslutet
att som nationellt kontaktställe genom att som nationellt
enligt artikel 12.2 i rådsbeslutet kontaktställe enligt artikel 12.2 i
automatiskt besvara förfråg- rådsbeslutet automatiskt besvara
ningar till vägtrafikregistret från förfrågningar till vägtrafikregistutländska kontaktställen.
ret från utländska kontaktställen.
Transportstyrelsen är nationell kontaktpunkt enligt artikel 18.1
i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av
den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor
som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och
om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG.
536

Senaste lydelse av
2 kap. 2 § 2010:146
5 kap. 1 a § 2012:243
5 kap. 2 § 2012:243
5 kap. 6 § 2012:243
5 kap. 7 § 2011:909
20 kap. 1 § 2012:243
20 kap. 8 § 2008:1283.
537
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4 kap.
7 §538
Ett utdrag som avser körkortsregistrering ska begäras hos
Transportstyrelsen och innehålla de uppgifter som enligt 2 kap.
1 § 2 förs in i registret, om utdraget har begärts av den registrerade
själv eller av
1. Riksdagens ombudsmän,
1. Riksdagens ombudsmän,
Regeringskansliet, allmän dom- Regeringskansliet, allmän domstol, allmän förvaltningsdom- stol, allmän förvaltningsdomstol, Justitiekanslern, åklagar- stol, Justitiekanslern, åklagarmyndighet,
Rikspolisstyrelsen, myndighet, Polismyndigheten,
polismyndighet, Kriminalvården, Säkerhetspolisen,
Kriminalövervakningsnämnd,
vården,
övervakningsnämnd,
Datainspektionen, eller
Datainspektionen, eller
1. någon annan myndighet, om denna behöver uppgifter för
vetenskaplig eller därmed jämförlig undersökning och uppgifterna
inte röjs så att skada uppkommer för den enskilde.
Sedan fem år har förflutit från beslutet eller underrättelsen i
ärendet ska i utdraget inte tas med uppgifter om
1. återkallelse,
2. beslut att ett utländskt körkort inte är giltigt i Sverige,
3. beslut om utbyte av ett utländskt körkort med stöd av 6 kap.
6 § körkortslagen (1998:488),
4. spärrtid,
5. omhändertagande,
6. varning,
7. ogiltighet,
8. föreläggande,
9. krav på personutredning,
10. prövotid,
11. krav på körkortstillstånd,
12. krav på förarprov, eller
13. villkor om alkolås samt villkorstidens längd.
Begränsningen enligt andra
Begränsningen enligt andra
stycket
gäller
inte
den stycket
gäller
inte
den
registrerade själv och inte heller registrerade själv och inte heller
om Riksdagens ombudsmän, om Riksdagens ombudsmän,
Justitiekanslern, Rikspolisstyrel- Justitiekanslern, Polismyndigsen eller Datainspektionen har heten eller Datainspektionen har
538
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begärt fullständiga uppgifter för begärt fullständiga uppgifter för
ett särskilt fall.
ett särskilt fall.
13 §539
Uppgift i vägtrafikregistret i
Uppgift i vägtrafikregistret i
form av fotografisk bild av form av fotografisk bild av
enskild ska på begäran lämnas ut enskild ska på begäran lämnas ut
till Rikspolisstyrelsen, polismyn- till Polismyndigheten, Säkerhetsdighet, Ekobrottsmyndigheten, polisen, Ekobrottsmyndigheten,
Försvarsmakten,
Kustbevak- Försvarsmakten,
Kustbevakningen, Tullverket, Skatte- ningen, Tullverket, Skatteverket, Trafikverket och Krono- verket, Trafikverket och Kronofogdemyndigheten.
fogdemyndigheten.
5 kap.
3§
Underrättelse om en dom
Underrättelse om en dom
eller ett beslut som får över- eller ett beslut som får överklagas skall lämnas först sedan klagas ska lämnas först sedan
Rikspolisstyrelsen har fått besked Polismyndigheten har fått besked
om att avgörandet har vunnit om att avgörandet har vunnit
laga kraft eller överklagats.
laga kraft eller överklagats.
Underrättelse enligt 2 § skall
Underrättelse enligt 2 § ska
lämnas även i fråga om beslut lämnas även i fråga om beslut
om
åtalsunderlåtelse
enligt om
åtalsunderlåtelse
enligt
20 kap. 7 § rättegångsbalken 20 kap. 7 § rättegångsbalken
eller motsvarande bestämmelse i eller motsvarande bestämmelse i
någon annan författning.
någon annan författning.
När en underrättelse enligt
2 § lämnas skall även dom,
beslut, strafföreläggande och
föreläggande av ordningsbot,
som tidigare har antecknats i
registret och om vilka underrättelse enligt 2 § skall lämnas,
tas med i underrättelsen under
fem år från det domen eller
539
540

4 §540

När en underrättelse enligt
2 § lämnas ska även dom, beslut,
strafföreläggande
och
föreläggande av ordningsbot,
som tidigare har antecknats i
registret och om vilka underrättelse enligt 2 § ska lämnas, tas
med i underrättelsen under fem
år från det domen eller beslutet

Senaste lydelse 2010:146.
Senaste lydelse 2008:1283.
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beslutet meddelades eller föreläggandet godkändes.
Om den dom eller det beslut
eller föreläggande som har föranlett underrättelsen till Transportstyrelsen har ändrats, upphävts eller undanröjts, skall
Rikspolisstyrelsen
underrätta
Transportstyrelsen om det.
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meddelades eller föreläggandet
godkändes.
Om den dom eller det beslut
eller föreläggande som har föranlett underrättelsen till Transportstyrelsen har ändrats, upphävts eller undanröjts, ska Polismyndigheten underrätta Transportstyrelsen om det.

Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen (2001:682)
om behandling av personuppgifter inom
kriminalvården

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2001:682) om
behandling av personuppgifter inom kriminalvården541
dels att i 15 § ordet ”polismyndighetens” ska bytas ut mot ordet
”Polismyndighetens”,
dels att i 36 § ordet ”Rikspolisstyrelsen” ska bytas ut mot ordet
”Polismyndigheten”,
dels att 37, 44 och 46 §§ ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

37 §542
Uppgifter i det centrala
Uppgifter i det centrala
kriminalvårdsregistret ska på kriminalvårdsregistret ska på
begäran lämnas ut till Reger- begäran lämnas ut till Regeringskansliet,
en
domstol, ingskansliet,
en
domstol,
Åklagarmyndigheten,
Eko- Åklagarmyndigheten,
Ekobrottsmyndigheten,
Justitie- brottsmyndigheten,
Justitiekanslern, Riksdagens ombuds- kanslern, Riksdagens ombudsmän, Rikspolisstyrelsen, en polis- män, Polismyndigheten, Säkermyndighet,
Datainspektionen hetspolisen,
Datainspektionen
eller en myndighet som får eller en myndighet som får
besluta om frihetsberövande besluta om frihetsberövande
åtgärd enligt lagen (1957:668) åtgärd enligt lagen (1957:668)
om utlämning för brott, lagen om utlämning för brott, lagen
(2003:1156) om överlämnande (2003:1156) om överlämnande
från Sverige enligt en europeisk från Sverige enligt en europeisk
arresteringsorder, utlännings- arresteringsorder, utlänningslagen (2005:716) eller lagen lagen (2005:716) eller lagen
(2011:1165) om överlämnande (2011:1165) om överlämnande
från Sverige enligt en nordisk från Sverige enligt en nordisk
arresteringsorder.
arresteringsorder.
Dessutom får RegeringsDessutom får Regerings541

Senaste lydelse av
15 § 2011:973
36 § 2006:106.
542
Senaste lydelse 2012:569.
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kansliet, Rikspolisstyrelsen och
polismyndigheter ha direktåtkomst till registret. För
Regeringskansliet
får
dock
endast sådana uppgifter göras
tillgängliga som behövs i
ärenden om nåd i brottmål och
om upphävande av utvisningsbeslut enligt 8 kap. 14 § utlänningslagen.
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kansliet, Polismyndigheten och
Säkerhetspolisen
ha
direktåtkomst till registret. För
Regeringskansliet
får
dock
endast sådana uppgifter göras
tillgängliga som behövs i
ärenden om nåd i brottmål och
om upphävande av utvisningsbeslut enligt 8 kap. 14 § utlänningslagen.

44 §543
Chefen för Rikspolisstyrelsen
Chefen för Polismyndigheten
och de personer inom myndig- och chefen för Säkerhetspolisen
heten som denne utser får ha och de personer inom myndigdirektåtkomst till uppgift om en heterna som de utser får ha
person finns registrerad i direktåtkomst till uppgift om en
säkerhetsregistret.
Rikspolis- person finns registrerad i
styrelsen får lämna ut en sådan säkerhetsregistret. Polismyndiguppgift till en polismyndighet, heten får lämna ut en sådan
Åklagarmyndigheten och Eko- uppgift till Åklagarmyndigheten
brottsmyndigheten om upp- och Ekobrottsmyndigheten om
giften kan antas ha särskild uppgiften kan antas ha särskild
betydelse för en pågående betydelse för en pågående
undersökning i myndighetens undersökning i myndighetens
brottsutredande
verksamhet brottsutredande
verksamhet
eller för andra brottsbekämp- eller för andra brottsbekämpande åtgärder.
ande åtgärder.
Uppgifter i säkerhetsregistUppgifter i säkerhetsregistret får, efter prövning av chefen ret får, efter prövning av chefen
för Kriminalvården eller av de för Kriminalvården eller av de
personer som denne utser, personer som han eller hon
lämnas ut till Rikspolisstyrelsen utser, lämnas ut till Poliseller en polismyndighet. Utläm- myndigheten eller Säkerhetsnandet får endast avse uppgifter polisen. Utlämnandet får endast
som kan antas ha särskild avse uppgifter som kan antas ha
betydelse för en pågående särskild betydelse för en
undersökning i en polismyn- pågående undersökning i Polisdighets brottsutredande verk- myndighetens eller Säkerhets543
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samhet, andra brottsbekämpande åtgärder eller för att upprätthålla ordningen och säkerheten inom kriminalvårdens
verksamhet.
Uppgifter i säkerhetsregistret får, efter prövning av chefen
för Kriminalvården eller av de
personer som denne utser, även
lämnas ut till Regeringskansliet
om uppgiften kan antas ha betydelse i ärende om nåd i brottmål, utvisning, särskild utlänningskontroll eller i ärende
enligt 7 kap. 11 § eller 13 kap.
6 § fängelselagen (2010:610).
Uppgifter i säkerhetsregistret får, efter prövning av chefen
för Kriminalvården eller av de
personer som denne utser, även
lämnas ut till allmän domstol
om uppgiften kan antas ha betydelse i ärende som handläggs
enligt lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid.

polisens brottsutredande verksamhet, andra brottsbekämpande åtgärder eller för att upprätthålla ordningen och säkerheten inom Kriminalvårdens
verksamhet.
Uppgifter i säkerhetsregistret får, efter prövning av chefen
för Kriminalvården eller av de
personer som han eller hon
utser, även lämnas ut till
Regeringskansliet om uppgiften
kan antas ha betydelse i ärende
om nåd i brottmål, utvisning,
särskild utlänningskontroll eller
i ärende enligt 7 kap. 11 § eller
13 kap.
6§
fängelselagen
(2010:610).
Uppgifter i säkerhetsregistret får, efter prövning av chefen
för Kriminalvården eller av de
personer som han eller hon
utser, även lämnas ut till allmän
domstol om uppgiften kan antas
ha betydelse i ärende som handläggs enligt lagen (2006:45) om
omvandling av fängelse på livstid.

Nuvarande lydelse
46 §544
Kriminalvården ska lämna underrättelse till nedan angivna
myndigheter i följande fall.
Uppgift lämnas till
Uppgift lämnas om
-------2. Försäkringskassan
Tidpunkt för frihetsberövande
på grund av häktning eller hävning av häktningsbeslut
544
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Tidpunkt för intagning i eller
avgång från kriminalvårdsanstalt
eller tidpunkt då verkställighet
av fängelsestraff på annat sätt
påbörjades samt beslutad tidpunkt för avgång från kriminalvårdsanstalt
Tidpunkt för påbörjad eller avslutad vårdvistelse eller utökad
frigång enligt fängelselagen
(2010:610)
Tidpunkt för avvikelse från
kriminalvårdsanstalt eller från
vistelse utanför anstalt i form av
vårdvistelse eller utökad frigång
enligt fängelselagen och tidpunkt för återupptagande av
sådan verkställighet efter avvikelse

3. Polismyndighet

4. Rikspolisstyrelsen

Tidpunkt för påbörjad eller avslutad vistelse på statens bekostnad i ett sådant familjehem eller
hem för vård eller boende som
avses
i
socialtjänstlagen
(2001:453) till följd av dom på
skyddstillsyn med särskild behandlingsplan
Permission eller avgång från
kriminalvårdsanstalt, om underrättelsen kan antas vara av
betydelse för polismyndighetens
verksamhet
Intagning i eller avgång från
kriminalvårdsanstalt eller förflyttning till annan anstalt
Verkställighetens början vid verkställighet utanför anstalt i form av
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intensivövervakning med elektronisk kontroll och tidpunkt för
verkställighetens slut samt vistelse
utanför anstalt i form av vårdvistelse, vistelse i halvvägshus
eller utökad frigång enligt
fängelselagen
Verkställighetens början i kriminalvårdsanstalt när den sammanlagda tiden att avtjäna är fängelse
i minst ett år

5. Pensionsmyndigheten

Permission eller avgång från
kriminalvårdsanstalt, om underrättelsen kan antas vara av
betydelse för Rikspolisstyrelsens
verksamhet
Tidpunkt för frihetsberövande
på grund av häktning eller hävning av häktningsbeslut
Tidpunkt för intagning i eller
avgång från kriminalvårdsanstalt
eller tidpunkt då verkställighet
av fängelsestraff på annat sätt
påbörjades samt beslutad tidpunkt för avgång från kriminalvårdsanstalt
Tidpunkt för påbörjad eller avslutad vårdvistelse eller utökad
frigång enligt fängelselagen
Tidpunkt för avvikelse från
kriminalvårdsanstalt eller från
vistelse utanför anstalt i form av
vårdvistelse eller utökad frigång
enligt fängelselagen och tidpunkt för återupptagande av
sådan verkställighet efter av-
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vikelse
Tidpunkt för påbörjad eller avslutad vistelse på statens bekostnad i ett sådant familjehem
eller hem för vård eller boende
som avses i socialtjänstlagen
(2001:453) till följd av dom på
skyddstillsyn med särskild behandlingsplan.
Bestämmelser om skyldighet för
Kriminalvården att i andra fall
lämna uppgifter till Rikspolisstyrelsen finns i 30 § förordningen (1999:1134) om belastningsregister.
Föreslagen lydelse
46 §
Kriminalvården ska lämna underrättelse till nedan angivna
myndigheter i följande fall.
Uppgift lämnas till
Uppgift lämnas om
-------2. Försäkringskassan
Tidpunkt för frihetsberövande
på grund av häktning eller hävning av häktningsbeslut
Tidpunkt för intagning i eller
avgång från kriminalvårdsanstalt
eller tidpunkt då verkställighet
av fängelsestraff på annat sätt
påbörjades samt beslutad tidpunkt för avgång från kriminalvårdsanstalt
Tidpunkt för påbörjad eller avslutad vårdvistelse eller utökad
frigång enligt fängelselagen
(2010:610)
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Tidpunkt för avvikelse från
kriminalvårdsanstalt eller från
vistelse utanför anstalt i form av
vårdvistelse eller utökad frigång
enligt fängelselagen och tidpunkt för återupptagande av
sådan verkställighet efter avvikelse

3. Polismyndigheten

Tidpunkt för påbörjad eller avslutad vistelse på statens bekostnad i ett sådant familjehem
eller hem för vård eller boende
som avses i socialtjänstlagen
(2001:453) till följd av dom på
skyddstillsyn med särskild behandlingsplan
Intagning i eller avgång från
kriminalvårdsanstalt eller förflyttning till annan anstalt
Verkställighetens början vid verkställighet utanför anstalt i form av
intensivövervakning med elektronisk kontroll och tidpunkt för
verkställighetens slut samt vistelse
utanför anstalt i form av vårdvistelse, vistelse i halvvägshus
eller utökad frigång enligt
fängelselagen
Verkställighetens början i kriminalvårdsanstalt när den sammanlagda tiden att avtjäna är fängelse
i minst ett år
Permission eller avgång från
kriminalvårdsanstalt, om underrättelsen kan antas vara av betydelse för myndighetens verksamhet

665

Författningsförslag

4. Säkerhetspolisen

5. Pensionsmyndigheten
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Permission eller avgång från
kriminalvårdsanstalt, om underrättelsen kan antas vara av betydelse för Säkerhetspolisens verksamhet
Tidpunkt för frihetsberövande
på grund av häktning eller hävning av häktningsbeslut
Tidpunkt för intagning i eller
avgång från kriminalvårdsanstalt
eller tidpunkt då verkställighet
av fängelsestraff på annat sätt
påbörjades samt beslutad tidpunkt för avgång från kriminalvårdsanstalt
Tidpunkt för påbörjad eller avslutad vårdvistelse eller utökad
frigång enligt fängelselagen
Tidpunkt för avvikelse från
kriminalvårdsanstalt eller från
vistelse utanför anstalt i form av
vårdvistelse eller utökad frigång
enligt fängelselagen och tidpunkt för återupptagande av
sådan verkställighet efter avvikelse
Tidpunkt för påbörjad eller avslutad vistelse på statens bekostnad i ett sådant familjehem
eller hem för vård eller boende
som avses i socialtjänstlagen
(2001:453) till följd av dom på
skyddstillsyn med särskild behandlingsplan.
Bestämmelser om skyldighet för
Kriminalvården att i andra fall
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lämna uppgifter till Polismyndigheten finns i 30 § förordningen (1999:1134) om belastningsregister.
Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen (2001:720)
om behandling av personuppgifter i verksamhet
enligt utlännings- och
medborgarskapslagstiftningen

Härigenom föreskrivs att 1, 2, 6 och 16 §§ (2001:720) om
behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och
medborgarskapslagstiftningen ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
1 §545

Denna förordning gäller
Denna förordning gäller
utöver
personuppgiftslagen utöver
personuppgiftslagen
(1998:204) vid automatiserad (1998:204) vid automatiserad
behandling av personuppgifter i behandling av personuppgifter i
Migrationsverkets,
Rikspolis- Migrationsverkets, Polismyndigstyrelsens
och
polismyndig- hetens, Säkerhetspolisens samt
heternas samt utlandsmyndig- utlandsmyndigheternas
verkheternas verksamhet enligt samhet enligt utlännings- och
utlännings- och medborgar- medborgarskapslagstiftningen.
skapslagstiftningen.
Med verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen enligt första stycket avses
1. verksamhet som gäller utlänningars vistelse i och avlägsnande
från landet,
2. verksamhet som gäller utlänningars rätt att arbeta i landet,
3. mottagande av asylsökande och vissa andra utlänningar,
4. verksamhet som rör bistånd och stöd till utlänningar som
enligt lag eller annan författning handläggs av Migrationsverket,
5. verksamhet som avser förvärv, förlust eller bibehållande av
svenskt medborgarskap,
6. verksamhet som gäller ersättning för och bosättning av
utlänningar som enligt lag eller annan författning handläggs av
Migrationsverket.
I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2008
av den 9 juli 2008 om informationssystemet för viseringar (VIS)
och utbytet mellan medlemsstaterna av uppgifter om viseringar för
545
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kortare vistelse (VIS-förordningen) finns bestämmelser om
behandling av personuppgifter i VIS för viseringsmyndigheter,
myndigheter som ansvarar för kontroll av personers gränspassage,
myndigheter som ansvarar för kontroll av utlänningars rätt att
uppehålla sig i medlemsstaten samt för den centrala utlänningsmyndigheten. Bestämmelser om behandling av personuppgifter
som kompletterar VIS-förordningen finns i 15 §.
En registrerad har inte rätt att motsätta sig behandling av
personuppgifter enligt denna förordning.
Migrationsverket är personuppgiftsansvarigt för den behandling av personuppgifter
som verket utför, Rikspolisstyrelsen för den behandling som
styrelsen utför och polismyndigheten för den behandling som
myndigheten utför. Migrationsverket är även personuppgiftsansvarigt för den behandling
som en utlandsmyndighet utför.

Rikspolisstyrelsen, polismyndigheter och utlandsmyndigheter
får ha direktåtkomst till Migrationsverkets
verksamhetsregister. Myndigheternas direktåtkomst skall begränsas till att
endast avse personuppgifter
som en tjänsteman oundgängligen behöver för att fullgöra sina
arbetsuppgifter i verksamhet
enligt 1 §.

546
547

2 §546

Migrationsverket är personuppgiftsansvarigt för den behandling av personuppgifter
som verket utför, Polismyndigheten för den behandling som
Polismyndigheten utför och
Säkerhetspolisen för den behandling som Säkerhetspolisen
utför. Migrationsverket är även
personuppgiftsansvarigt för den
behandling som en utlandsmyndighet utför.

6 §547

Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, och utlandsmyndigheter
får ha direktåtkomst till Migrationsverkets
verksamhetsregister. Myndigheternas direktåtkomst ska begränsas till att
endast avse personuppgifter
som är nödvändiga för att en
tjänsteman ska fullgöra sina
arbetsuppgifter i verksamhet
enligt 1 §.

Senaste lydelse 2007:506.
Senaste lydelse 2007:506.
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16 §548
Migrationsverkets, RikspolisMigrationsverkets Polismynstyrelsens eller en polismyndighets dighetens eller Säkerhetspolisens
beslut om att inte meddela beslut om att inte meddela
rättelse eller om att inte lämna rättelse eller om att inte lämna
information som skall lämnas information som ska lämnas
efter ansökan får överklagas. I efter ansökan får överklagas. I
22 a §
förvaltningslagen 22 a §
förvaltningslagen
(1986:223) finns bestämmelser (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän om överklagande hos allmän
förvaltningsdomstol.
förvaltningsdomstol.
Denna förordning träder i kraft den

548
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen (2002:375)
om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet

Härigenom föreskrivs att 12 § förordningen (2002:375) om
Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

12 §
En begäran om stöd till
En begäran om stöd till
polisen skall göras av Rikspolis- polisen ska göras av Polismynstyrelsen. Om begäran endast digheten.
avser utrustning eller tjänster av
mindre omfattning, får den dock
göras i annan ordning.
En begäran som avser stöd i
polisverksamhet som Säkerhetspolisen ansvarar för ska dock
göras av Säkerhetspolisen.
Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i (2002:713)
om försöksverksamhet med varierande högsta
tillåtna hastighet

Härigenom föreskrivs att 5 § förordningen (2002:713) om
försöksverksamhet med varierande högsta tillåtna hastighet ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Innan Trafikverket meddelar
föreskrifter enligt 3 § ska
Transportstyrelsen samt den
polismyndighet, länsstyrelse och
väghållare som berörs få tillfälle
att yttra sig.

Föreslagen lydelse
5 §549

Innan Trafikverket meddelar
föreskrifter enligt 3 § ska
Transportstyrelsen och Polismyndigheten samt den länsstyrelse och väghållare som
berörs få tillfälle att yttra sig.

Denna förordning träder i kraft den

549
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2002:1054) om gränstullsamarbete med Norge

Härigenom föreskrivs att 13 § förordningen (2002:1054) om
gränstullsamarbete med Norge ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Det som sägs i 61 § tullförordningen (2000:1306) om
bistånd av polismyndighet skall
gälla på svenskt territorium även
då det är fråga om utövande av
tulltjänst för norsk räkning, vare
sig tjänsten utövas av svensk
eller norsk tullpersonal.

Föreslagen lydelse
13 §

Det som sägs i 61 § tullförordningen (2000:1306) om
bistånd av Polismyndigheten ska
gälla på svenskt territorium även
då det är fråga om utövande av
tulltjänst för norsk räkning, vare
sig tjänsten utövas av svensk
eller norsk tullpersonal.

Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen (2003:55)
om avgångsförmåner för vissa arbetstagare med
statlig chefsanställning

Härigenom föreskrivs att bilagan till förordningen (2003:55) om
avgångsförmåner för vissa arbetstagare med statlig chefsanställning
ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Bilaga550

Förteckning över chefsanställningar
----------------------------------------------------------------------Chefsanställning
-------Ombudsman
Rikspolischef
Säkerhetspolischef
Länspolismästare
Förvaltningschef
--------

Myndighet
-------Diskrimineringsombudsmannen
Rikspolisstyrelsen
Säkerhetspolisen
Polismyndigheten i Stockholm
Regeringskansliet
-------Föreslagen lydelse

Bilaga
Förteckning över chefsanställningar
----------------------------------------------------------------------Chefsanställning
-------Ombudsman
Rikspolischef
Säkerhetspolischef
Förvaltningschef
--------

Myndighet
-------Diskrimineringsombudsmannen
Polismyndigheten
Säkerhetspolisen
Regeringskansliet
--------

Denna förordning träder i kraft den
550

Senaste lydelse 201:558.
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen (2003:396)
om elektronisk kommunikation

Härigenom föreskrivs att 34, 36, 37, 45 och 46 §§ förordningen
(2003:396) om elektronisk kommunikation ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

34 §551
Post- och telestyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs
för verkställigheten av 5 kap. 1–4, 6, 10, 11, 15, 16, 17 och 18 §§
lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.
Innan myndigheten meddelar
Innan myndigheten meddelar
föreskrifter om verkställigheten föreskrifter om verkställigheten
av 5 kap. 11 § ska den inhämta av 5 kap. 11 § ska den inhämta
yttranden från Åklagarmyndig- yttranden från Åklagarmyndigheten och Rikspolisstyrelsen.
heten, Polismyndigheten och
Säkerhetspolisen.
36 §552
Post- och telestyrelsen får
Post- och telestyrelsen får
efter samråd med Åklagarmyn- efter samråd med Åklagarmyndigheten och Rikspolisstyrelsen
digheten, Polismyndigheten och
Säkerhetspolisen.
1. meddela de verkställighetsföreskrifter som behövs för hemlig
avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig övervakning
av elektronisk kommunikation enligt 6 kap. 19 § lagen (2003:389)
om elektronisk kommunikation, och
2. i enskilda fall medge undantag från krav enligt 6 kap. 19 §
första stycket samma lag.
37 §553
Den som är skyldig att lagra uppgifter enligt 6 kap. 16 a § lagen
(2003:389) om elektronisk kommunikation ska vidta de åtgärder
som krävs för att säkerställa att de lagrade uppgifterna är av samma
kvalitet och föremål för samma säkerhet och skydd som vid den
behandling som skett före lagringen.
551
552
553

Senaste lydelse 2011:592.
Senaste lydelse 2012:291.
Senaste lydelse 2012:128.
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Den lagringsskyldige ska vidta de åtgärder som krävs för att
skydda uppgifterna mot oavsiktlig eller otillåten förstöring och
oavsiktlig förlust eller ändring. Sådana åtgärder ska även vidtas för
att förhindra otillåten lagring, behandling av eller tillgång till och
otillåtet avslöjande av uppgifterna. Uppgifterna får göras tillgängliga endast för personal med särskild behörighet.
Post- och telestyrelsen får,
Post- och telestyrelsen får,
efter att ha hört Rikspolis- efter att ha hört Polismyndigstyrelsen och Datainspektionen, heten, Säkerhetspolisen och Datameddela närmare föreskrifter inspektionen, meddela närmare
om de åtgärder som ska vidtas föreskrifter om de åtgärder som
enligt första och andra styckena. ska vidtas enligt första och
andra styckena.
45 §554
Post- och telestyrelsen ska
Post- och telestyrelsen ska
inför beslut om undantag från inför beslut om undantag från
lagringsskyldigheten
enligt lagringsskyldigheten
enligt
6 kap. 16 b § lagen (2003:389) 6 kap. 16 b § lagen (2003:389)
om elektronisk kommunikation om elektronisk kommunikation
höra Åklagarmyndigheten och höra
Åklagarmyndigheten,
Rikspolisstyrelsen.
Polismyndigheten och Säkerhetspolisen.
46 §555
Post- och telestyrelsen får,
Post- och telestyrelsen får,
efter att ha hört Rikspolis- efter att ha hört Polismynstyrelsen och Tullverket, med- digheten, Säkerhetspolisen och
dela föreskrifter om ersätt- Tullverket, meddela föreskrifter
ningen enligt 6 kap. 16 e § lagen om ersättningen enligt 6 kap.
(2003:389)
om
elektronisk 16 e § lagen (2003:389) om
kommunikation.
elektronisk kommunikation.
Denna förordning träder i kraft den

554
555
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen (2003:789)
om skydd mot olyckor

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 8 §, 4 kap. 1 §, 4 kap. 11 §, och
5 kap. 1 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 kap.
8§
En kommun skall biträda vid
En kommun ska biträda vid
utredning som polismyndigheten utredning som Polismyndigheten
eller någon annan myndighet eller någon annan myndighet
gör med anledning av en olycka gör med anledning av en olycka
vid vilken kommunen skall vid vilken kommunen ska
ansvara för räddningstjänsten ansvara för räddningstjänsten
eller med anledning av ett till- eller med anledning av ett tillbud till en sådan olycka.
bud till en sådan olycka.
4 kap.
1§
Polismyndigheterna
i
Polismyndigheten
ansvarar
Dalarna,
Jämtlands
län, för fjällräddningstjänst.
Västerbottens län och Norrbotten
ansvarar för fjällräddningstjänst.
De ansvariga myndigheterna
Polismyndigheten ska upprätta
skall ha ett program för fjäll- ett program för fjällräddningsräddningstjänsten. Programmet tjänsten.
Programmet
ska
skall innehålla
innehålla
1. uppgifter om vilken för1. uppgifter om vilken förmåga myndigheten har och måga myndigheten har och
avser att skaffa sig för att göra avser att skaffa sig för att göra
räddningsinsatser, och
räddningsinsatser, och
2. uppgifter om samverkan
2. uppgifter om samverkan
med kommuner, landsting, stat- med kommuner, landsting, statliga myndigheter och berörda liga myndigheter och berörda
organisationer.
organisationer.
Som en del av förmågan skall
Som en del av förmågan ska
anges vilka resurser myndig- anges vilka resurser myndig677
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heten har och avser att skaffa heten har och avser att skaffa
sig.
sig.
Polismyndigheterna ansvarar
för efterforskning av försvunna
personer i fall som avses i 4 kap.
4 § lagen (2003:778) om skydd
mot olyckor.
Ett program för efterforskningen skall finnas vid varje
polismyndighet.
Programmet
skall innehålla
1. uppgifter om vilken förmåga myndigheten har och
avser att skaffa sig för att göra
räddningsinsatser, och
2. uppgifter om samverkan
med kommuner, statliga myndigheter och berörda organisationer.
Som en del av förmågan skall
anges vilka resurser myndigheten har och avser att skaffa
sig.

11 §

Polismyndigheten
ansvarar
för efterforskning av försvunna
personer i fall som avses i 4 kap.
4 § lagen (2003:778) om skydd
mot olyckor.
Polismyndigheten ska upprätta
ett program för efterforskningen. Programmet ska innehålla
1. uppgifter om vilken förmåga myndigheten har och
avser att skaffa sig för att göra
räddningsinsatser, och
2. uppgifter om samverkan
med kommuner, statliga myndigheter och berörda organisationer.
Som en del av förmågan ska
anges vilka resurser myndigheten har och avser att skaffa
sig.

5 kap.
1 §556
I fråga om den statliga räddningstjänsten utövas den centrala
tillsynen över efterlevnaden av lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen av
1. Rikspolisstyrelsen vad avser
1. Polismyndigheten vad avser
fjällräddningstjänsten och efter- fjällräddningstjänsten och efterforskning av försvunna personer forskning av försvunna personer
i fall som avses i 4 kap. 4 § lagen i fall som avses i 4 kap. 4 § lagen
om skydd mot olyckor,
om skydd mot olyckor,
2. Transportstyrelsen vad avser flygräddningstjänsten och
sjöräddningstjänsten,
3. Kustbevakningen vad avser miljöräddningstjänsten till sjöss.
556

Senaste lydelse 2008:1220.

678

SOU 2012:78

Författningsförslag

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap utövar tillsynen
över frågor som rör samordningen mellan den statliga räddningstjänstens olika grenar.
Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2003:1176) om vissa former av internationellt
samarbete i brottsutredningar

Härigenom föreskrivs att 3 och 4 §§ förordningen (2003:1176)
om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar
ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 §557
En ansökan från en utländsk myndighet om att inrätta en
gemensam utredningsgrupp, om biträde med en kontrollerad
leverans i Sverige eller om bistånd i en brottsutredning med
användning av skyddsidentitet ges in till behörig åklagare eller
behörig myndighet.
En ansökan om biträde med
En ansökan om biträde med
en kontrollerad leverans får även en kontrollerad leverans får även
ges in till Rikspolisstyrelsen, ges in till Polismyndigheten,
polismyndighet, Tullverket eller Tullverket eller KustbevakKustbevakningen.
Om
en ningen. Om en ansökan har
ansökan har getts in till en av getts in till en av dessa myndessa myndigheter skall den digheter ska den överlämnas till
överlämnas till åklagare.
åklagare.
En ansökan som avses i första stycket får även ges in till
Justitiedepartementet.
4§
Den åklagare eller myndighet
Den åklagare eller myndighet
som avser att ingå en överens- som avser att ingå en överenskommelse om att inrätta en kommelse om att inrätta en
gemensam
utredningsgrupp gemensam utredningsgrupp ska
skall samråda med andra berörda samråda med andra berörda
svenska myndigheter innan svenska myndigheter innan
överenskommelse ingås.
överenskommelse ingås.
Åklagare skall underrättas innan
Åklagare ska underrättas
överenskommelsen ingås.
innan överenskommelsen ingås.
Rikspolisstyrelsen skall underPolismyndigheten ska underrättas när överenskommelsen rättas när överenskommelsen
557
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har ingåtts.
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Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2003:1178) om överlämnande till Sverige
enligt en europeisk arresteringsorder

Härigenom föreskrivs att 4, 7–9, 11, 13–15 §§ förordningen
(2003:1178) om överlämnande till Sverige enligt en europeisk
arresteringsorder ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
4 §558

En svensk arresteringsorder
En svensk arresteringsorder
för verkställighet av en frihets- för verkställighet av en frihetsberövande påföljd utfärdas av berövande påföljd utfärdas av
Rikspolisstyrelsen på begäran av
Polismyndigheten på begäran av
– Kriminalvården för verk– Kriminalvården för verkställighet av fängelse,
ställighet av fängelse,
– Socialstyrelsen för verk– Socialstyrelsen för verkställighet av rättspsykiatrisk ställighet av rättspsykiatrisk
vård, och
vård, och
– Statens institutionsstyrelse
– Statens institutionsstyrelse
för verkställighet av sluten ung- för verkställighet av sluten ungdomsvård.
domsvård.
En arresteringsorder får utfärdas för en lagakraftvunnen dom
om en frihetsberövande påföljd i minst fyra månader eller utan
tidsbegränsning har dömts ut.
En arresteringsorder som utfärdas för en dom som avses i andra
stycket får uppta också andra lagakraftvunna domar som gäller den
eftersökte, om domstolen där har dömt till en frihetsberövande
påföljd (accessoriskt överlämnande).
En svensk arresteringsorder
får registreras i Schengens informationssystem (SIS) eller i ett
annat system för eftersökning
av personer som är misstänkta
för brott. Registreringen skall
558
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7§

En svensk arresteringsorder
får registreras i Schengens informationssystem (SIS) eller i ett
annat system för eftersökning
av personer som är misstänkta
för brott. Registreringen ska
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utföras av Rikspolisstyrelsen.
Arresteringsordern skall förvaras hos Rikspolisstyrelsen.
Om det är känt i vilken
annan medlemsstat den eftersökte uppehåller sig, får
arresteringsordern sändas direkt
till den verkställande myndigheten i den staten. Den utfärdande myndigheten ansvarar
då för åtgärder enligt 11 §. Om
arresteringsordern har utfärdats
av en åklagare, skall en kopia av
arresteringsordern sändas till
Rikspolisstyrelsen.
När det inte längre finns skäl
att begära den eftersökte överlämnad, skall arresteringsordern
återkallas. Den verkställande
myndigheten i den andra medlemsstaten och, om arresteringsordern återkallas av en åklagare,
Rikspolisstyrelsen skall omedelbart underrättas om återkallelsen.
När den utfärdande myndigheten får information om att
den eftersökte har anträffats,
skall myndigheten, om inte
Rikspolisstyrelsen redan har fått
informationen,
omedelbart
vidarebefordra
informationen
till styrelsen.
Om en annan myndighet än
den utfärdande myndigheten får
information om att den eftersökte har anträffats, skall den
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utföras av Polismyndigheten.
Arresteringsordern ska förvaras
hos Polismyndigheten.
Om det är känt i vilken
annan
medlemsstat
den
eftersökte uppehåller sig, får
arresteringsordern sändas direkt
till den verkställande myndigheten i den staten. Den utfärdande myndigheten ansvarar
då för åtgärder enligt 11 §. Om
arresteringsordern har utfärdats
av en åklagare, ska en kopia av
arresteringsordern sändas till
Polismyndigheten.
8§

När det inte längre finns skäl
att begära den eftersökte överlämnad, ska arresteringsordern
återkallas. Den verkställande
myndigheten i den andra medlemsstaten och, om arresteringsordern återkallas av en åklagare,
Polismyndigheten ska omedelbart underrättas om återkallelsen.

9§

När den utfärdande myndigheten får information om att
den eftersökte har anträffats, ska
myndigheten, om inte Polismyndigheten redan har fått
informationen,
omedelbart
vidarebefordra
informationen
till Polismyndigheten.
Om en annan myndighet än
den utfärdande myndigheten får
information om att den eftersökte har anträffats, ska den

683
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myndigheten
omedelbart
vidarebefordra
informationen
till den utfärdande myndigheten.
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myndigheten
omedelbart
vidarebefordra
informationen
till den utfärdande myndigheten.

11 §
När Rikspolisstyrelsen får
När Polismyndigheten får
information om att den efter- information om att den eftersökte har anträffats i en annan sökte har anträffats i en annan
medlemsstat, skall styrelsen, om medlemsstat, ska myndigheten,
arresteringsordern har registre- om
arresteringsordern
har
rats enligt 7 § första stycket, registrerats enligt 7 § första
omedelbart
stycket, omedelbart
1. låta översätta arresteringsordern till den andra medlemsstatens språk eller till ett språk som den staten har förklarat sig
godta, och
2. översända arresteringsordern till den verkställande myndigheten i den andra staten.
Den utfärdande myndigheten ansvarar för att den
eftersökte förs till Sverige när
den andra medlemsstaten har
beslutat om överlämnande hit.
Den utfärdande myndigheten
skall, om inte annat har överenskommits, se till att den eftersökte inom den utsatta tiden
hämtas till Sverige. Den
utfärdande myndigheten får, om
det behövs, begära hjälp av
Rikspolisstyrelsen eller den polismyndighet som Rikspolisstyrelsen
bestämmer.

13 §

Den utfärdande myndigheten ansvarar för att den
eftersökte förs till Sverige när
den andra medlemsstaten har
beslutat om överlämnande hit.
Den utfärdande myndigheten
ska, om inte annat har överenskommits, se till att den eftersökte inom den utsatta tiden
hämtas till Sverige. Den
utfärdande myndigheten får, om
det behövs, begära hjälp av
Polismyndigheten.

14 §559
Om
överlämnande
till
Om
överlämnande
till
Sverige för lagföring har ägt rum Sverige för lagföring har ägt rum
559
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på villkor att den som överlämnas återförs till den andra
medlemsstaten för att där verkställa en med anledning av
överlämnandet utdömd frihetsberövande påföljd, skall åklagaren, så snart domen har vunnit
laga kraft mot den dömde, pröva
om förutsättningarna för återförande är uppfyllda.
Om den som har överlämnats skall återföras enligt
första stycket, skall åklagaren
omedelbart underrätta Kriminalvården, om påföljden är
fängelse,
– Socialstyrelsen, om påföljden är rättspsykiatrisk vård,
– Statens institutionsstyrelse,
om påföljden är sluten ungdomsvård.
Den myndighet som avses i
andra stycket skall se till att
verkställigheten av påföljden
överförs till den andra medlemsstaten, att personen förs dit och
att den andra staten underrättas.
Myndigheten får, om det
behövs, begära hjälp av Rikspolisstyrelsen eller den polismyndighet som Rikspolisstyrelsen bestämmer. Den andra staten skall
i samband med överförandet
informeras om när verkställigheten påbörjades och om
frihetsberövanden som har ägt
rum i Sverige.

Författningsförslag

på villkor att den som överlämnas återförs till den andra
medlemsstaten för att där verkställa en med anledning av
överlämnandet utdömd frihetsberövande påföljd, ska åklagaren, så snart domen har vunnit
laga kraft mot den dömde, pröva
om förutsättningarna för återförande är uppfyllda.
Om den som har överlämnats ska återföras enligt
första stycket, ska åklagaren
omedelbart underrätta Kriminalvården, om påföljden är
fängelse,
– Socialstyrelsen, om påföljden är rättspsykiatrisk vård,
– Statens institutionsstyrelse,
om påföljden är sluten ungdomsvård.
Den myndighet som avses i
andra stycket ska se till att
verkställigheten av påföljden
överförs till den andra medlemsstaten, att personen förs dit och
att den andra staten underrättas.
Myndigheten får, om det
behövs, begära hjälp av Polismyndigheten. Den andra staten
ska i samband med överförandet
informeras om när verkställigheten påbörjades och om frihetsberövanden som har ägt
rum i Sverige.
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Om en begäran om överlämnande enligt en svensk
arresteringsorder för verkställighet av en frihetsberövande
påföljd har avslagits på den
grunden att den andra medlemsstaten övertar verkställigheten av påföljden, skall den
myndighet som avses i 14 §
andra stycket se till att verkställigheten överförs till den
andra staten. Rikspolisstyrelsen
skall i det syftet underrätta den
myndigheten så snart styrelsen
har informerats om den andra
statens avslag.

SOU 2012:78

15 §

Om en begäran om överlämnande enligt en svensk
arresteringsorder för verkställighet av en frihetsberövande
påföljd har avslagits på den
grunden att den andra medlemsstaten övertar verkställigheten av påföljden, ska den
myndighet som avses i 14 §
andra stycket se till att verkställigheten överförs till den
andra staten. Polismyndigheten
ska i det syftet underrätta den
myndigheten så snart Polismyndigheten har informerats om den
andra statens avslag.

Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2003:1179) om överlämnande från Sverige
enligt en europeisk arresteringsorder

Härigenom föreskrivs att 9, 17, 19 och 25 §§ förordningen
(2003:1179) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk
arresteringsorder ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
När den ansvariga myndigheten i Sverige har fattat ett
beslut i fråga om förvar enligt
7 kap. 1 eller 2 § lagen
(2003:1156) om överlämnande
från Sverige enligt en europeisk
arresteringsorder eller när en
domstol som avses i 7 kap. 6 §
den lagen har prövat en sådan
fråga, skall den ansvariga myndigheten omedelbart underrätta
den polismyndighet som skall
verkställa beslutet.

Föreslagen lydelse
9§

När den ansvariga myndigheten i Sverige har fattat ett
beslut i fråga om förvar enligt
7 kap. 1 eller 2 § lagen
(2003:1156) om överlämnande
från Sverige enligt en europeisk
arresteringsorder eller när en
domstol som avses i 7 kap. 6 §
den lagen har prövat en sådan
fråga, ska den ansvariga myndigheten omedelbart underrätta
Polismyndigheten. Underrättelsen ska innehålla uppgift om var
den som beslutet avser förvaras
eller, om han eller hon inte är
förvarstagen, om vistelseadress.
Den ansvariga myndigheten
Den ansvariga myndigheten
skall underrätta åklagaren om ska underrätta åklagaren om
beslut i fråga om förvar enligt beslut i fråga om förvar enligt
7 kap. 1 § samma lag.
7 kap. 1 § samma lag.
När frågan om överlämnande
är avgjord genom ett beslut som
har vunnit laga kraft mot den
eftersökte,
skall
åklagaren
omedelbart underrätta Rikspolisstyrelsen och den utfärdande

17 §

När frågan om överlämnande
är avgjord genom ett beslut som
har vunnit laga kraft mot den
eftersökte,
ska
åklagaren
omedelbart underrätta Polismyndigheten och den utfärdande
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myndigheten om beslutet. Om
beslutet innebär att överlämnande beviljas, skall det av
underrättelsen
framgå
när
beslutet senast skall verkställas.
Åklagaren skall så snart det
kan ske sända en kopia av beslutet till den utfärdande myndigheten.
Åklagaren, polismyndigheten
och Rikspolisstyrelsen skall utbyta information i den utsträckning det är nödvändigt för att
ett beslut om överlämnande
skall kunna verkställas.
Rikspolisstyrelsen skall underrätta åklagaren när beslutet har
verkställts.
Rikspolisstyrelsen skall omedelbart underrätta åklagaren om
den som skall överlämnas inte
hämtas inom rätt tid.
Skall någon i ett fall som sägs
i 8 kap. 1 § lagen (2003:1156)
om överlämnande från Sverige
enligt en europeisk arresteringsorder återföras till en annan
medlemsstat, skall åklagaren
underrätta polismyndigheten när
återförandet skall äga rum.

SOU 2012:78

myndigheten om beslutet. Om
beslutet innebär att överlämnande beviljas, ska det av underrättelsen framgå när beslutet
senast ska verkställas.
Åklagaren ska så snart det
kan ske sända en kopia av beslutet till den utfärdande myndigheten.
19 §

Åklagaren och Polismyndigheten ska utbyta information i
den utsträckning det är nödvändigt för att ett beslut om överlämnande ska kunna verkställas.
Polismyndigheten ska underrätta åklagaren när beslutet har
verkställts.
Polismyndigheten ska omedelbart underrätta åklagaren om
den som ska överlämnas inte
hämtas inom rätt tid.

25 §

Ska någon i ett fall som sägs i
8 kap. 1 § lagen (2003:1156) om
överlämnande
från
Sverige
enligt en europeisk arresteringsorder återföras till en annan
medlemsstat, ska åklagaren
underrätta Polismyndigheten när
återförandet ska äga rum.

Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i smittskyddsförordningen
(2004:255)

Härigenom föreskrivs att 9 §
(2004:255) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Om en smittskyddsläkare i
ett ärende har underrättat
socialnämnden,
polismyndigheten eller Kriminalvården enligt
6 kap. 11 § smittskyddslagen
(2004:168), skall smittskyddsläkaren om han eller hon har
lämnat över ärendet till en
annan smittskyddsläkare meddela berörd myndighet till
vilken smittskyddsläkare ärendet
har lämnats.

smittskyddsförordningen

Föreslagen lydelse
9 §560

Om en smittskyddsläkare i
ett ärende har underrättat
socialnämnden,
Polismyndigheten eller Kriminalvården enligt
6 kap. 11 § smittskyddslagen
(2004:168), ska smittskyddsläkaren om han eller hon har
lämnat över ärendet till en
annan smittskyddsläkare meddela berörd myndighet till
vilken smittskyddsläkare ärendet
har lämnats.

Denna förordning träder i kraft den

560

Senaste lydelse 2005:1031.
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen (2004:283)
om sjöfartsskydd

Härigenom föreskrivs att 6 och 7 §§ förordningen (2004:283)
om sjöfartsskydd ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Transportstyrelsen får efter
överenskommelse med Rikspolisstyrelsen och Kustbevakningen besluta att polismyndighet eller Kustbevakningen skall
fullgöra uppgifter som Transportstyrelsen har enligt vad som
följer av 3–5 §§. Transportstyrelsen skall kungöra sådana
beslut i Transportstyrelsens författningssamling.
När Transportstyrelsen, polismyndighet eller Kustbevakningen utövar tillsyn enligt vad
som följer av 3–6 §§ skall Transportstyrelsen, polismyndigheter,
Kustbevakningen och Tullverket
på begäran av tillsynsmyndigheten biträda vid tillsynen och
lämna de upplysningar som tillsynsmyndigheten behöver för
att utöva tillsynen.

Föreslagen lydelse
6§

Transportstyrelsen får efter
överenskommelse med Polismyndigheten och Kustbevakningen besluta att Polismyndigheten eller Kustbevakningen ska
fullgöra uppgifter som Transportstyrelsen har enligt vad som
följer av 3–5 §§. Transportstyrelsen ska kungöra sådana
beslut i Transportstyrelsens författningssamling.

7§

När Transportstyrelsen, Polismyndigheten eller Kustbevakningen utövar tillsyn enligt vad
som följer av 3–6 §§ ska Transportstyrelsen, Polismyndigheten,
Kustbevakningen och Tullverket
på begäran av tillsynsmyndigheten biträda vid tillsynen och
lämna de upplysningar som tillsynsmyndigheten behöver för
att utöva tillsynen.

Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen (2004:760)
om EU:s direktstöd för jordbrukare m.m.

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 21 § förordningen (2004:760)
om EU:s direktstöd för jordbrukare m.m. ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.
21 §561
Jordbruksverket får efter samråd med andra berörda centrala
och regionala myndigheter meddela närmare föreskrifter om stöd,
stödrättigheter, ansökningsförfarande, utbetalning, tillsyn, återbetalning av stödbelopp och sådana sanktioner som följer av avdelning II kapitel 4 i rådets förordning (EG) nr 73/2009.
Jordbruksverket får efter samråd med länsstyrelsen meddela
föreskrifter om länsstyrelsens handläggning av stödärenden och om
det underlag som krävs för utbetalning av stöd.
Länsstyrelsen ska underrätta
Länsstyrelsen ska underrätta
polismyndigheten om ansök- Polismyndigheten om ansökningar som avser stöd för odling ningar som avser stöd för odling
av hampa.
av hampa.
Denna förordning träder i kraft den

561

Senaste lydelse 2009:58.

691

Författningsförslag

320

SOU 2012:78

Förslag till
förordning om ändring i förordningen (2004:865)
om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2004:865) om
kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.562
dels att i 5 kap. 1 §, 7 kap. 1 §, 10 kap. 5 och 14 §§ ordet ”polismyndighet” i olika böjningsformer ska bytas ut mot ordet ”Polismyndigheten” i motsvarande böjningsform,
dels att i 8 kap. 2 § och 10 kap. 16 § ordet ”Rikspolisstyrelsen”
ska bytas ut mot ordet ”Polismyndigheten”,
dels att 7 kap. 6 § och 10 kap. 8 § ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7 kap.
6 §563
Minst sex gånger om året
Minst sex gånger om året ska
skall vägkontroller av förare och vägkontroller av förare och
fordon som omfattas av förord- fordon som omfattas av förordningarna (EG) nr 561/2006 och ningarna (EG) nr 561/2006 och
(EEG) nr 3821/85 genomföras (EEG) nr 3821/85 genomföras
samtidigt i Sverige och minst en samtidigt i Sverige och minst en
annan stat inom EES, varvid annan stat inom EES, varvid
respektive kontrollmyndighet respektive kontrollmyndighet
arbetar på sitt eget territorium.
arbetar på sitt eget territorium.
Transportstyrelsen
skall
Transportstyrelsen
ska
ansvara för samordning med ansvara för samordning med
behöriga myndigheter i andra behöriga myndigheter i andra
stater inom EES och med Riks- stater inom EES och med Polispolisstyrelsen i fråga om genom- myndigheten i fråga om genomförande av sådana kontroller.
förande av sådana kontroller.

562

Senaste lydelse av
5 kap. 1 § 2008:1288
7 kap. 1 § 2010:1620
8 kap. 2 § 2010:1620
10 kap. 5 § 2010:1620
10 kap. 14 § 2010:1620
10 kap. 16 § 2010:1620.
563
Senaste lydelse 2008:1288.
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10 kap.
8 §564
En polismans beslut om förskott för sanktionsavgift eller om att
fordonet eller fordonståget inte får fortsätta färden ska skyndsamt
underställas Transportstyrelsens prövning. Transportstyrelsen ska
omedelbart pröva om beslutet ska bestå.
Om ett beslut om att forOm ett beslut om att fordonet eller fordonståget inte får donet eller fordonståget inte får
fortsätta färden gäller enligt 6 §, fortsätta färden gäller enligt 6 §,
ska polisen och Transport- ska
Polismyndigheten
och
styrelsen handlägga ärendet om Transportstyrelsen handlägga
sanktionsavgift utan dröjsmål. ärendet om sanktionsavgift utan
Transportstyrelsen får vid sin dröjsmål. Transportstyrelsen får
handläggning
vid sin handläggning
1. helt eller delvis sätta ned ett förskott som har bestämts för
avgiften,
2. upphäva det beslut som gäller enligt 6 §, om det finns synnerliga skäl. Detsamma gäller även efter det att Transportstyrelsen har
beslutat i ärendet om sanktionsavgift.
Denna förordning träder i kraft den

564

Senaste lydelse 2009:1374.
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2004:1101) om luftfartsskydd

Härigenom föreskrivs att 1 a § förordningen (2004:1101) om
luftfartsskydd ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 a §565
Transportstyrelsen ska tillTransportstyrelsen ska tillsammans med Rikspolisstyrelsen sammans med Polismyndigheten
ansvara för förebyggande av ansvara för förebyggande av
brott mot den civila luftfartens brott mot den civila luftfartens
säkerhet.
säkerhet.
Denna förordning träder i kraft den

565

Senaste lydelse 2008:1149.
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2004:1169) om vägtransportledare

Härigenom föreskrivs att 2, 3, 13 och 14 §§ förordningen
(2004:1169) om vägtransportledare ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2§
En ansökan om att bli förEn ansökan om att bli förordnad som vägtransportledare ordnad som vägtransportledare
skall göras skriftligen. Ansökan ska göras skriftligen. Ansökan
skall innehålla följande upp- ska innehålla följande uppgifter:
gifter:
1. Sökandens namn, personnummer och hemortsadress.
2. Intyg om genomgången utbildning för vägtransportledare.
3. De övriga omständigheter sökanden önskar åberopa för att
visa att han eller hon uppfyller de krav som anges i 5 § lagen
(2004:1167) om vägtransportledare.
Ansökan skall ges in till RiksAnsökan ska ges in till Polispolisstyrelsen.
myndigheten.
Den som avser att genomgå
utbildning för vägtransportledare får begära förhandsbesked hos Rikspolisstyrelsen i
fråga om det finns hinder enligt
5 § första stycket 2 lagen
(2004:1167) om vägtransportledare mot att han eller hon förordnas som vägtransportledare.
Rikspolisstyrelsen får ta ut
avgift för prövning av ansökan
enligt 2 §. För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 9–14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid

3§

Den som avser att genomgå
utbildning för vägtransportledare får begära förhandsbesked hos Polismyndigheten i
fråga om det finns hinder enligt
5 § första stycket 2 lagen
(2004:1167) om vägtransportledare mot att han eller hon förordnas som vägtransportledare.

13 §

Polismyndigheten får ta ut
avgift för prövning av ansökan
enligt 2 §. För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 9–14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid
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avgiftsklass 2 tillämpas.

SOU 2012:78

avgiftsklass 2 tillämpas.

14 §566
Transportstyrelsen får efter
Transportstyrelsen får efter
att ha hört Rikspolisstyrelsen med- att ha hört Polismyndigheten meddela
dela
1. ytterligare föreskrifter om grundutbildning och fortbildning
av vägtransportledare,
2. ytterligare föreskrifter om vägtransportledares klädsel,
3. föreskrifter om vägtransportledares utrustning,
4. föreskrifter om utrustning och utmärkning av vägtransportledares fordon, samt
5. föreskrifter för verkställigheten av lagen (2004:1167) om vägtransportledare samt denna förordning.
Transportstyrelsen får också meddela föreskrifter om avgifter
för prövning av tillstånd enligt 8 §.
Denna förordning träder i kraft den

566

Senaste lydelse 2010:1606.
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2004:1319) om förfarande med förverkad
egendom och hittegods m.m.

Härigenom föreskrivs att 1 § förordningen (2004:1319) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m. ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Rikspolisstyrelsen får meddela
föreskrifter om polismyndigheters förfarande med egendom
som avses i lagen (1974:1066)
om förfarande med förverkad
egendom och hittegods m.m.
och om sättet för kungörande
enligt 2–2 b §§ samma lag.

Föreslagen lydelse
1 §567

Polismyndigheten får, efter att
ha hört Säkerhetspolisen, meddela
föreskrifter om myndighetens
och Säkerhetspolisens förfarande
med egendom som avses i lagen
(1974:1066) om förfarande med
förverkad egendom och hittegods m.m. och om sättet för
kungörande enligt 2–2 b §§
samma lag.
Tullverket, Kustbevakningen och Skatteverket får meddela
motsvarande föreskrifter när det gäller egendom som avses i 1 § 5
lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och
hittegods m.m.
Denna förordning träder i kraft den

567

Senaste lydelse 2009:1169.
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen (2005:323)
om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

Härigenom föreskrivs att 2 och 3 §§ förordningen (2005:323)
om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2§
Om en domstol eller åklagare
Om en domstol eller åklagare
beslutar om tillträdesförbud beslutar om tillträdesförbud
eller häver eller ändrar ett sådant eller häver eller ändrar ett sådant
förbud, skall polismyndigheten förbud, ska Polismyndigheten
på den eller de orter där förbudet informeras.
avses bli tillämpat informeras.
Bestämmelser om registrering och rapportering av beslut om
tillträdesförbud finns i lagen (1998:620) om belastningsregister och
efterlysningskungörelsen (1969:293).
Om
en
polismyndighets
anmälan om tillträdesförbud har
gjorts muntligen, ska åklagaren
dokumentera vem anmälan
avser, vem som gjort anmälan
och de omständigheter som
anförs till stöd för anmälan.

3 §568

Om
Polismyndighetens
anmälan om tillträdesförbud har
gjorts muntligen, ska åklagaren
dokumentera vem anmälan
avser, vem som gjort anmälan
och de omständigheter som
anförs till stöd för anmälan.

Denna förordning träder i kraft den

568

Senaste lydelse 2009:104.
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen (2005:755)
om transitering av tredjelandsmedborgare

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2005:755) om
transitering av tredjelandsmedborgare
dels att 3 och 4 §§ ska upphävas,
dels att 1, 2 och 5 §§ ska ha följande lydelse.
En ansökan om ledsagad eller
icke-ledsagad transitering med
och om biståndsåtgärder i samband med transitering enligt
lagen (2005:754) om transitering av tredjelandsmedborgare
skall vara upprättad i enlighet
med formuläret i bilagan till
rådets direktiv 2003/110/EG av
den 25 november 2003 om
bistånd vid transitering i samband med återsändande med
flyg.
Rikspolisstyrelsen får meddela
ytterligare
föreskrifter
om
ansökningsförfarandet.
Har tidsfristen för att meddela ett beslut om transitering
enligt 4 § andra stycket lagen
(2005:754) om transitering av
tredjelandsmedborgare
förlängts, skall Rikspolisstyrelsen
underrätta den ansökande myndigheten om detta.

1§

En ansökan om ledsagad eller
icke-ledsagad transitering med
och om biståndsåtgärder i samband med transitering enligt
lagen (2005:754) om transitering av tredjelandsmedborgare
ska vara upprättad i enlighet
med formuläret i bilagan till
rådets direktiv 2003/110/EG av
den 25 november 2003 om
bistånd vid transitering i samband med återsändande med
flyg.
Polismyndigheten får meddela
ytterligare
föreskrifter
om
ansökningsförfarandet.

2§

Har tidsfristen för att meddela ett beslut om transitering
enligt 4 § andra stycket lagen
(2005:754) om transitering av
tredjelandsmedborgare
förlängts, ska Polismyndigheten
underrätta den ansökande myndigheten om detta.

5§
När en transitering har
När en transitering har
genomförts skall Rikspolisstyrel- genomförts ska Polismyndigsen underrätta den ansökande heten underrätta den ansökande
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myndigheten om tid och plats
för en icke-ledsagad tredjelandsmedborgares utresa. Om det har
inträffat några allvarliga händelser under transiteringen av en
icke-ledsagad tredjelandsmedborgare skall Rikspolisstyrelsen
underrätta den ansökande myndigheten om detta.
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myndigheten om tid och plats
för en icke-ledsagad tredjelandsmedborgares utresa. Om det har
inträffat några allvarliga händelser under transiteringen av en
icke-ledsagad tredjelandsmedborgare ska Polismyndigheten
underrätta den ansökande myndigheten om detta.

Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen (2005:791)
om behandling av uppgifter i Tullverkets
brottsbekämpande verksamhet

Härigenom föreskrivs att 6 och 7 §§ förordningen (2005:791)
om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande
verksamhet ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Ekobrottsmyndigheten,
Rikspolisstyrelsen, polismyndigheterna, Kustbevakningen och
Skatteverket får ha direktåtkomst till uppgifter i tullbrottsdatabasen som behandlas
med stöd av 7 § 1 lagen
(2005:787) om behandling av
uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet.
Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Rikspolisstyrelsen och polismyndigheterna
får ha direktåtkomst till uppgifter i tullbrottsdatabasen som
behandlas med stöd av 7 § 2
lagen (2005:787) om behandling
av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet och
som förekommer i en förundersökning under ledning av åklagare vid Åklagarmyndigheten
eller Ekobrottsmyndigheten.

Föreslagen lydelse
6§

Ekobrottsmyndigheten,
Polismyndigheten,
Säkerhetspolisen Kustbevakningen och
Skatteverket får ha direktåtkomst till uppgifter i tullbrottsdatabasen som behandlas
med stöd av 7 § 1 lagen
(2005:787) om behandling av
uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet.

7§

Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen får
ha direktåtkomst till uppgifter i
tullbrottsdatabasen som behandlas med stöd av 7 § 2 lagen
(2005:787) om behandling av
uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet och som
förekommer i en förundersökning under ledning av åklagare
vid Åklagarmyndigheten eller
Ekobrottsmyndigheten.

Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen (2005:801)
om restriktioner för luftfart inom vissa områden

Härigenom föreskrivs att 3 och 5 §§ förordningen (2005:801)
om restriktioner för luftfart inom vissa områden ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
3 §569

Luftfart är under tid som
Luftfart är under tid som
anges i 2 § tillåten längs de av anges i 2 § tillåten längs de av
Transportstyrelsen
fastställda Transportstyrelsen
fastställda
flygvägarna inom restriktions- flygvägarna inom restriktionsområdena på lägst 1 350 meter områdena på lägst 1 350 meter
(4 500 fot) över havet. Vidare (4 500 fot) över havet. Vidare
får luftfart äga rum inom rest- får luftfart äga rum inom restriktionsområdena med svenska riktionsområdena med svenska
militära luftfartyg och med militära luftfartyg och med
svenska luftfartyg som används svenska luftfartyg som används
av Försvarsmakten, Rikspolis- av Försvarsmakten, Polismynstyrelsen,
polismyndigheterna, digheten,
Säkerhetspolisen,
Kustbevakningen,
Sjöfarts- Kustbevakningen,
Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Trans- verket, Luftfartsverket, Transportstyrelsen, Tullverket, Lant- portstyrelsen, Tullverket, Lantmäteriet, Sveriges geologiska mäteriet, Sveriges geologiska
undersökning, Sveriges meteo- undersökning, Sveriges meteorologiska och hydrologiska rologiska och hydrologiska
institut
eller
Affärsverket institut
eller
Affärsverket
svenska kraftnät, eller med luft- svenska kraftnät, eller med luftfartyg när de används i rädd- fartyg när de används i räddningsinsatser enligt bestäm- ningsinsatser enligt bestämmelserna i lagen (2003:778) om melserna i lagen (2003:778) om
skydd mot olyckor.
skydd mot olyckor.
Tillstånd till luftfart inom restriktionsområdena i andra fall får
ges bara om det finns särskilda skäl. Frågor om tillstånd prövas av
Försvarsmakten.

569

Senaste lydelse 2008:1147.
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Trots bestämmelsen i 4 § får
luftfart i restriktionsområdena
äga rum med svenska militära
luftfartyg och med svenska
luftfartyg som används av Försvarsmakten, Rikspolisstyrelsen,
polismyndigheterna, Kustbevakningen, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Transportstyrelsen,
Tullverket, Lantmäteriet, Sveriges
geologiska
undersökning,
Sveriges meteorologiska och
hydrologiska
institut
eller
Affärsverket svenska kraftnät,
eller med luftfartyg när de
används i räddningsinsatser
enligt bestämmelserna i lagen
(2003:778) om skydd mot
olyckor.
Tillstånd till luftfart i restriktionsområdena i andra fall får
ges bara om det finns särskilda
skäl. Frågor om tillstånd prövas
av Transportstyrelsen. Innan
beslut fattas ska Transportstyrelsen ha samrått med Rikspolisstyrelsen
och
Kriminalvården.

Författningsförslag

5 §570

Trots bestämmelsen i 4 § får
luftfart i restriktionsområdena
äga rum med svenska militära
luftfartyg och med svenska
luftfartyg som används av
Försvarsmakten, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Kustbevakningen, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Transportstyrelsen,
Tullverket, Lantmäteriet, Sveriges
geologiska
undersökning,
Sveriges meteorologiska och
hydrologiska
institut
eller
Affärsverket svenska kraftnät,
eller med luftfartyg när de
används i räddningsinsatser
enligt bestämmelserna i lagen
(2003:778) om skydd mot
olyckor.
Tillstånd till luftfart i restriktionsområdena i andra fall får
ges bara om det finns särskilda
skäl. Frågor om tillstånd prövas
av Transportstyrelsen. Innan
beslut fattas ska Transportstyrelsen ha samrått med Polismyndigheten,
Säkerhetspolisen
och Kriminalvården.

Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen (2005:951)
om försöksverksamhet med hastighetsbegränsning
vid fordon som stannat för passagerares på- eller
avstigning

Härigenom föreskrivs att 5 § förordningen (2005:951) om
försöksverksamhet med hastighetsbegränsning vid fordon som
stannat för passagerares på- eller avstigning ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Innan
Transportstyrelsen
meddelar föreskrifter enligt 3 §
första stycket skall berörd
kommun och den polismyndighet, länsstyrelse och väghållare
som berörs få tillfälle att yttra
sig.

Föreslagen lydelse
5 §571

Innan
Transportstyrelsen
meddelar föreskrifter enligt 3 §
första stycket ska berörd
kommun, Polismyndigheten samt
den länsstyrelse och väghållare
som berörs få tillfälle att yttra
sig.

Denna förordning träder i kraft den

571

Senaste lydelse 2008:1168.

704

SOU 2012:78

329

Författningsförslag

Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2005:1063) om rättsintyg i anledning av brott

Härigenom föreskrivs att 4 § förordningen (2005:1063) om
rättsintyg i anledning av brott ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Rättsmedicinalverket
får,
efter samråd med Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten
och Socialstyrelsen, meddela
föreskrifter om utformningen
av den information som avses i
3 §.

Föreslagen lydelse
4§

Rättsmedicinalverket
får,
efter samråd med Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och
Socialstyrelsen, meddela föreskrifter om utformningen av
den information som avses i 3 §.

Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i utlänningsförordningen
(2006:97)

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 3, 19 och 22 §§, 6 kap. 1–8 och
12–14 §§, 7 kap. 1–7, 8, 8 a, 11 och 13–14 §§, 8 kap. 7–8 och 12–
13 §§ samt rubriken närmast före 6 kap. 7 § utlänningsförordningen (2006:97)ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.
3§
En utlänning som inte
En utlänning som inte
behöver ha pass skall på begäran behöver ha pass ska på begäran
av en polismyndighet eller polis- av Polismyndigheten eller en
man visa att passfrihet föreligger polisman visa att passfrihet föreför honom eller henne.
ligger för honom eller henne.
19 §
En gemensam resehandling
En gemensam resehandling
för flera utlänningar (kollek- för flera utlänningar (kollektivpass) får godtas som pass, om tivpass) får godtas som pass, om
utlänningarna skall resa genom utlänningarna ska resa genom
landet i samlad grupp eller landet i samlad grupp eller
uppehålla sig här kortare tid för uppehålla sig här kortare tid för
ett gemensamt ärende. Kollek- ett gemensamt ärende. Kollektivpasset får avse endast med- tivpasset får avse endast medborgare i det land vars myn- borgare i det land vars myndighet har utfärdat passet. Det dighet har utfärdat passet. Det
skall uppta minst tio och högst ska uppta minst tio och högst
femtio personer. Den som är femtio personer. Den som är
upptagen i passet skall ha en upptagen i passet ska ha en
identitetshandling
som
är identitetshandling
som
är
utställd av en behörig myndig- utställd av en behörig myndighet i hemlandet.
het i hemlandet.
I fråga om kollektivpass som har utfärdats i enlighet med den
europeiska överenskommelsen den 16 december 1961 om ungdomars resor på kollektivpass (SÖ 1968:16) och som har utställts
av en myndighet i ett land som har tillträtt och i förhållande till
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Sverige tillämpar överenskommelsen, gäller överenskommelsen i
stället för första stycket.
Om ett kollektivpass avser
Om ett kollektivpass avser
utlänningar som inte är skyldiga utlänningar som inte är skyldiga
att ha visering, skall passet ha att ha visering, ska passet ha
godkänts av en svensk beskick- godkänts av en svensk beskickningschef eller konsul som är ningschef eller konsul som är
behörig att ge visering eller av behörig att ge visering eller av
polismyndigheten i en ort där det Polismyndigheten. Polismyndigfinns passkontroll för inresa i hetens godkännande ska ha lämSverige. Sådant godkännande nats i en ort där det finns passbehövs dock inte, om passet har kontroll för inresa i Sverige.
godkänts av behörig myndighet Sådant godkännande behövs
i Danmark, Finland, Island eller dock inte, om passet har godNorge för inresa i respektive känts av behörig myndighet i
land.
Danmark, Finland, Island eller
Norge för inresa i respektive
land.
22 §
Migrationsverket får efter
Migrationsverket får efter att
att ha hört Rikspolisstyrelsen ha hört Polismyndigheten medmeddela ytterligare föreskrifter dela ytterligare föreskrifter om
om vilka handlingar som får vilka handlingar som får godtas
godtas som pass.
som pass.
Om det finns särskilda skäl får Migrationsverket efter samråd
med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) i ett enskilt fall
godta att en annan handling gäller som pass.
6 kap.
1 §572
Inresa och utresa över en
Inresa och utresa över en
yttre gräns får inte ske vid annat yttre gräns får inte ske vid annat
ställe än ett gränsövergångsställe ställe än ett gränsövergångsställe
utan tillstånd av polismyndig- utan tillstånd av Polismyndigheten eller, vid in- och utresa heten eller, vid in- och utresa
med fartyg, Kustbevakningen. I med fartyg, Kustbevakningen. I
de fall Kustbevakningen givit de fall Kustbevakningen gett
tillstånd ska polismyndigheten tillstånd ska Polismyndigheten
572
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underrättas.
underrättas.
Gränsövergångsställen finns i följande kommuner: Arvidsjaur,
Borgholm, Borlänge, Falkenberg, Gotland, Gävle, Göteborg,
Halmstad, Helsingborg, Hudiksvall, Härnösand, Härryda,
Jönköping, Kalix, Kalmar, Karlshamn, Karlskrona, Karlstad,
Kiruna, Kramfors, Kristianstad, Landskrona, Linköping, Luleå,
Lysekil, Malmö, Mörbylånga, Mönsterås, Norrköping, Norrtälje,
Nyköping, Nynäshamn, Oskarshamn, Oxelösund, Pajala, Piteå,
Ronneby, Sigtuna, Simrishamn, Skellefteå, Skövde, Stockholm,
Strömstad, Sundsvall, Svedala, Söderhamn, Söderköping,
Södertälje,
Sölvesborg,
Timrå,
Torsås,
Trelleborg,
Trollhättan/Vänersborg, Umeå, Varberg, Värmdö, Västervik,
Västerås, Växjö, Ystad, Älvkarleby, Ängelholm, Örebro,
Örnsköldsvik, Östhammar och Östersund.
Polismyndigheten beslutar om öppethållandetider vid gränsövergångsställena.
2§
Bestämmelserna i 1 § första stycket gäller inte
1. medborgare i en Schengenstat som reser direkt in från eller ut
till en Schengenstat på ett fritidsfartyg,
2. besättningsmän och passagerare på luftfartyg som kommer
från en ort utanför Schengenstaterna och som har särskilda skäl,
eller
3. besättningsmän och passagerare på fartyg som kommer från
utrikes ort och som har särskilda skäl.
Befälhavaren på ett luftfartyg
Befälhavaren på ett luftfartyg
skall utan dröjsmål anmäla an- ska utan dröjsmål anmäla ankomsten och lämna uppgift om komsten och lämna uppgift om
luftfartyget samt om personer luftfartyget samt om personer
ombord till polismyndigheten.
ombord till Polismyndigheten.
Befälhavaren, eller en repreBefälhavaren, eller en representant för befälhavaren, på ett sentant för befälhavaren, på ett
fartyg skall utan dröjsmål an- fartyg ska utan dröjsmål anmäla
mäla ankomsten och lämna upp- ankomsten och lämna uppgift
gift om fartyget samt om perso- om fartyget samt om personer
ner ombord till Kustbevak- ombord till Kustbevakningen.
ningen.
Anmälningsskyldig- Anmälningsskyldigheten gäller
heten gäller inte sådana fritids- inte sådana fritidsfartyg som
fartyg som avses i första stycket avses i första stycket 1.
1.
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Utlänningar får inte resa in i
eller ut från landet över en yttre
gräns utan att kontrolleras.
Kontrollen genomförs vid ett
gränsövergångsställe.
Polismyndigheten får besluta att
kontroll skall ske även vid ett
annat ställe.
Trots vad som sägs i första
stycket får, om inte polismyndigheten
bestämmer
något
annat, utländska besättningsmän
som finns upptagna på besättningslistan för fartyget och som
har en giltig sjöfartsbok eller
identitetshandlingar för sjömän
tillfälligt lämna sitt fartyg utan
att genomgå kontroll och uppehålla sig i den tätort som finns
närmast den hamn där fartyget
ligger, om de inte bedöms utgöra ett hot mot allmän ordning
eller rikets säkerhet.
Vid kontroll ska en utlänning
som reser in i eller ut från landet
över en yttre gräns överlämna
sitt pass till polismyndigheten.
Polismyndigheten ska anteckna
dagen för utlänningens inresa
eller utresa i passet. Anteckning
om inresa eller utresa ska dock
inte göras på identitetskort. En
sådan anteckning ska inte heller
göras i ett pass för en EESmedborgare eller medborgare i
Schweiz eller i ett pass för en
573

Författningsförslag

3§

Utlänningar får inte resa in i
eller ut från landet över en yttre
gräns utan att kontrolleras.
Kontrollen genomförs vid ett
gränsövergångsställe.
Polismyndigheten får besluta att
kontroll ska ske även vid ett
annat ställe.
Trots vad som sägs i första
stycket får, om inte Polismyndigheten
bestämmer
något
annat, utländska besättningsmän
som finns upptagna på besättningslistan för fartyget och som
har en giltig sjöfartsbok eller
identitetshandlingar för sjömän
tillfälligt lämna sitt fartyg utan
att genomgå kontroll och uppehålla sig i den tätort som finns
närmast den hamn där fartyget
ligger, om de inte bedöms utgöra ett hot mot allmän ordning
eller rikets säkerhet.

4 §573

Vid kontroll ska en utlänning
som reser in i eller ut från landet
över en yttre gräns överlämna
sitt pass till Polismyndigheten.
Polismyndigheten ska anteckna
dagen för utlänningens inresa
eller utresa i passet. Anteckning
om inresa eller utresa ska dock
inte göras på identitetskort. En
sådan anteckning ska inte heller
göras i ett pass för en EESmedborgare eller medborgare i
Schweiz eller i ett pass för en

Senaste lydelse 2011:202.
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utlänning som har uppehållskort utlänning som har uppehållskort
eller permanent uppehållskort.
eller permanent uppehållskort.
Bestämmelserna i första stycket gäller även när kontrollen sker
under medverkan av Tullverket, Kustbevakningen, Migrationsverket eller med hjälp av en särskilt förordnad passkontrollant.
Om en utlänning som
Om en utlänning som
kommer till landet inte kan kommer till landet inte kan
styrka sin rätt till inresa, ska styrka sin rätt till inresa, ska
Tullverket,
Kustbevakningen, Tullverket,
Kustbevakningen,
Migrationsverket eller passkon- Migrationsverket eller passkontrollanten omedelbart under- trollanten omedelbart underrätta polismyndigheten och se till rätta Polismyndigheten och se till
att utlänningen inte reser in i att utlänningen inte reser in i
landet innan polismyndigheten landet innan Polismyndigheten
har kontrollerat utlänningen. har kontrollerat utlänningen.
Vid utresekontroll ska polismyn- Vid utresekontroll ska Polisdigheten underrättas om det myndigheten underrättas om det
finns skäl för det.
finns skäl för det.
4 a §574
Efter medgivande av regerEfter medgivande av regeringen får Rikspolisstyrelsen be- ingen får Polismyndigheten begära bistånd i form av snabba gära bistånd i form av snabba
gränsinsatsenheter i enlighet gränsinsatsenheter i enlighet
med rådets förordning (EG) nr med rådets förordning (EG) nr
2007/2004 av den 26 oktober 2007/2004 av den 26 oktober
2004 om inrättande av en euro- 2004 om inrättande av en europeisk byrå för förvaltningen av peisk byrå för förvaltningen av
det operativa samarbetet vid det operativa samarbetet vid
Europeiska unionens medlems- Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser samt staters yttre gränser samt
Europaparlamentets och rådets Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 863/2007 av förordning (EG) nr 863/2007 av
den 11 juli 2007 om inrättande den 11 juli 2007 om inrättande
av en mekanism för upprättande av en mekanism för upprättande
av snabba gränsinsatsenheter av snabba gränsinsatsenheter
och om ändring av rådets för- och om ändring av rådets förordning (EG) nr 2007/2004 vad ordning (EG) nr 2007/2004 vad
beträffar den mekanismen och beträffar den mekanismen och
574
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regleringen av gästande tjänste- regleringen av gästande tjänstemäns uppgifter och befogen- mäns uppgifter och befogenheter.
heter.
5§
En inre gräns får passeras utan att någon kontroll äger rum.
Om det är nödvändigt av
Om det är nödvändigt av
hänsyn till allmän ordning eller hänsyn till allmän ordning eller
rikets säkerhet, får regeringen rikets säkerhet, får regeringen
besluta att kontroll under en besluta att kontroll under en
begränsad tid skall genomföras begränsad tid ska genomföras
även vid en inre gräns. Begäran även vid en inre gräns. Begäran
hos regeringen om införande av hos regeringen om införande av
sådan kontroll görs av Riks- sådan kontroll görs av Polispolisstyrelsen efter samråd med myndigheten. Innan sådan konberörd polismyndighet. Innan troll införs ska samråd ske med
sådan kontroll införs skall sam- de övriga Schengenstaterna.
råd ske med de övriga
Schengenstaterna.
Om ett omedelbart inOm ett omedelbart ingripande krävs, får Rikspolis- gripande krävs, får Polismynstyrelsen efter samråd med berörd digheten besluta att sådana
polismyndighet
besluta
att åtgärder som anges i andra
sådana åtgärder som anges i stycket får vidtas. Polismynandra stycket får vidtas. Riks- digheten ska omedelbart underpolisstyrelsen skall omedelbart rätta regeringen och övriga
underrätta
regeringen
och Schengenstater om beslutet.
övriga Schengenstater om be- Regeringen ska snarast pröva
slutet. Regeringen skall snarast om åtgärderna ska bestå.
pröva om åtgärderna skall bestå.
En utlänning som är skyldig
att ha visering för flygplatstransitering skall vid ankomsten
till flygplatsen visa upp ett bevis
om viseringen på begäran av
polismyndigheten.
Bestämmelserna i första
stycket gäller även när kontrollen sker under medverkan av

6§

En utlänning som är skyldig
att ha visering för flygplatstransitering ska vid ankomsten
till flygplatsen visa upp ett bevis
om viseringen på begäran av
Polismyndigheten.
Bestämmelserna i första
stycket gäller även när kontrollen sker under medverkan av
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Tullverket,
Migrationsverket Tullverket,
Migrationsverket
eller med hjälp av en särskilt eller med hjälp av en särskilt
förordnad passkontrollant.
förordnad passkontrollant.
Tillstånd av polismyndigheten
och Kustbevakningen
Luftfartyg som kommer från
en ort utanför Schengenstaterna
och som anländer till en annan
plats än ett gränsövergångsställe
får inte fortsätta sin färd utan
tillstånd av polismyndigheten.
Ett fartyg som kommer från
utrikes ort och som anländer till
en annan plats än ett gränsövergångsställe får inte fortsätta sin
färd utan tillstånd av polismyndigheten eller Kustbevakningen.
Befälhavaren på ett luftfartyg
som kommer från en ort utanför Schengenstaterna skall före
ankomst underrätta flygplatschefen om ankomsten. Flygplatschefen skall utan dröjsmål
underrätta polismyndigheten om
ett luftfartyg kommer från eller
avgår till en ort utanför
Schengenstaterna.
Polismyndigheten
skall
underrätta Rikspolisstyrelsen om
en utlänning som avses i 8 kap.
1 § 5 utlänningslagen (2005:716)
tillåtits resa in i Sverige. Rikspolisstyrelsen skall underrätta
övriga Schengenstater.
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Tillstånd av Polismyndigheten
och Kustbevakningen
7§

Luftfartyg som kommer från
en ort utanför Schengenstaterna
och som anländer till en annan
plats än ett gränsövergångsställe
får inte fortsätta sin färd utan
tillstånd av Polismyndigheten.
Ett fartyg som kommer från
utrikes ort och som anländer till
en annan plats än ett gränsövergångsställe får inte fortsätta sin
färd utan tillstånd av Polismyndigheten eller Kustbevakningen.

8§

Befälhavaren på ett luftfartyg
som kommer från en ort utanför Schengenstaterna ska före
ankomst underrätta flygplatschefen om ankomsten. Flygplatschefen ska utan dröjsmål
underrätta Polismyndigheten om
ett luftfartyg kommer från eller
avgår till en ort utanför
Schengenstaterna.

12 §

Polismyndigheten ska underrätta övriga Schengenstater om
en utlänning som avses i 8 kap.
1 § 5 utlänningslagen (2005:716)
tillåtits resa in i Sverige.

SOU 2012:78

Den som driver hotell, pensionat eller annan yrkesmässig
uthyrningsverksamhet för övernattning skall se till att utlänningar på ett egenhändigt
undertecknat registreringskort
lämnar uppgifter om sig. Rikspolisstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka uppgifter som
skall lämnas.
Utlänningen skall styrka sin
identitet med en giltig legitimationshandling.
Beslut om att ta fingeravtryck eller fotografi enligt
9 kap.
8§
utlänningslagen
(2005:716) fattas av den befattningshavare som ansvarar för att
utredning genomförs i ett
ärende som rör uppehållstillstånd, avvisning eller utvisning
eller av den som har att fatta
beslut om förvar. Fingeravtryck
och fotografi som tagits av en
polismyndighet skall tillsammans
med utredning i ärendet sändas
till Migrationsverket.

Författningsförslag

13 §

Den som driver hotell, pensionat eller annan yrkesmässig
uthyrningsverksamhet för övernattning ska se till att utlänningar på ett egenhändigt
undertecknat registreringskort
lämnar uppgifter om sig. Polismyndigheten får meddela föreskrifter om vilka uppgifter som
ska lämnas.
Utlänningen ska styrka sin
identitet med en giltig legitimationshandling.

14 §

Beslut om att ta fingeravtryck eller fotografi enligt
9 kap.
8§
utlänningslagen
(2005:716) fattas av den befattningshavare som ansvarar för att
utredning genomförs i ett
ärende som rör uppehållstillstånd, avvisning eller utvisning
eller av den som har att fatta
beslut om förvar. Fingeravtryck
och fotografi som tagits av
Polismyndigheten ska tillsammans med utredning i ärendet
sändas till Migrationsverket.

7 kap.
1 §575
En underrättelse om en utEn underrättelse om en utlännings fullständiga namn, lännings fullständiga namn,
födelsedatum, medborgarskap födelsedatum, medborgarskap,
och bostadsadress här i landet bostadsadress här i landet och, i
ska lämnas till polismyndigheten förekommande fall, uppgift om
i det polisdistrikt där utlän- var utlänningen huvudsakligen
575
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ningen är bosatt eller huvud- vistas, ska lämnas till Polissakligen vistas. En sådan under- myndigheten. En sådan underrättelse behövs dock inte be- rättelse behövs dock inte beträffande den som har sökt träffande den som har sökt
uppehållstillstånd i Sverige eller uppehållstillstånd i Sverige eller
den som är undantagen från den som är undantagen från
skyldigheten att ha uppehålls- skyldigheten att ha uppehållstillstånd.
tillstånd.
Underrättelse enligt första stycket lämnas av
1. Skatteverket, när utlänningen första gången
a) anmäler sig till folkbokföring i Sverige eller ska folkbokföras
här utan egen anmälan,
b) ansöker om godkännande för F-skatt och inte kan visa att
han eller hon har uppehållstillstånd,
2. arbetsförmedlingskontor, när utlänningen första gången
anmäler sig hos förmedlingen för registrering eller för att på annat
sätt ta förmedlingens tjänster i anspråk,
3. socialnämnd, när nämnden första gången vidtar åtgärd i ett
ärende om socialtjänst som angår utlänningen, och
4. styrelsen för utbildningen, när utlänningen första gången
skrivs in i grundskolan eller, om han eller hon inte tidigare varit
elev i grundskolan, tas in i gymnasieskolan.
Den som lämnar underrättelse bör uppmana utlänningen att ta
kontakt med Migrationsverket i fråga om uppehålls- eller arbetstillstånd.
Polismyndigheten ska med anledning av en underrättelse se till
att utlänningen ansöker om uppehålls- eller arbetstillstånd hos
Migrationsverket eller vidta de andra åtgärder som underrättelsen
ger anledning till.
En
polismyndighet
skall
omedelbart underrätta Migrationsverket om det uppkommit
en fråga om avvisning som skall
prövas av Migrationsverket
enligt 8 kap. 4 § utlänningslagen
(2005:716) eller utvisning enligt
8 kap. 7 § samma lag.
Om en polismyndighet har
meddelat ett beslut om avvis-
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2§

Polismyndigheten
ska
omedelbart underrätta Migrationsverket om det uppkommit
en fråga om avvisning som ska
prövas av Migrationsverket
enligt 8 kap. 4 § utlänningslagen
(2005:716) eller utvisning enligt
8 kap. 7 § samma lag.
Om Polismyndigheten har
meddelat ett beslut om avvis-
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ning, skall
underrättas.

Författningsförslag

Migrationsverket ning,
ska
underrättas.

När en polismyndighet har
verkställt ett beslut om avvisning eller om utvisning enligt
8 kap.
7§
utlänningslagen
(2005:716), skall Migrationsverket omedelbart underrättas
om det. Om beslutet var förenat
med förbud för utlänningen att
återvända till Sverige, skall polismyndigheten även underrätta
Rikspolisstyrelsen och, om beslutet gäller en i Sverige folkbokförd person, Skatteverket.
När en polismyndighet har
verkställt ett beslut om utvisning enligt 8 kap. 8 § utlänningslagen, skall polismyndigheten underrätta Rikspolisstyrelsen, Migrationsverket och, om
beslutet gäller en i Sverige folkbokförd person, Skatteverket.
Om Migrationsverket, en
migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen fattar ett
beslut om avvisning eller utvisning med återreseförbud skall
Rikspolisstyrelsen
underrättas.
Rikspolisstyrelsen skall även
underrättas när Migrationsverkets eller en migrationsdomstols beslut har vunnit laga
kraft.
När Migrationsverket har
verkställt ett beslut om avvisning eller utvisning som är

Migrationsverket

3§

När Polismyndigheten har
verkställt ett beslut om avvisning eller om utvisning enligt
8 kap.
7§
utlänningslagen
(2005:716), ska Migrationsverket omedelbart underrättas
om det. Om beslutet var förenat
med förbud för utlänningen att
återvända till Sverige, och gäller
en i Sverige folkbokförd person,
ska även Skatteverket underrättas.
När Polismyndigheten har
verkställt ett beslut om utvisning enligt 8 kap. 8 § utlänningslagen, ska Polismyndigheten underrätta Migrationsverket och, om beslutet gäller en
i Sverige folkbokförd person,
Skatteverket.

4§

Om Migrationsverket, en
migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen fattar ett
beslut om avvisning eller utvisning med återreseförbud ska
Polismyndigheten underrättas.
Polismyndigheten
ska
även
underrättas när Migrationsverkets eller en migrationsdomstols beslut har vunnit laga
kraft.
När Migrationsverket har
verkställt ett beslut om avvisning eller utvisning som är
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förenat med återreseförbud,
skall verket underrätta Rikspolisstyrelsen och, om utlänningen är
folkbokförd i Sverige, Skatteverket.
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förenat med återreseförbud, ska
verket underrätta Polismyndigheten och, om utlänningen är
folkbokförd i Sverige, Skatteverket.

5 §576
Ett beslut om avvisning eller utvisning som har meddelats av en
migrationsdomstol eller av Migrationsöverdomstolen ska så snart
som möjligt sändas till Migrationsverket för verkställighet. När en
migrationsdomstols beslut har vunnit laga kraft ska domstolen
omedelbart underrätta Migrationsverket om detta.
Om Migrationsverket, en
Om Migrationsverket, en
migrationsdomstol eller Migra- migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen upphäver tionsöverdomstolen upphäver
eller meddelar inhibition av ett eller meddelar inhibition av ett
beslut om avvisning eller utvis- beslut om avvisning eller utvisning, ska den verkställande ning, ska den verkställande
myndigheten omedelbart under- myndigheten omedelbart underrättas om åtgärden. Är beslutet rättas om åtgärden. Är beslutet
förenat med återreseförbud ska förenat med återreseförbud ska
även Rikspolisstyrelsen under- även Polismyndigheten underrättas.
rättas.
I andra fall än då Migrationsverket är verkställande myndighet
ska Migrationsverket omedelbart underrätta den verkställande
myndigheten om en utlänning i ett ärende om verkställighet av ett
beslut om avvisning eller utvisning ansöker om uppehållstillstånd
som flykting enligt 4 kap. 1 § eller som annan skyddsbehövande
enligt 4 kap. 2 eller 2 a § utlänningslagen (2005:716). Detsamma
gäller när fråga om ny prövning enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen
aktualiseras genom att sådana omständigheter som avses i den
bestämmelsen åberopas innan beslutet har verkställts.
När Migrationsverket, en
När Migrationsverket, en
migrationsdomstol eller Migra- migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen
enligt tionsöverdomstolen
enligt
12 kap. 19 § utlänningslagen 12 kap. 19 § utlänningslagen
(2005:716) beslutar att ta upp (2005:716) beslutar att ta upp
frågan om uppehållstillstånd till frågan om uppehållstillstånd till
ny prövning, ska den verk- ny prövning, ska den verk576
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ställande myndigheten underrättas. I de fall avvisnings- eller
utvisningsbeslutet varit förenat
med ett återreseförbud ska även
Rikspolisstyrelsen underrättas.
Migrationsverket, en migrationsdomstol, Migrationsöverdomstolen eller Regeringskansliet skall omedelbart underrätta Rikspolisstyrelsen om ett
tidsbegränsat uppehållstillstånd
enligt 12 kap. 16 § utlänningslagen (2005:716) meddelas.
Migrationsverket och Regeringskansliet skall underrätta
Rikspolisstyrelsen om ett särskilt
tillstånd enligt 8 kap. 20 § utlänningslagen (2005:716) meddelas.

Författningsförslag

ställande myndigheten underrättas. I de fall avvisnings- eller
utvisningsbeslutet varit förenat
med ett återreseförbud ska även
Polismyndigheten underrättas.
6§

Migrationsverket, en migrationsdomstol, Migrationsöverdomstolen eller Regeringskansliet ska omedelbart underrätta Polismyndigheten om ett
tidsbegränsat uppehållstillstånd
enligt 12 kap. 16 § utlänningslagen (2005:716) meddelas.

7§

Migrationsverket och Regeringskansliet
ska
underrätta
Polismyndigheten om ett särskilt
tillstånd enligt 8 kap. 20 § utlänningslagen (2005:716) meddelas.

8 §577

Regeringskansliet ska underRegeringskansliet ska underrätta Rikspolisstyrelsen och, i rätta Polismyndigheten och, i
förekommande fall, den verk- förekommande fall, den verkställande
myndigheten
om ställande
myndigheten
om
beslut som innebär
beslut som innebär
1. att ett avgörande helt eller delvis upphävs enligt 8 kap. 14 §
utlänningslagen (2005:716),
2. att inhibition enligt 12 kap. 11 och 12 §§ utlänningslagen
meddelas,
3. att ett tidsbegränsat uppehållstillstånd och arbetstillstånd
enligt 8 kap. 14 § utlänningslagen beviljas, eller
4. att avvisning eller utvisning enligt utlänningslagen beslutas.

577
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8 a §578
Migrationsverket ska omedelMigrationsverket ska omedelbart underrätta Rikspolisstyrel- bart underrätta Polismyndigsen, den verkställande myndig- heten, den verkställande mynheten och Regeringskansliet om digheten och Regeringskansliet
en utlänning som har utvisats på om en utlänning som har utgrund av brott ansöker om visats på grund av brott ansöker
uppehållstillstånd som flykting om uppehållstillstånd som flykenligt 4 kap. 1 § eller som annan ting enligt 4 kap. 1 § eller som
skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 annan skyddsbehövande enligt
eller
2a§
utlänningslagen 4 kap. 2 eller 2 a § utlännings(2005:716) samt när fråga om lagen (2005:716) samt när fråga
ny prövning enligt 12 kap. 19 a § om ny prövning enligt 12 kap.
utlänningslagen
aktualiseras 19 a § utlänningslagen aktualigenom att sådana omständig- seras genom att sådana omstänheter som avses i den bestäm- digheter som avses i den
melsen åberopas innan beslutet bestämmelsen åberopas innan
har verkställts. Rikspolisstyrel- beslutet har verkställts. Polissen, den verkställande myndig- myndigheten, den verkställande
heten och Regeringskansliet ska myndigheten och Regeringsdessutom
underrättas
om kansliet ska dessutom underMigrationsverkets slutliga beslut rättas om Migrationsverkets
i ärendet.
slutliga beslut i ärendet.
En migrationsdomstol och
En migrationsdomstol och
Migrationsöverdomstolen ska Migrationsöverdomstolen ska
omedelbart underrätta Reger- omedelbart underrätta Regeringskansliet, Rikspolisstyrelsen, ingskansliet, Polismyndigheten,
den verkställande myndigheten den verkställande myndigheten
och Migrationsverket om dom- och Migrationsverket om domstolen
meddelar
inhibition stolen
meddelar
inhibition
enligt 12 kap. 11 § utlännings- enligt 12 kap. 11 § utlänningslagen. Rikspolisstyrelsen, den lagen. Polismyndigheten, den
verkställande myndigheten och verkställande myndigheten och
Regeringskansliet
ska
även Regeringskansliet
ska
även
underrättas om domstolens underrättas om domstolens
slutliga beslut i ärendet
slutliga beslut i ärendet

578
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Utöver vad som följer av förordningen
(1990:893)
om
underrättelse om dom i vissa
brottmål, m.m. skall en allmän
domstol som har meddelat en
dom eller ett beslut om utvisning inom en vecka sända en
kopia av domen eller beslutet till
1. Migrationsverket,
2. häktet eller anstalten i
fråga om en utlänning som skall
få behandling i kriminalvårdsanstalt och som är häktad eller i
annat fall är intagen på en sådan
anstalt,
3. Kriminalvården i fråga om
en utlänning som skall få behandling i kriminalvårdsanstalt
och som är på fri fot, och
4. polismyndigheten i den ort
där utlänningen är bosatt eller
huvudsakligen vistas i andra fall
än som avses i 2 och 3.
Underrättelseskyldigheten
enligt denna paragraf omfattar
även en utlänning som dömts
enligt 20 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716).
Sedan tiden för överklagande
av domen eller beslutet har gått
ut, skall domstolen omedelbart
underrätta den som enligt denna
paragraf har fått en kopia av
domen eller beslutet om talan
har fullföljts eller inte.

Författningsförslag

11 §

Utöver vad som följer av förordningen
(1990:893)
om
underrättelse om dom i vissa
brottmål, m.m. ska en allmän
domstol som har meddelat en
dom eller ett beslut om utvisning inom en vecka sända en
kopia av domen eller beslutet till
1. Migrationsverket,
2. häktet eller anstalten i
fråga om en utlänning som ska
få behandling i kriminalvårdsanstalt och som är häktad eller i
annat fall är intagen på en sådan
anstalt,
3. Kriminalvården i fråga om
en utlänning som ska få behandling i kriminalvårdsanstalt
och som är på fri fot, och
4. Polismyndigheten i andra
fall än som avses i 2 och 3.
Underrättelseskyldigheten
enligt denna paragraf omfattar
även en utlänning som dömts
enligt 20 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716).
Sedan tiden för överklagande
av domen eller beslutet har gått
ut, ska domstolen omedelbart
underrätta den som enligt denna
paragraf har fått en kopia av
domen eller beslutet om talan
har fullföljts eller inte.

13 §
I de fall då en kopia av en
I de fall då en kopia av en
dom eller ett beslut har sänts till dom eller ett beslut har sänts till
ett häkte, en anstalt eller ett häkte, en anstalt eller
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Kriminalvården, skall Kriminalvården se till att Migrationsverket och polismyndigheten i
den ort inom vilken anstaltsbehandlingen pågår underrättas
om den tidpunkt då behandlingen beräknas upphöra.
I fråga om utlänningar som
är medborgare i Danmark,
Finland, Island eller Norge skall
polismyndigheten
underrättas
senast fyra veckor före den dag
då anstaltsbehandlingen upphör.
I fråga om andra utlänningar är
tiden sex månader. Kan de
nämnda tidsperioderna inte
följas, skall underrättelse ske så
snart som möjligt.
Om tidpunkten eller orten
för frigivningen ändras, skall
Kriminalvården se till att Migrationsverket och polismyndigheten underrättas om ändringen.
Om utvisning enligt 8 kap.
8 § utlänningslagen (2005:716)
har verkställts i anslutning till
att verkställigheten av ett
fängelsestraff som utlänningen
har dömts till, har överflyttats
till Danmark, Finland, Island
eller Norge, skall Kriminalvården se till att Rikspolisstyrelsen, Skatteverket, Migrationsverket och polismyndigheten underrättas om det.
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Kriminalvården, ska Kriminalvården se till att Migrationsverket och Polismyndigheten
underrättas om den tidpunkt då
behandlingen beräknas upphöra.
I fråga om utlänningar som
är medborgare i Danmark,
Finland, Island eller Norge ska
Polismyndigheten
underrättas
senast fyra veckor före den dag
då anstaltsbehandlingen upphör.
I fråga om andra utlänningar är
tiden sex månader. Kan de
nämnda tidsperioderna inte
följas, ska underrättelse ske så
snart som möjligt.
Om tidpunkten eller orten
för frigivningen ändras, ska
Kriminalvården se till att Migrationsverket och Polismyndigheten underrättas om ändringen.
14 §

Om utvisning enligt 8 kap.
8 § utlänningslagen (2005:716)
har verkställts i anslutning till
att verkställigheten av ett
fängelsestraff som utlänningen
har dömts till, har överflyttats
till Danmark, Finland, Island
eller Norge, ska Kriminalvården
se till att Polismyndigheten,
Skatteverket och Migrationsverket underrättas om det.
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8 kap.
7§
Om det kan antas att transOm det kan antas att transportören enligt 19 kap. 5 § portören enligt 19 kap. 5 §
utlänningslagen (2005:716) skall utlänningslagen (2005:716) ska
betala en särskild avgift, skall betala en särskild avgift, ska
polismyndigheten i det polis- Polismyndigheten göra den utreddistrikt där inresan skedde göra ning som krävs. Om en annan
den utredning som krävs och myndighet ska verkställa avvisyttra sig över frågan. Trans- ningen, ska Polismyndigheten
portören skall ges tillfälle att också yttra sig över frågan.
yttra sig.
Transportören ska ges tillfälle
att yttra sig.
Om det kan antas att betalningsskyldighet enligt 19 kap.
2 § utlänningslagen (2005:716)
skall åläggas en transportör,
skall polismyndigheten i det polisdistrikt där inresan skedde göra
den utredning som krävs och
yttra sig över frågan om betalningsansvar skall åläggas transportören. Transportören skall
ges tillfälle att yttra sig.
Betalningsskyldighet
skall
beslutas av den myndighet som
verkställer avvisningen.
En skrivelse med överklagande av en polismyndighets
beslut om avvisning skall ges in
till Migrationsverket inom tre
veckor från den dag klaganden
fick del av beslutet. Om skrivelsen har kommit in för sent, skall
Migrationsverket avvisa den.

8§

Om det kan antas att betalningsskyldighet enligt 19 kap.
2 § utlänningslagen (2005:716)
ska åläggas en transportör, ska
Polismyndigheten
göra
den
utredning som krävs. Om en
annan myndighet än Polismyndigheten ska verkställa avvisningen, ska Polismyndigheten
också yttra sig över frågan om
betalningsansvar ska åläggas
transportören. Transportören
ska ges tillfälle att yttra sig.

12 §

En skrivelse med överklagande av Polismyndighetens
beslut om avvisning ska ges in
till Migrationsverket inom tre
veckor från den dag klaganden
fick del av beslutet. Om skrivelsen har kommit in för sent, ska
Migrationsverket avvisa den.
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Skrivelsen skall dock inte avvisas, om förseningen beror på
en felaktig underrättelse om hur
man överklagar eller om den
inom överklagandetiden har
kommit in till polismyndigheten.
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Skrivelsen ska dock inte avvisas, om förseningen beror på
en felaktig underrättelse om hur
man överklagar eller om den
inom överklagandetiden har
kommit in till Polismyndigheten.

13 §579
Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas i
fråga om
1. pass och resedokument av Migrationsverket,
2. arbetstillstånd av Migra2. arbetstillstånd av Migrationsverket efter att ha hört tionsverket efter att ha hört
Arbetsförmedlingen, Rikspolis- Arbetsförmedlingen, Polismynstyrelsen och Regeringskansliet digheten och Regeringskansliet
(Utrikesdepartementet),
(Utrikesdepartementet),
3. ärenden om visering eller uppehållstillstånd som handläggs av
Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) av Regeringskansliet,
4. andra tillståndsärenden av
4. andra tillståndsärenden av
Migrationsverket efter att ha Migrationsverket efter att ha
hört Rikspolisstyrelsen eller, när hört Polismyndigheten eller, när
det gäller svenska utlandsmyn- det gäller svenska utlandsmyndigheters eller andra organs digheters eller andra organs
handläggning av ärendena, efter handläggning av ärendena, efter
att ha hört med Regerings- att ha hört med Regeringskansliet
(Utrikesdeparte- kansliet
(Utrikesdepartementet),
mentet),
5. inrese- och utresekontroll
5. inrese- och utresekontroll
samt polismyndigheters upp- samt Polismyndighetens uppggifter i andra fall än som avses i ifter i andra fall än som avses i
1–4 av Rikspolisstyrelsen,
1–4 av Polismyndigheten,
6. Tullverkets åligganden av
6. Tullverkets åligganden av
Rikspolisstyrelsen efter att ha Polismyndigheten efter att ha
hört Tullverket,
hört Tullverket,
7. Kustbevakningens
7. Kustbevakningens
åligganden av Rikspolisstyrelsen åligganden av Polismyndigheten
efter att ha hört Kustbevak- efter att ha hört Kustbevakningen,
ningen,
8. underrättelse enligt 7 kap.
8. underrättelse enligt 7 kap.
579

Senaste lydelse 2007:929.
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1 § av Rikspolisstyrelsen.

Författningsförslag

1 § av Polismyndigheten.

Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i
vägtrafikskatteförordningen (2006:242)

Härigenom föreskrivs att 12 § vägtrafikskatteförordningen
(2006:242) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Registreringsskyltar som har
tagits om hand enligt 6 kap. 3 §
första eller andra stycket
vägtrafikskattelagen (2006:227)
skall förvaras hos polismyndigheten under en vecka efter omhändertagandet.
Skyltarna får under denna tid
återlämnas till fordonets ägare,
om det visas att användningsförbud inte längre råder för
fordonet enligt 6 kap. 1 och 2 §§
vägtrafikskattelagen. Om skyltarna inte återlämnas, skall polismyndigheten förstöra dem.

Föreslagen lydelse
12 §

Registreringsskyltar som har
tagits om hand enligt 6 kap. 3 §
första eller andra stycket
vägtrafikskattelagen (2006:227)
ska förvaras hos Polismyndigheten under en vecka efter omhändertagandet.
Skyltarna får under denna tid
återlämnas till fordonets ägare,
om det visas att användningsförbud inte längre råder för
fordonet enligt 6 kap. 1 och 2 §§
vägtrafikskattelagen. Om skyltarna inte återlämnas, ska Polismyndigheten förstöra dem.

Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen (2006:260)
om antidiskrimineringsvillkor i
upphandlingskontrakt

Härigenom föreskrivs att i bilagan till förordningen (2006:260)
om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt580 ordet
”Rikspolisstyrelsen” ska bytas ut mot ordet ”Polismyndigheten”.
Denna förordning träder i kraft den

580

Senaste lydelse 2010:152.
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen (2006:311)
om transport av farligt gods

Härigenom föreskrivs att 7, 10, 17 och 18 §§ förordningen
(2006:311) om transport av farligt gods ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
7 §581

Behöriga myndigheter är
1. Strålsäkerhetsmyndigheten i frågor som rör transport av radioaktiva ämnen,
2. polismyndigheterna
efter
2. Polismyndigheten
efter
samråd med kommunens orga- samråd med kommunens organisation för räddningstjänst i nisation för räddningstjänst i
frågor som behandlas i 8 § första frågor som behandlas i 8 § första
stycket 1, när det gäller
stycket 1, när det gäller
a) tillstånd för lastning och
a) tillstånd för lastning och
lossning på offentlig plats inom lossning på offentlig plats inom
tättbebyggt område,
tättbebyggt område,
b) underrättelse om lastning
b) underrättelse om lastning
och lossning på offentlig plats och lossning på offentlig plats
utanför tättbebyggt område, utanför tättbebyggt område,
och
och
c) medgivande för längre
c) medgivande för längre
färduppehåll nära bebodd plats färduppehåll nära bebodd plats
eller samlingsplats vid transport eller samlingsplats vid transport
av vissa slag av farligt gods,
av vissa slag av farligt gods,
3. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i övriga frågor
som behandlas i 8 § första stycket 1 och i frågor som behandlas i
8 § första stycket 2, och
4. Transportstyrelsen i frågor som behandlas i 8 § första stycket
3 och 4.
Behöriga myndigheter i tillsynsfrågor framgår av 10 §.

581

Senaste lydelse 2011:1013.
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Författningsförslag

10 §582
Följande myndigheter ska inom angivna områden ha tillsyn över
att lagen (2006:263) om transport av farligt gods och de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen följs:
1. Transportstyrelsen: sjötransporter, lufttransporter och järnvägstransporter,
2. Polismyndigheterna: trans2. Polismyndigheten: transporter på land utom järnvägs- porter på land utom järnvägstransporter,
transporter,
3. Kustbevakningen: gods i hamnars landområden som är avsett
för vidare transport samt, på Transportstyrelsens begäran om
biträde, sjötransporter,
4. Strålsäkerhetsmyndigheten: transporter av radioaktiva ämnen,
5. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: säkerhetsrådgivare för samtliga transportslag, transportabla tryckbärande
anordningar och transportskydd.
Den myndighet som avses i 13 § första stycket andra meningen
lagen om transport av farligt gods ska vara Kustbevakningen.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska samordna
tillsynsmyndigheternas verksamhet samt bistå med teknisk sakkunskap till de myndigheter som utövar tillsyn över transporter på
land.
Rikspolisstyrelsen och Kustbevakningen får meddela de
ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (2006:263)
om transport av farligt gods och
denna förordning som behövs
för polismyndigheternas respektive Kustbevakningens tillsynsverksamhet.

17 §

Polismyndigheten och Kustbevakningen får meddela de
ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (2006:263)
om transport av farligt gods och
denna förordning som behövs
för Polismyndighetens respektive
Kustbevakningens tillsynsverksamhet.

18 §583
Har föreskrifter meddelats
Har föreskrifter meddelats
om krav på tillstånd eller om krav på tillstånd eller
anmälan med stöd av 20 § andra anmälan med stöd av 20 § andra
stycket 12 lagen (2006:263) om stycket 12 lagen (2006:263) om
582
583

Senaste lydelse 2008:1091.
Senaste lydelse 2008:467.
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transport av farligt gods, får transport av farligt gods, får
transportmyndigheterna uppdra transportmyndigheterna uppdra
åt polismyndigheterna att pröva åt Polismyndigheten att pröva
ärenden om tillstånd eller att ta ärenden om tillstånd eller att ta
emot anmälningar.
emot anmälningar.
Strålsäkerhetsmyndigheten prövar sådana ärenden om tillstånd
och tar emot anmälningar som avser farligt gods som består av eller
innehåller radioaktiva ämnen.
Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen (2006:344)
om Försvarsmaktens stöd till polisen vid
terrorismbekämpning

Härigenom föreskrivs att 3, 5 och 6 §§ förordningen (2006:344)
om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning ska
ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
För att förbereda stöd till
polisen får Försvarsmakten på
framställning av Rikspolisstyrelsen delta i övningar med
polisen.

Föreslagen lydelse
3§

För att förbereda stöd till
polisen får Försvarsmakten på
framställning av Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen delta
i övningar med polisen.

5§
Rikspolisstyrelsen får, efter
Polismyndigheten får, efter
samråd med Försvarsmakten, att ha hört Försvarsmakten och
meddela föreskrifter om den Säkerhetspolisen, meddela förestjänsteställning och de kvalifi- krifter om den tjänsteställning
kationer i övrigt som krävs för och de kvalifikationer i övrigt
att den som tillhör Försvars- som krävs för att den som
maktens personal skall ha de tillhör Försvarsmaktens persobefogenheter som en polisman nal ska ha de befogenheter som
har enligt polislagen (1984:387) en polisman har enligt polisnär han eller hon deltar i en lagen (1984:387) när han eller
stödinsats som sker med stöd hon deltar i en stödinsats som
av lagen (2006:343) om För- sker med stöd av lagen
svarsmaktens stöd till polisen (2006:343)
om
Försvarsvid terrorismbekämpning.
maktens stöd till polisen vid
terrorismbekämpning.
6§
Rikspolisstyrelsen får, efter
Polismyndigheten får, efter
samråd med Försvarsmakten, att ha hört Försvarsmakten, och
meddela föreskrifter om verk- Säkerhetspolisen meddela föreställigheten av lagen (2006:343) skrifter om verkställigheten av
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om Försvarsmaktens stöd till
polisen vid terrorismbekämpning och om verkställigheten av
denna förordning.
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lagen (2006:343) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid
terrorismbekämpning och om
verkställigheten av denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen (2006:421)
om säkerhet i vägtunnlar

Härigenom föreskrivs att 25 § förordningen (2006:421) om
säkerhet i vägtunnlar ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Övningar i räddningsinsatser
enligt 12 § lagen (2006:418) om
säkerhet i vägtunnlar skall
genomföras under realistiska
förhållanden i syfte att uppnå
tydliga utvärderingsresultat av
tunnelns säkerhet.
Säkerhetssamordnaren skall i
samarbete med den kommunala
organisationen för räddningstjänst och polismyndigheten
upprätta en rapport över varje
övning. Rapporten skall innehålla en utvärdering av övningen
och de förslag till förbättringar
av säkerheten som behövs.
Säkerhetssamordnaren
skall
skicka rapporten till tunnelhållaren. Tunnelhållaren skall
med eget yttrande överlämna
rapporten till tunnelmyndigheten. Tunnelhållaren skall
skicka sitt yttrande även till
säkerhetssamordnaren.

Föreslagen lydelse
25 §

Övningar i räddningsinsatser
enligt 12 § lagen (2006:418) om
säkerhet i vägtunnlar ska
genomföras under realistiska
förhållanden i syfte att uppnå
tydliga utvärderingsresultat av
tunnelns säkerhet.
Säkerhetssamordnaren ska i
samarbete med den kommunala
organisationen för räddningstjänst och Polismyndigheten
upprätta en rapport över varje
övning. Rapporten ska innehålla
en utvärdering av övningen och
de förslag till förbättringar av
säkerheten som behövs. Säkerhetssamordnaren ska skicka
rapporten till tunnelhållaren.
Tunnelhållaren ska med eget
yttrande överlämna rapporten
till tunnelmyndigheten. Tunnelhållaren ska skicka sitt yttrande
även till säkerhetssamordnaren.

Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen (2006:467)
om verkställighet av vårdnadsavgöranden

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2006:467) om
verkställighet av vårdnadsavgöranden
dels att 14 §§ ska upphöra att gälla,
dels att 10–13 och 15 §§ ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
När ett beslut om hämtning
eller ett beslut om omhändertagande får verkställas genom
polismyndighetens försorg, skall
rätten genast sända beslutet till
polismyndigheten i den ort där
barnet finns.
Överklagas ett beslut av
rätten om hämtning eller omhändertagande som omedelbart
får verkställas genom polismyndighetens försorg, skall rätten
underrätta den polismyndighet
som skall vidta åtgärden. Rätten
skall också underrätta polismyndigheten om beslut i inhibitionsfrågor.
Polismyndigheten bestämmer
tidpunkten för hämtning eller
omhändertagande som får verkställas genom polismyndighetens
försorg och kallar dem som
enligt 21 kap. 11 § föräldrabalken skall närvara när åtgärden
vidtas.
732

Föreslagen lydelse
10 §

När ett beslut om hämtning
eller ett beslut om omhändertagande får verkställas genom
Polismyndighetens försorg, ska
rätten genast sända beslutet till
Polismyndigheten.

11 §

Överklagas ett beslut av
rätten om hämtning eller omhändertagande som omedelbart
får verkställas genom Polismyndighetens försorg, ska rätten
underrätta
Polismyndigheten.
Rätten ska också underrätta
Polismyndigheten om beslut i
inhibitionsfrågor.

12 §

Polismyndigheten bestämmer
tidpunkten för hämtning eller
omhändertagande som får verkställas genom Polismyndighetens
försorg och kallar dem som
enligt 21 kap. 11 § föräldrabalken ska närvara när åtgärden
vidtas.

SOU 2012:78

Den som har hand om barnet
skall underrättas om tidpunkten
för åtgärden, om inte synnerliga
skäl föranleder annat. En sådan
underrättelse skall även lämnas
till socialnämnden och till den
som har fått ett uppdrag enligt
21 kap. 4 § första stycket föräldrabalken.
Vid hämtning skall sökanden
underrättas om var och när han
eller hon skall ta emot barnet.
Får polismyndigheten underrättelse om ett sådant överklagande som avses i 11 § och
har inhibition begärts, skall
åtgärden inte genomföras innan
frågan om inhibition har
prövats.
Finns det hinder som avses i
21 kap. 9 § andra stycket föräldrabalken och kan det antas
att hindret inte är endast tillfälligt, skall polismyndigheten
underrätta rätten.

Författningsförslag

Den som har hand om barnet
ska underrättas om tidpunkten
för åtgärden, om inte synnerliga
skäl föranleder annat. En sådan
underrättelse ska även lämnas
till socialnämnden och till den
som har fått ett uppdrag enligt
21 kap. 4 § första stycket föräldrabalken.
Vid hämtning ska sökanden
underrättas om var och när han
eller hon ska ta emot barnet.
13 §

Får Polismyndigheten underrättelse om ett sådant överklagande som avses i 11 § och
har inhibition begärts, ska
åtgärden inte genomföras innan
frågan om inhibition har
prövats.

15 §

Finns det hinder som avses i
21 kap. 9 § andra stycket föräldrabalken och kan det antas
att hindret inte är endast tillfälligt, ska Polismyndigheten
underrätta rätten.

Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen (2006:519)
om särskilt personsäkerhetsarbete m.m.

Härigenom föreskrivs att 6, 16 och 18 §§ förordningen
(2006:519) om särskilt personsäkerhetsarbete m.m. ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse
Inom polisen skall det finnas
särskilda enheter för särskilt
personsäkerhetsarbete som bedrivs enligt denna förordning
(personsäkerhetsenheter). Rikspolisstyrelsen svarar för samordningen av det särskilda personsäkerhetsarbetet inom polisen.
Inom Kriminalvården skall
det finnas en eller flera tjänstemän som ansvarar för frågor
som rör sådant arbete.

Föreslagen lydelse
6§

Inom polisen ska det finnas
särskilda enheter för särskilt
personsäkerhetsarbete som bedrivs enligt denna förordning
(personsäkerhetsenheter). Polismyndigheten svarar för samordningen av det särskilda personsäkerhetsarbetet inom polisen.
Inom Kriminalvården ska det
finnas en eller flera tjänstemän
som ansvarar för frågor som rör
sådant arbete.

16 §

Rikspolisstyrelsen får meddela
Polismyndigheten får, efter att
närmare föreskrifter om
ha hört Säkerhetspolisen, meddela
närmare föreskrifter om
1. verkställigheten av denna förordning när det gäller det
särskilda personsäkerhetsarbete som bedrivs inom polisen,
2. hur personsäkerhetsersätt2. hur personsäkerhetsersättningen närmare skall bestäm- ningen närmare ska bestämmas,
mas, och
och
3. hur många personsäker3. hur många personsäkerhetsenheter som skall finnas, var hetsenheter som ska finnas, var
de skall vara lokaliserade och de ska vara lokaliserade och hur
hur de skall vara organiserade de ska vara organiserade samt
samt om deras ansvarsområden. om deras ansvarsområden.
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Rikspolisstyrelsen får ingå
överenskommelse
med
en
utländsk brottsbekämpande myndighet om samarbete angående
särskilt personsäkerhetsarbete.

Författningsförslag

18 §

Polismyndigheten får, efter att
ha hört Säkerhetspolisen, ingå
överenskommelse
med
en
utländsk brottsbekämpande myndighet om samarbete angående
särskilt personsäkerhetsarbete.

Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen (2006:527)
om uppgiftsskyldighet för Tullverket om införsel
eller utförsel av skjutvapen

Härigenom föreskrivs att 1 § förordningen (2006:527) om uppgiftsskyldighet för Tullverket om införsel eller utförsel av skjutvapen ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Tullverket skall i enlighet
med vad som föreskrivs i denna
förordning lämna uppgifter till
Rikspolisstyrelsen om skjutvapen
som förs in i eller ut ur Sverige.

Föreslagen lydelse
1§

Tullverket ska i enlighet med
vad som föreskrivs i denna förordning lämna uppgifter till
Polismyndigheten om skjutvapen
som förs in i eller ut ur Sverige.

Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen (2006:639)
om utrymning och inkvartering m.m. under höjd
beredskap

Härigenom föreskrivs att i 2 §584 förordningen (2006:639) om
utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap ordet
”Rikspolisstyrelsen” ska bytas ut mot ”Polismyndigheten”.
Denna förordning träder i kraft den

584

Senaste lydelse 2008:1022.
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen (2006:942)
om krisberedskap och höjd beredskap

Härigenom föreskrivs att i bilagan585 till förordningen
(2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap ordet ”Rikspolisstyrelsen” ska bytas ut mot orden ”Polismyndigheten” och
”Säkerhetspolisen”.
Denna förordning träder i kraft den
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Senaste lydelse 2012:586.
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2006:1213) om hamnskydd

Härigenom föreskrivs att 4, 5 och 6 §§ förordningen
(2006:1213) om hamnskydd ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att tillsyn
skall utövas av polismyndighet
och Kustbevakningen i den
utsträckning som de berörda
myndigheterna kommer överens
om.
När
Transportstyrelsen,
polismyndighet eller Kustbevakningen utövar tillsyn enligt vad
som följer av 3 och 4 §§ skall
Transportstyrelsen, polismyndigheter, Kustbevakningen och
Tullverket på begäran av tillsynsmyndigheten biträda vid
tillsynen och lämna de upplysningar som tillsynsmyndigheten
behöver för att utöva tillsynen.

Föreslagen lydelse
4 §586

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att tillsyn
ska utövas av Polismyndigheten
och Kustbevakningen i den
utsträckning som de berörda
myndigheterna kommer överens
om.

5 §587

När
Transportstyrelsen,
Polismyndigheten eller Kustbevakningen utövar tillsyn enligt
vad som följer av 3 och 4 §§ ska
Transportstyrelsen, Polismyndigheten, Kustbevakningen och
Tullverket på begäran av tillsynsmyndigheten biträda vid
tillsynen och lämna de upplysningar som tillsynsmyndigheten
behöver för att utöva tillsynen.

6 §588
Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om
1. tillsyn,
2. avgifter till staten för hamnskyddet,
3. skyddsnivåer,
4. hamnskyddsutredningar,
5. hamnskyddsplaner,
586
587
588

Senaste lydelse 2008:1169.
Senaste lydelse 2008:1169.
Senaste lydelse 2008:1169.
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6. hamnskyddsövningar,
7. hamnskyddschefer,
8. erkända skyddsorganisationer, och
9. samråd enligt 3 kap. 4 § lagen (2006:1209) om hamnskydd.
Rikspolisstyrelsen får meddela
Polismyndigheten får meddela
föreskrifter om avgifter för föreskrifter om avgifter för
ansökan om förordnande enligt ansökan om förordnande enligt
4 kap. 3 § lagen om hamnskydd 4 kap. 3 § lagen om hamnskydd
och om tillhörande utbildning.
och om tillhörande utbildning.
Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i vägmärkesförordningen
(2007:90)

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 6 §, 8 kap. 3 § och 9 kap. 3 §
vägmärkesförordningen (2007:90) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
1 kap.
6 §589
Den som anges nedan ansvarar för att sådana anordningar och
tecken för anvisning för trafiken som avses i 1 § sätts upp, tas bort,
underhålls och utförs i den omfattning som anges för respektive
plats.
Ansvarig
Plats
Ansvaret gäller
--------------------------------------------------------------------------7. Innehavare av järn- Vid planMärke A39, kryssmärke, väg
eller spårväg
korsning
och säkerhetsanordningar
vid plankorsning
8. Polis eller annan
På väg och i
som förordnats att ge terräng
anvisningar till
trafikant

Polismans tecken och
anordning X6, särskild
varningsanordning

9. Polismyndighet

På väg och i
terräng

Särskilda trafikregler enligt
sådana föreskrifter som av-.
ses i 10 kap. 14 § trafikförordningen och som meddelats av polismyndighet.

10. Tullverket

På väg och i
terräng

Särskilda trafikregler enligt
sådana föreskrifter som avses i 10 kap. 14 § trafikförordningen och som meddelats av Tullverket
----------------------------------------------------------------------------589

Senaste lydelse 2007:448.
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Föreslagen lydelse
1 kap.
6§
Den som anges nedan ansvarar för att sådana anordningar och
tecken för anvisning för trafiken som avses i 1 § sätts upp, tas bort,
underhålls och utförs i den omfattning som anges för respektive
plats.
Ansvarig
Plats
Ansvaret gäller
--------------------------------------------------------------------------7. Innehavare av järn- Vid planMärke A39, kryssmärke, väg
eller spårväg
korsning
och säkerhetsanordningar
vid plankorsning
8. Polisman eller annan som förordnats
att ge anvisningar till
trafikant

På väg och i
terräng

Polismans tecken och
anordning X6, särskild
varningsanordning

9. Polismyndigheten

På väg och i
terräng

Särskilda trafikregler enligt
sådana föreskrifter som av-.
ses i 10 kap. 14 § trafikförordningen och som meddelats av Polismyndigheten.

10. Tullverket

På väg och i
terräng

Särskilda trafikregler enligt
sådana föreskrifter som avses i 10 kap. 14 § trafikförordningen och som meddelats av Tullverket

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

8 kap.
3 §590
Rikspolisstyrelsen får meddela
Polismyndigheten får meddela
ytterligare föreskrifter om polis- ytterligare föreskrifter om polis590
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mans tecken enligt denna förordning. Därvid får det föreskrivas vilka tecken som får
användas av någon annan än
polisman som förordnats ge
anvisningar för trafik.
Innan Rikspolisstyrelsen meddelar föreskrifter enligt första
stycket skall Rikspolisstyrelsen
samråda med Transportstyrelsen.

Författningsförslag

mans tecken enligt denna förordning. Föreskrifterna får avse
vilka tecken som får användas av
någon annan än polisman som
förordnats ge anvisningar för
trafik.
Innan Polismyndigheten meddelar föreskrifter enligt första
stycket ska Polismyndigheten
samråda med Transportstyrelsen.

9 kap.
3 §591
Beslut enligt denna förordBeslut enligt denna förordning av en statlig väghållnings- ning av en statlig väghållningsmyndighet eller av en kom- myndighet eller av en kommunal myndighet som har hand munal myndighet som har hand
om väg- eller gatuhållningen om väg- eller gatuhållningen
eller av en polismyndighet, får eller av Polismyndigheten, får
överklagas hos länsstyrelsen. överklagas hos länsstyrelsen.
Länsstyrelsens beslut får över- Länsstyrelsens beslut får överklagas hos Transportstyrelsen. klagas hos Transportstyrelsen.
Styrelsens beslut i ett överklagat Styrelsens beslut i ett överklagat
ärende får inte överklagas.
ärende får inte överklagas.
Beslut av Trafikverket eller Naturvårdsverket enligt denna
förordning får överklagas hos regeringen. Detsamma gäller beslut
som Transportstyrelsen har fattat som första instans.
De statliga väghållningsmynDe statliga väghållningsmyndigheterna får överklaga beslut digheterna får överklaga beslut
enligt denna förordning av kom- enligt denna förordning av kommunala myndigheter som hand- munala myndigheter som har
har väg- eller gatuhållningen, hand om väg- eller gatuhålllänsstyrelser eller polismyndig- ningen, länsstyrelser eller Polisheter.
myndigheten.
Denna förordning träder i kraft den

591
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Förslag till
förordning om ändring i bilskrotningsförordningen
(2007:186)

Härigenom föreskrivs att 6 §
(2007:186) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
En ansökan om auktorisation
prövas av länsstyrelsen i det län
där bilskrotningsverksamheten
huvudsakligen skall ske.
Länsstyrelsen skall ge kommunen och polismyndigheten
tillfälle att yttra sig över
ansökan. Om sökanden avser att
till någon del utföra bilskrotningsverksamhet vid en anläggning i ett annat län skall även
länsstyrelsen i det länet ges
tillfälle att yttra sig över
ansökan.

Föreslagen lydelse
6§

En ansökan om auktorisation
prövas av länsstyrelsen i det län
där bilskrotningsverksamheten
huvudsakligen ska ske.
Länsstyrelsen ska ge kommunen och Polismyndigheten
tillfälle att yttra sig över
ansökan. Om sökanden avser att
till någon del utföra bilskrotningsverksamhet vid en anläggning i ett annat län ska även
länsstyrelsen i det länet ges tillfälle att yttra sig över ansökan.

Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen (2007:260)
om behandling av personuppgifter i
Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet
och militära säkerhetstjänst

Härigenom föreskrivs att 9 § förordningen (2007:260) om
behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse
Rikspolisstyrelsen får, i den
omfattning
som
Försvarsmakten beslutar, ha direktåtkomst till sådana uppgifter i
en uppgiftssamling för säkerhetsskyddstjänst som avses i
1 kap. 10 § första stycket 5 lagen
(2007:258) om behandling av
personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst. Tillgången till sådana
uppgifter skall vara förbehållen
de personer inom Rikspolisstyrelsen som på grund av sina
arbetsuppgifter behöver ha tillgång till uppgifterna.

Föreslagen lydelse
9§

Säkerhetspolisen får, i den
omfattning
som
Försvarsmakten beslutar, ha direktåtkomst till sådana uppgifter i
en uppgiftssamling för säkerhetsskyddstjänst som avses i
1 kap. 10 § första stycket 5 lagen
(2007:258) om behandling av
personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst. Tillgången till sådana
uppgifter ska vara förbehållen de
personer inom Säkerhetspolisen
som på grund av sina arbetsuppgifter behöver ha tillgång till
uppgifterna.

Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen (2007:261)
om behandling av personuppgifter i Försvarets
radioanstalts försvarsunderrättelse- och
utvecklingsverksamhet

Härigenom föreskrivs att 9 § förordningen (2007:261) om
behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Regeringskansliet, Rikspolisstyrelsen,
Inspektionen
för
strategiska produkter, Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut, Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap
och Tullverket får ha direktåtkomst till uppgifter i en uppgiftssamling för underrättelser i
den omfattning som Försvarets
radioanstalt beslutar.

Föreslagen lydelse
9 §592

Regeringskansliet, Polismyndigheten,
Säkerhetspolisen,
Inspektionen för strategiska
produkter,
Försvarsmakten,
Försvarets materielverk, Totalförsvarets
forskningsinstitut,
Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap och Tullverket
får ha direktåtkomst till uppgifter i en uppgiftssamling för
underrättelser i den omfattning
som Försvarets radioanstalt beslutar.
Tillgången till sådana uppgifter ska vara förbehållen de personer
inom myndigheterna som på grund av sina arbetsuppgifter behöver
ha tillgång till uppgifterna.
Denna förordning träder i kraft den

592
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen (2007:748)
om utredningar avseende vissa dödsfall

Härigenom föreskrivs att 2 § förordningen (2007:748) om
utredningar avseende vissa dödsfall ska ha följande lydelse.
2§
Utredningsmyndigheten ska samråda med
1. berörd
polismyndighet,
1. Polismyndigheten, åklagare,
åklagare, tillsynsmyndighet och tillsynsmyndighet och den som
den som väckt enskilt åtal eller väckt enskilt åtal eller talan om
talan om enskilt anspråk i anled- enskilt anspråk i anledning av
ning av brott för att säkerställa brott för att säkerställa att
att utredningen genomförs på utredningen genomförs på ett
ett sådant sätt att den inte sådant sätt att den inte medför
medför men för en brotts- men för en brottsutredning, en
utredning, en rättegång eller ett rättegång eller ett ärende om
ärende om tillsyn, och
tillsyn, och
2. berörd polismyndighet och
2. Polismyndigheten
och
åklagare för att klarlägga om ett åklagare för att klarlägga om ett
dödsfall som inträffat utom- dödsfall som inträffat utomlands kommer att utredas.
lands kommer att utredas.
Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i artskyddsförordningen
(2007:845)

Härigenom föreskrivs att i 60 §593 artskyddsförordningen
(2007:845) ordet ”Rikspolisstyrelsen” ska bytas ut mot ”Polismyndigheten”.
Denna förordning träder i kraft den

593
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen (2007:972)
med instruktion för Ekobrottsmyndigheten

Härigenom föreskrivs att 7 och 18 §§ förordningen (2007:972)
med instruktion för Ekobrottsmyndigheten ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Rikspolisstyrelsen
tillkallar
polismän
från
polismyndigheterna för verksamhet som
bedrivs vid Ekobrottsmyndigheten.
Ekobrottsmyndigheten leder
den verksamhet som polismännen ska delta i vid myndigheten, med undantag för
åtgärder i verksamheten som
enligt lag eller annan författning
endast får utföras av anställda
inom Polisen.
Ekobrottsmyndigheten och
Rikspolisstyrelsen ska i samråd
bestämma och fortlöpande utveckla formerna för samverkan
mellan Ekobrottsmyndigheten
och Polisen.

Föreslagen lydelse
7§

Polismyndigheten är skyldig
att ställa polismän till förfogande
för verksamhet som bedrivs vid
Ekobrottsmyndigheten.
Ekobrottsmyndigheten leder
den verksamhet som polismännen ska delta i vid myndigheten, med undantag för
åtgärder i verksamheten som
enligt lag eller annan författning
endast får utföras av anställda
inom Polismyndigheten.
Ekobrottsmyndigheten och
Polismyndigheten ska i samråd
bestämma och fortlöpande utveckla formerna för samverkan
mellan Ekobrottsmyndigheten
och polisen.

18 §594
I rådet ingår företrädare för
I rådet ingår företrädare för
Ekobrottsmyndigheten, Riks- Ekobrottsmyndigheten, Polispolisstyrelsen, Tullverket, Eko- myndigheten, Tullverket, Ekonomistyrningsverket,
Statens nomistyrningsverket,
Statens
jordbruksverk, Länsstyrelsen i jordbruksverk, Länsstyrelsen i
Västerbottens län, Migrations- Västerbottens län, Migrationsverket, Tillväxtverket och Rådet verket, Tillväxtverket och Rådet
för Europeiska socialfonden i för Europeiska socialfonden i
594
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Sverige. Varje myndighet i rådet
ska utse en ledamot och en
ersättare för denne. Ekobrottsmyndighetens
ledamot
är
ordförande i rådet.
Rådet får vid behov förordna
en eller flera ledamöter med
särskild sakkunskap. De medverkar i rådets arbete i den
utsträckning som ordföranden
bestämmer. Rådets sammansättning ska vara sådan att den
främjar utvecklingen av en högt
kvalificerad och effektiv samverkan mellan myndigheter och
andra aktörer på området.

SOU 2012:78

Sverige. Varje myndighet i rådet
ska utse en ledamot och en
ersättare för honom eller henne.
Ekobrottsmyndighetens
ledamot är ordförande i rådet.
Rådet får vid behov utse en
eller flera ledamöter med särskild sakkunskap. De medverkar
i rådets arbete i den utsträckning som ordföranden bestämmer. Rådets sammansättning
ska vara sådan att den främjar
utvecklingen av en högt kvalificerad och effektiv samverkan
mellan myndigheter och andra
aktörer på området.

Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen (2007:976)
med instruktion för Rättsmedicinalverket

Härigenom föreskrivs att 2 § förordningen (2007:976) med
instruktion för Rättsmedicinalverket ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2§
Myndigheten ska särskilt svara för
1. rättspsykiatriska undersökningar i brottmål och läkarintyg
som avses i 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i
brottmål, m.m.,
2. rättsmedicinska obduktioner och andra rättsmedicinska
undersökningar,
3. verksamhet med utfärdande av sådana intyg som avses i lagen
(2005:225) om rättsintyg i anledning av brott,
4. rättsmedicinsk medverkan
4. rättsmedicinsk medverkan
i övrigt på begäran av domstol, i övrigt på begäran av domstol,
länsstyrelse, allmän åklagare länsstyrelse, allmän åklagare,
eller polismyndighet,
Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen,
5. rättskemiska och rättsgenetiska undersökningar,
6. information inom sitt ansvarsområde till andra myndigheter
och enskilda,
7. internationellt samarbete inom sitt ansvarsområde,
8. utvecklingsarbete och stöd åt forskning av betydelse för
verksamheten, och
9. utredningar om risk för återfall i brottslighet enligt lagen
(2006:45) om omvandling av fängelse på livstid.
Denna förordning träder i kraft den

751

Författningsförslag

350

SOU 2012:78

Förslag till
förordning om ändring i förordningen (2007:996)
med instruktion för Migrationsverket

Härigenom föreskrivs att i 2 §595 förordningen (2007:996) med
instruktion för Migrationsverket ordet ”Rikspolisstyrelsen” ska
bytas ut mot ordet ”Polismyndigheten”.
Denna förordning träder i kraft den

595
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2007:1172) med instruktion för Kriminalvården

Härigenom föreskrivs att 3 § förordningen (2007:1172) med
instruktion för Kriminalvården ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 §596
Anstaltsorganisationen ska vara utformad så att den tillgodoser
dels olika behov av övervakning och kontroll, dels de intagnas
behov av sysselsättning samt främjar en ändamålsenlig planering av
de intagnas frigivning.
Häktesorganisationen
ska
Häktesorganisationen
ska
vara utformad så att den främjar vara utformad så att den främjar
ett effektivt samarbete med ett effektivt samarbete med
övriga myndigheter inom rätts- övriga myndigheter inom rättsväsendet. En lokalisering av väsendet. En lokalisering av
häktena som underlättar detta häktena som underlättar detta
samarbete
ska
eftersträvas. samarbete
ska
eftersträvas.
Innan beslut om större föränd- Innan beslut om större förändringar i häktesorganisationen ringar i häktesorganisationen
fattas ska samråd ske med Dom- fattas ska samråd ske med Domstolsverket,
Åklagarmyndig- stolsverket,
Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten heten, Ekobrottsmyndigheten
och Rikspolisstyrelsen samt med och Polismyndigheten samt med
de tingsrätter, länsstyrelser och de tingsrätter och länsstyrelser
polismyndigheter som berörs av som berörs av verksamheten.
verksamheten.
Antalet platser inom häktes- och anstaltsorganisationen ska
fortlöpande anpassas till behovet.
Denna förordning träder i kraft den

596
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2007:1240) om tillsyn över hundar

Härigenom föreskrivs att i 11 §§ förordningen (2007:1240) om
tillsyn över hundar ordet ’’Rikspolisstyrelsen’’ ska bytas ut mot
’’Polismyndigheten’’.
Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2008:1396) om förenklat uppgiftsutbyte mellan
brottsbekämpande myndigheter i Europeiska
unionen

Härigenom föreskrivs att 2 § förordningen (2008:1396) om
förenklat uppgiftsutbyte mellan brottsbekämpande myndigheter i
Europeiska unionen ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
2§

I denna förordning betyder
1. svensk brottsbekämpande
1. svensk brottsbekämpande
myndighet:
Rikspolisstyrelsen myndighet: Polismyndigheten,
utom Säkerhetspolisen, polismyn- Ekobrottsmyndigheten i den
digheterna, Ekobrottsmyndig- polisverksamhet som bedrivs vid
heten i den polisverksamhet myndigheten, Tullverket och
som bedrivs vid myndigheten, Kustbevakningen,
Tullverket och Kustbevakningen,
2. utländsk brottsbekämpande myndighet: en brottsbekämpande myndighet i en annan medlemsstat i Europeiska unionen
som har anmälts vara behörig brottsbekämpande myndighet enligt
rambeslutet, eller som har utsetts till nationellt kontor för
återvinning av tillgångar enligt rådsbeslutet om samarbete mellan
medlemsstaternas kontor för återvinning av tillgångar när det gäller
att spåra och identifiera vinning eller annan egendom som härrör
från brott,
3. brott som avses i artikel 2.2 i rambeslut 2002/584/RIF av den
13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder och överlämnande
mellan medlemsstaterna: brott som enligt svensk rätt motsvarar de
brott som avses i den artikeln.
Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i fordonsförordningen
(2009:211)

Härigenom föreskrivs att 6 kap. 28 § och 8 kap. 17 §
fordonsförordningen (2009:211) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6 kap.
28 §
Om fordonet vid en flygande
Om fordonet vid en flygande
inspektion har andra brister än inspektion har andra brister än
som avses i 25–27 §§, ska som avses i 25–27 §§, ska
fordonsägaren avhjälpa dem och fordonsägaren avhjälpa dem och
förrättningsmannen förelägga förrättningsmannen förelägga
denne att inom en viss tid
honom eller henne att inom en
viss tid
1. låta fordonet genomgå en kontrollbesiktning,
2. låta reparera och prova fordonet hos en ackrediterad verkstad
eller för ett besiktningsorgan visa att bristerna har avhjälpts, eller
3. när det gäller ett fordon
3. när det gäller ett fordon
som inte är registreringspliktigt som inte är registreringspliktigt
enligt lagen (2001:558) om enligt lagen (2001:558) om
vägtrafikregister, genom ett vägtrafikregister, genom ett
intyg eller på något annat till- intyg eller på något annat tillförlitligt sätt styrka för en polis- förlitligt sätt styrka för Polismyndighet att bristerna har myndigheten att bristerna har
avhjälpts.
avhjälpts.
Om ett föreläggande enligt första stycket inte har följts inträder
körförbud för fordonet.
Vid provning och reparation hos en ackrediterad verkstad gäller
i fråga om intyg vad som sägs i 17 § tredje och fjärde styckena samt
19 §.

756
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8 kap.
17 §597
Föreskrifter som avses i 16 § meddelas efter samråd med
1. Arbetsmiljöverket i frågor som avser utrymmen för den som
färdas i lastbilar, traktorer eller motorredskap,
2. Försvarsmakten i frågor som avser fordon som brukas av
Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt,
3. Rikspolisstyrelsen i frågor
3. Polismyndigheten i frågor
som avser flygande inspektion som avser flygande inspektion
och sådan kontroll genom polis- och sådan kontroll genom polisman som avses i 2 kap. 11 § man som avses i 2 kap. 11 §
fordonslagen (2002:574),
fordonslagen (2002:574),
4. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i frågor som
avser fordon som används av den kommunala organisationen för
räddningstjänst under utbildning eller höjd beredskap enligt
vägtrafikförordningen (1995:137) för den kommunala organisationen för räddningstjänst under utbildning och höjd beredskap.
Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i offentlighets- och
sekretessförordningen (2009:641)

Härigenom föreskrivs i fråga om offentlighets- och
sekretessförordningen (2009:641)
dels att i 7 §598 ordet ”Rikspolisstyrelsen ska bytas ut mot ordet
”Polismyndigheten”,
dels att 2, 3, 6 och 10 §§ ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
2 §599
Följande myndigheter är i den utsträckning som framgår nedan
undantagna från registreringsskyldigheten enligt 5 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Myndighet

Handlingar som innehåller
sekretessreglerade uppgifter och
som inte behöver registreras
----------------------------------------------------------------------------Läkemedelsverket
– statistiskt primärmaterial
Migrationsverket

– av verket rekvirerade personbevis, utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret
samt kontrollbesked från Rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelning

Myndigheten för tillväxtpoliti- – statistiskt primärmaterial
ska utvärderingar och analyser
----------------------------------------------------------------------------Pensionsmyndigheten
– handlingar
i
försäkringsärenden, och
– statistiskt primärmaterial
Polismyndigheter

598
599
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– anteckningar om det löpande
polisarbete,
– sådana protokoll enligt 27 och
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28 §§ polislagen (1984:387) eller
enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. som avser avvisanden, avlägsnanden, omhändertaganden, gripanden eller
fängselanvändning och som inte
registreras i enskilda ärenden,
och
– underrättelser från kriminalvården om permissioner
Riksbanken

– statistiskt primärmaterial

Rikspolisstyrelsen

– handlingar som utgör underlag
för belastningsregistret, misstankeregistret, register enligt
4 kap. polisdatalagen (2010:361)
eller för på motsvarande sätt
strukturerade uppgiftssamlingar
angående brottslig verksamhet
som förs med stöd av polisdatalagen,
– framställningar om fingeravtrycksundersökning, och
– statistiskt primärmaterial

sjukhus och andra inrättningar – patientjournaler
för vård av patienter
– läkarvårdskvitton, och
– samlingsräkningar eller motsvarande handlingar som upprättas i samband med patientbesök
-----------------------------------------------------------------------------
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Föreslagen lydelse
2 §600
Följande myndigheter är i den utsträckning som framgår nedan
undantagna från registreringsskyldigheten enligt 5 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Myndighet

Handlingar som innehåller
sekretessreglerade uppgifter och
som inte behöver registreras
---------------------------------------------------------------------------Läkemedelsverket
– statistiskt primärmaterial
Migrationsverket

– av verket rekvirerade personbevis, utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret
samt kontrollbesked från Säkerhetspolisen

Myndigheten för tillväxtpoliti- – statistiskt primärmaterial
ska utvärderingar och analyser
---------------------------------------------------------------------------Pensionsmyndigheten
– handlingar
i
försäkringsärenden, och
– statistiskt primärmaterial
Polismyndigheten

600

Senaste lydelse 2012:48.
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– anteckningar om det löpande
polisarbete,
– sådana protokoll enligt 27 och
28 §§ polislagen (1984:387) eller
enligt lagen (1976:511) om
omhändertagande av berusade
personer m.m. som avser avvisanden, avlägsnanden, omhändertaganden, gripanden eller
fängselanvändning och som inte
registreras i enskilda ärenden,
och
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– underrättelser från kriminalvården om permissioner
– handlingar som utgör underlag
för belastningsregistret, misstankeregistret, register enligt
4 kap. polisdatalagen (2010:361)
eller för på motsvarande sätt
strukturerade uppgiftssamlingar
angående brottslig verksamhet
som förs med stöd av polisdatalagen,
– framställningar om fingeravtrycksundersökning, och
– statistiskt primärmaterial
Riksbanken
– statistiskt primärmaterial
----------------------------------------------------------------------------Nuvarande lydelse
3 §601
Följande myndigheter ska i den utsträckning som framgår nedan
inte tillämpa 5 kap. 2 § andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Myndigheter

Register

----------------------------------------------------------------------------Försvarsunderrättelsedomstolen diarier över mål om tillstånd
enligt lagen (2008:717) om
signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
polismyndigheter

601

diarier över ärenden om kvarhållande av försändelser på befordringsanstalt och om hemlig
avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning
av elektronisk kommunikation,

Senaste lydelse 2012:351.
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hemlig kameraövervakning och
hemlig rumsavlyssning
Regeringskansliet

diarium över krypterade meddelanden, diarium över handlingar som rör myndigheters
krigsorganisation och beredskapsförberedelser, diarier över
inriktningar och underrättelser
enligt lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet,
diarier över handlingar som rör
förberedelser enligt 11 f § förordningen (1996:1515) med
instruktion
för
Regeringskansliet samt diarier hos
Utrikesdepartementet
över
handlingar som kommit in eller
upprättats i andra än administrativa och konsulära ärenden
och handelsärenden

Rikspolisstyrelsen

diarier över underrättelser inom
den särskilda polisverksamheten
för att hindra och uppdaga brott
mot rikets säkerhet m.m.

Skatteverket

diarium över ärenden om könsbyte
----------------------------------------------------------------------------Föreslagen lydelse
3 §602
Följande myndigheter ska i den utsträckning som framgår nedan
inte tillämpa 5 kap. 2 § andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Myndigheter
602
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----------------------------------------------------------------------------Försvarsunderrättelsedomstolen diarier över mål om tillstånd
enligt lagen (2008:717) om
signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
Polismyndigheten

diarier över ärenden om kvarhållande av försändelser på befordringsanstalt och om hemlig
avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning
av elektronisk kommunikation,
hemlig kameraövervakning och
hemlig rumsavlyssning

Regeringskansliet

diarium över krypterade meddelanden, diarium över handlingar som rör myndigheters
krigsorganisation och beredskapsförberedelser, diarier över
inriktningar och underrättelser
enligt lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet,
diarier över handlingar som rör
förberedelser enligt 11 f § förordningen (1996:1515) med
instruktion
för
Regeringskansliet samt diarier hos
Utrikesdepartementet
över
handlingar som kommit in eller
upprättats i andra än administrativa och konsulära ärenden
och handelsärenden

----------------------------------------------------------------------------Sveriges ständiga representation samtliga diarier, utom diarium
vid Europeiska unionen (EU)
över EU-institutionernas officiella dokument och diarier över
handlingar som kommit in eller
upprättats
i
administrativa
ärenden och handelsärenden
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diarier över underrättelser inom
den särskilda polisverksamheten
för att hindra och uppdaga brott
mot rikets säkerhet m.m.,
diarier över ärenden om kvarhållande av försändelser på befordringsanstalt och om hemlig
avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning
av elektronisk kommunikation,
hemlig kameraövervakning och
hemlig rumsavlyssning

Tullverket

diarier över ärenden om kvarhållande av försändelser på befordringsanstalt och om hemlig
avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning
av elektronisk kommunikation,
hemlig kameraövervakning och
hemlig rumsavlyssning
----------------------------------------------------------------------------Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6 §603
Sekretess gäller i nedan angiven verksamhet, som avser
registrering av betydande del av befolkningen, för
1. uppgift om en enskilds
1. uppgift om en enskilds
personliga förhållanden, om det personliga förhållanden, om det
av särskild anledning kan antas av särskild anledning kan antas
att den enskilde eller någon att den enskilde eller någon
närstående till denne lider men närstående till honom eller henne
om uppgiften röjs, och
lider men om uppgiften röjs,
och
2. uppgift i form av foto2. uppgift i form av fotografisk bild av den enskilde, om grafisk bild av den enskilde, om
603

Senaste lydelse 2010:1766.

764

SOU 2012:78

Författningsförslag

det inte står klart att uppgiften det inte står klart att uppgiften
kan röjas utan att den enskilde kan röjas utan att den enskilde
eller någon närstående till denne eller någon närstående till
lider men.
honom eller henne lider men.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år.
Verksamheten avser
centrala hundregistret
fastighetsregistret
kommunala fastighetsregister
Rikspolisstyrelsens
centrala Polismyndighetens
centrala
passregister och centrala register passregister och centrala register
för nationella identitetskort
för nationella identitetskort
röstlängdsregister
Skatteverkets databas
Skatteverkets databas över identitetskort för folkbokförda i
Sverige
Socialstyrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal
Statens tjänstepensionsverks pensionsregister
Totalförsvarets rekryteringsmyndighets register över
totalförsvarets personal
Transportstyrelsens vägtrafikregister
10 §604
Sekretess gäller i personaladministrativ verksamhet hos följande
myndigheter, för uppgift om en enskilds bostadsadress, hemtelefonnummer, personnummer och andra jämförbara uppgifter
avseende personalen, uppgift i form av fotografisk bild som utgör
underlag för tjänstekort samt uppgift om närstående till personalen, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den
som uppgiften rör eller någon närstående till honom eller henne
lider men:
----------------------------------------------------------------------------– nämnder som utövar ledningen av hälso- och sjukvården enligt
hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) eller de andra myndigheter
som svarar för personaladministrativ verksamhet avseende hälsooch sjukvårdspersonal,
604
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– polismyndigheter,
– Polismyndigheten,
– Regeringskansliet, när det gäller personal i verksamhet som rör
handläggning av ärenden om nåd i brottmål, abolition och upphävande av domstols beslut om utvisning på grund av brott,
– Rikspolisstyrelsen,
– Rättsmedicinalverket, när det gäller personal inom rättsmedicinsk
och rättspsykiatrisk verksamhet,
----------------------------------------------------------------------------– Statens institutionsstyrelse,
– Statens
kriminaltekniska
laboratorium,
- Säkerhetspolisen
– Trafikverket, när det gäller personal i verksamhet som avser
ianspråktagande av mark för väg, ersättning för vägrätt och förarprov för körkort,
--------------------------------------------------------------------------Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2009:1243) med instruktion för Socialstyrelsen

Härigenom föreskrivs att 16 § förordningen (2009:1243) med
instruktion för Socialstyrelsen ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

16 §
Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns
Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga sociala och medicinska
frågor, som har till uppgift att avgöra
– rättsmedicinska ärenden,
– ärenden om fastställelse av könstillhörighet eller tillstånd till
ingrepp i könsorgan enligt lagen (1972:119) om fastställande av
könstillhörighet i vissa fall,
– ärenden om tillstånd till sterilisering,
– ärenden om tillstånd till kastrering,
– ärenden om tillstånd till ingående av äktenskap,
– ärenden om tillstånd till abort och tillstånd till avbrytande av
havandeskap enligt 6 § abortlagen (1974:595),
– ärenden om tillstånd till insemination,
– ärenden om tillstånd till befruktning utanför kroppen som
vägrats i enlighet med 7 kap. 5 § lagen (2006:351) om genetisk
integritet,
– ärenden om utlåtande om en persons hälsotillstånd i samband
med prövning av en persons lämplighet att ta emot ett barn med
hemvist utomlands i syfte att adoptera det,
– ärenden där Socialstyrelsen ska yttra sig över en sådan
utredning med ett utlåtande om risk för återfall i brottslighet som
avses i 10 § lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid,
samt
– andra ärenden, i vilka
– andra ärenden, i vilka
Socialstyrelsen på begäran av en Socialstyrelsen på begäran av en
domstol, en åklagarmyndighet domstol, en åklagarmyndighet
eller en polismyndighet ska avge eller Polismyndigheten ska avge
utlåtande om någons hälsotill- utlåtande om någons hälsotillstånd.
stånd.
Om Socialstyrelsen bestämmer det, får rådet avgöra även andra
ärenden.
767
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Ordföranden i rådet och
Ordföranden i rådet och
ställföreträdaren för denne ska ställföreträdaren för honom eller
ha erfarenhet som lagfaren henne ska ha erfarenhet som
domare.
lagfaren domare.
Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2009:1474) om viltförvaltningsdelegationer

Härigenom föreskrivs att 6 § förordningen (2009:1474) om viltförvaltningsdelegationer ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6§
En viltförvaltningsdelegation består, utöver ordföranden, av
1. fem ledamöter som är politiska företrädare och som utses
efter förslag av landstinget,
2. en ledamot som har sär2. en ledamot som har särskild kunskap i frågor om trafik- skild kunskap i frågor om trafiksäkerhet och illegal jakt och som säkerhet och illegal jakt och som
utses efter förslag av polismyn- utses efter förslag av Polismyndigheten i länet,
digheten,
3. en ledamot som representerar jakt- och viltvårdsintresset,
4. en ledamot som representerar naturvårdsintresset,
5. en ledamot som representerar friluftsintresset,
6. en ledamot som representerar ägare och brukare av
jordbruksmark,
7. en ledamot som representerar lokalt näringsliv och turism,
och
8. en ledamot som representerar skogsnäringen.
Ledamöterna i första stycket 3–8 ska utses efter förslag av den
eller de berörda intresseorganisationerna i länet.
I län med en rennäringsdelegation ska en av de politiska företrädarna enligt första stycket 1 utses efter samråd med Sametinget.
Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i skyddsförordningen
(2010:523)

Härigenom föreskrivs att 14–15 §§
(2010:523)ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

skyddsförordningen

Föreslagen lydelse

14 §
Försvarsmakten får meddela föreskrifter om verkställigheten av
skyddslagen (2010:305) i fråga om
1. utbildning och utrustning av skyddsvakter samt utformning
av bevis om godkännande beträffande Försvarsmaktens personal,
2. bevakningen av skyddsobjekt som disponeras huvudsakligen
av Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt, skyddsobjekt som är militära fartyg och luftfartyg samt
skyddsobjekt enligt 5 § 2–5 skyddslagen, och
3. utformningen av skyltar.
Innan Försvarsmakten medInnan Försvarsmakten meddelar föreskrifter enligt första delar föreskrifter enligt första
stycket 3 ska Rikspolisstyrelsen stycket 3 ska Polismyndigheten
höras.
och Säkerhetspolisen höras.
15 §

Rikspolisstyrelsen får meddela
Polismyndigheten får, efter att
föreskrifter om verkställigheten ha hört Säkerhetspolisen, meddela
av skyddslagen (2010:305) i föreskrifter om verkställigheten
fråga om
av skyddslagen (2010:305) i
fråga om
1. utbildning och utrustning av skyddsvakter samt utformning
av bevis om godkännande beträffande skyddsvakter som inte tillhör
Försvarsmaktens personal, och
2. bevakningen av andra skyddsobjekt än sådana som anges i
14 § första stycket 2.
Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen (2010:705)
om internationellt polisiärt samarbete

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 1 §, 3 kap. 1–3, 4 a, 4 b, och
16 §§ förordningen (2010:705) om internationellt polisiärt samarbete ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.
1§
Rikspolisstyrelsen, en polisPolismyndigheten eller Kustmyndighet eller Kustbevak- bevakningen ska samråda med
ningen ska samråda med den åklagaren innan myndigheten
berörda polismyndigheten eller fattar beslut om samtycke till
åklagaren innan den fattar beslut gränsöverskridande övervakning
om samtycke till gränsöver- in i Sverige om det pågår en
skridande övervakning in i förundersökning i Sverige avseSverige om det pågår en för- ende den person som är föremål
undersökning i Sverige avseende för övervakningen.
den person som är föremål för
övervakningen.
Rikspolisstyrelsen, en polisPolismyndigheten eller Kustmyndighet eller Kustbevak- bevakningen ska vidare samråda
ningen ska vidare samråda med med Försvarsmakten innan den
Försvarsmakten
innan
den beslutar om samtycke till gränsbeslutar om samtycke till gräns- överskridande övervakning enligt
överskridande övervakning enligt 4 § första eller andra stycket
4 § första eller andra stycket eller gränsöverskridande föreller gränsöverskridande för- följande enligt 5 § första stycket
följande enligt 5 § första stycket lagen (2000:343) om interlagen (2000:343) om inter- nationellt polisiärt samarbete
nationellt polisiärt samarbete om de utländska tjänstemännen
om de utländska tjänstemännen använder statsfartyg eller statsanvänder statsfartyg eller stats- luftfartyg.
luftfartyg.
När Rikspolisstyrelsen eller en
När Polismyndigheten tar
polismyndighet tar emot en emot en anmälan om gränsöveranmälan om gränsöverskridande skridande övervakning enligt 4 §
övervakning enligt 4 § tredje tredje stycket lagen om inter771
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stycket lagen om internationellt nationellt polisiärt samarbete
polisiärt samarbete eller en eller en begäran om gränsöverbegäran om gränsöverskridande skridande förföljande enligt 5 §
förföljande enligt 5 § andra andra stycket samma lag, ska
stycket samma lag, ska myndig- myndigheten genast underrätta
heten genast underrätta För- Försvarsmakten om de utsvarsmakten om de utländska ländska tjänstemännen använder
tjänstemännen använder stats- statsfartyg eller statsluftfartyg.
fartyg eller statsluftfartyg.
I tillträdesförordningen (1992:118) finns bestämmelser om
tillstånd för tillträde till svenskt territorium.
3 kap.
1 §605
I enlighet med rådets beslut
I enlighet med rådets beslut
2008/615/RIF av den 23 juni 2008/615/RIF av den 23 juni
2008 om ett fördjupat gräns- 2008 om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, sär- överskridande samarbete, särskilt
för
bekämpning
av skilt
för
bekämpning
av
terrorism
och
gränsöver- terrorism
och
gränsöverskridande brottslighet (Prüm- skridande brottslighet (Prümrådsbeslutet) ska Rikspolis- rådsbeslutet) ska Polismynstyrelsen, polismyndigheter, Tull- digheten, Säkerhetspolisen, Tullverket och Kustbevakningen i verket och Kustbevakningen i
samband med större evenemang samband med större evenemang
med gränsöverskridande verk- med gränsöverskridande verkningar på begäran av en myn- ningar på begäran av en myndighet i en annan stat eller på dighet i en annan stat eller på
eget initiativ, i syfte att före- eget initiativ, i syfte att förebygga brottslig verksamhet eller bygga brottslig verksamhet eller
upprätthålla allmän ordning och upprätthålla allmän ordning och
säkerhet, lämna ut
säkerhet, lämna ut
1. uppgifter om en person, om det på grund av en dom som har
vunnit laga kraft eller någon annan omständighet finns skäl att anta
att personen kommer att begå brott vid evenemanget eller utgöra
hot mot den allmänna ordningen och säkerheten vid detta, eller
2. andra uppgifter än personuppgifter som bedöms vara nödvändiga för att förebygga brottslig verksamhet eller hot mot den
allmänna ordningen och säkerheten vid evenemanget.
605
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Första stycket gäller inte om uppgifter i motsvarande fall inte
skulle få lämnas ut till en svensk myndighet.
Det svenska kontaktstället översänder uppgifterna enligt första
stycket till kontaktstället i den andra staten.
När Rikspolisstyrelsen, polismyndigheter, Tullverket eller
Kustbevakningen i samband
med större evenemang med
gränsöverskridande verkningar
begär uppgifter från en myndighet i en annan stat i enlighet
med Prümrådsbeslutet, ska det
svenska kontaktstället översända begäran till kontaktstället
i den andra staten.

2 §606

När Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket eller
Kustbevakningen i samband
med större evenemang med
gränsöverskridande verkningar
begär uppgifter från en myndighet i en annan stat i enlighet
med Prümrådsbeslutet, ska det
svenska kontaktstället översända begäran till kontaktstället
i den andra staten.

3§

Vid större evenemang och
Vid större evenemang och
liknande viktiga händelser, kata- liknande viktiga händelser, katastrofer och allvarliga olyckor strofer och allvarliga olyckor
som har gränsöverskridande som har gränsöverskridande
verkningar ska Rikspolisstyrel- verkningar ska Polismyndigsen, polismyndigheter, Tullverket heten, Säkerhetspolisen, Tulloch Kustbevakningen i syfte att verket och Kustbevakningen i
förhindra brott eller upprätt- syfte att förhindra brott eller
hålla allmän ordning och säker- upprätthålla allmän ordning och
het bistå andra stater enligt säkerhet bistå andra stater enligt
Prümrådsbeslutet genom att Prümrådsbeslutet genom att
vidta följande åtgärder
vidta följande åtgärder
1. underrätta berörda myndigheter i en annan stat om situationen så snart som möjligt och förmedla väsentlig information,
2. genomföra nödvändiga polisiära åtgärder på svenskt territorium, och
3. bistå en annan stat med tjänstemän och nödvändig utrustning.
Rikspolisstyrelsen fattar beslut
Polismyndigheten, Säkerhetsom det bistånd som ska lämnas polisen, Tullverket och Kustav polisväsendet. Tullverket och bevakningen beslutar om det
606
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Kustbevakningen fattar beslut
om det bistånd som ska lämnas
av respektive myndighet.
Rikspolisstyrelsen ska vara
samordnande myndighet för
biståndet, om det inte är uppenbart att någon annan myndighet
bör vara samordningsansvarig.
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bistånd som ska lämnas av
respektive myndighet.
Polismyndigheten ska vara
samordnande myndighet för
biståndet, om det inte är uppenbart att någon annan myndighet
bör vara samordningsansvarig.

4 a §607
Det svenska kontaktstället ska bistå den egna myndigheten och
de myndigheter som anges i andra stycket med att söka uppgifter i
utländska DNA-register, fingeravtrycksregister och fordonsregister enligt de förutsättningar som anges i 17 § första stycket, 19
eller 21 § lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete.
Myndigheter som får begära sökningar är
1. de som anges i bestämmelsen om direktåtkomst i 4 kap. 10 §
polisdatalagen (2010:361) när det gäller DNA-register,
2. de som anges i bestämmelsen om direktåtkomst i 4 kap. 17 §
polisdatalagen när det gäller fingeravtrycksregister, och
3. polismyndigheter, Åklagar3. Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyn- myndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Tullverket när det digheten och Tullverket när det
gäller fordonsregister.
gäller fordonsregister.
4 b §608
Rikspolisstyrelsen
ingår
Polismyndigheten
ingår
sådana överenskommelser om sådana överenskommelser om
automatiska jämförelser som automatiska jämförelser som
anges i 16 § andra stycket och anges i 16 § andra stycket och
17 § andra stycket lagen 17 § andra stycket lagen
(2000:343) om internationellt (2000:343) om internationellt
polisiärt samarbete.
polisiärt samarbete.

607
608

Senaste lydelse 2011:908.
Senaste lydelse 2011:908.
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16 §609
Rikspolisstyrelsen får, efter
Polismyndigheten får, efter
samråd med Tullverket, Kust- samråd med Säkerhetspolisen,
bevakningen och Transport- Tullverket,
Kustbevakningen
styrelsen, meddela de före- och Transportstyrelsen, medskrifter som behövs för verk- dela de föreskrifter som behövs
ställighet av bestämmelserna om för verkställighet av bestämsamarbete enligt Prümråds- melserna om samarbete enligt
beslutet.
Prümrådsbeslutet.
Denna förordning träder i kraft den

609

Senaste lydelse 2011:908.
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Förslag till
förordning om ändring i luftfartsförordningen
(2010:770)

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 11 §, 5 kap. 4 §, 8 kap. 7 § och
13 kap. 5 och 6 §§ luftfartsförordningen (2010:770) ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 kap.
11 §
Ett beslut om omhänderEtt beslut om omhändertagande av ett flygcertifikat får tagande av ett flygcertifikat får
meddelas av polis, åklagare eller meddelas av Polismyndigheten,
Transportstyrelsen enligt 4 kap. åklagare eller Transportstyrelsen
21 § luftfartslagen (2010:500).
enligt 4 kap. 21 § luftfartslagen
(2010:500).
Ett sådant beslut ska delges innehavaren, som omedelbart ska
överlämna certifikatet till den som har meddelat beslutet. Om
någon annan än Transportstyrelsen har meddelat beslutet, ska det
genast anmälas dit. Beslutet ska därefter snarast möjligt och senast
inom 48 timmar sändas till Transportstyrelsen tillsammans med
certifikatet och en rapport om det inträffade.
Transportstyrelsen ska inom tre arbetsdagar pröva om
certifikatet ska återlämnas till innehavaren. Anser Transportstyrelsen att certifikatet inte ska återlämnas på grund av sådana
omständigheter som anges i 4 kap. 21 § första stycket luftfartslagen, ska omhändertagandet omedelbart anmälas till Förvaltningsrätten i Linköping. Kommer en prövning enligt detta stycke inte
till stånd inom tre arbetsdagar ska flygcertifikatet genast återlämnas
till innehavaren.
Transportstyrelsen ska också anmäla till förvaltningsrätten när
styrelsen själv har beslutat att omhänderta ett certifikat enligt
4 kap. 21 § första stycket luftfartslagen.
Om certifikatet inte ska återlämnas på grund av sådana
omständigheter som anges i 4 kap. 21 § andra stycket luftfartslagen,
ska Transportstyrelsen återkalla certifikatet tills vidare.
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5 kap.
4§
Om befälhavaren har omhänOm befälhavaren har omhändertagit någon som har begått dertagit någon som har begått
brott ombord, ska han eller hon brott ombord, ska han eller hon
snarast underrätta polismyndig- snarast underrätta Polismyndigheten eller flygtrafiklednings- heten eller flygtrafikledningsenhet på de orter där luft- enhet på de orter där luftfartyget ska landa.
fartyget ska landa.
Om befälhavaren av ordOm befälhavaren av ordnings- eller säkerhetsskäl har nings- eller säkerhetsskäl har
landsatt någon, ska han eller landsatt någon, ska han eller
hon snarast underrätta polis- hon snarast underrätta Polismyndigheten eller flygtrafikled- myndigheten eller flygtrafikledningsenheten på den ort där ningsenheten på den ort där
landsättningen har skett.
landsättningen har skett.
Om befälhavaren avser att
Om befälhavaren avser att
överlämna någon som har begått överlämna någon som har begått
ett svårare brott ombord till en ett svårare brott ombord till en
behörig myndighet, ska han behörig myndighet, ska han
eller hon snarast underrätta eller hon snarast underrätta
polismyndigheten eller flygtrafik- Polismyndigheten eller flygledningsenheten på den ort där trafikledningsenheten på den
överlämnandet ska ske.
ort där överlämnandet ska ske.
När ett överlämnande till en
När ett överlämnande till en
utländsk myndighet har skett utländsk myndighet har skett
ska
befälhavaren
snarast ska
befälhavaren
snarast
underrätta Rikspolisstyrelsen.
underrätta Polismyndigheten.
8 kap.
7§
Transportstyrelsen eller en flygtrafikledningsenhet ska, om inte
hänsynen till luftfartsskyddet eller flygsäkerheten talar emot det,
hindra ett luftfartyg att avgå eller uppmana det att landa
1. på begäran av förundersökningsledaren i ett brottmål, om det
behövs för efterspanandet av en person som är häktad eller anhållen
eller på sannolika skäl misstänkt för ett brott för vilket det är
föreskrivet fängelse i ett år eller mer, eller annars för utredningen
av ett sådant brott,
2. på begäran av en polismyn2. på begäran av Polismyndigdighet, om det är absolut nöd- heten om det är absolut nöd-
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vändigt för efterspanandet av en vändigt för efterspanandet av en
person som är häktad eller an- person som är häktad eller anhållen eller som har avvikit från hållen eller som har avvikit från
en kriminalvårdsanstalt eller en en kriminalvårdsanstalt eller en
annan anstalt där han eller hon annan anstalt där han eller hon
har varit intagen på grund av en har varit intagen på grund av en
myndighets beslut, eller
myndighets beslut, eller
3. på begäran av en tulltjänsteman, om det är absolut nödvändigt
för att en riktig tullkontroll ska kunna göras.
Första stycket gäller inte om brottet har begåtts på ett utländskt
luftfartyg och ett ingripande inte får ske på grund av föreskrifter i
en internationell överenskommelse som Sverige har biträtt.
13 kap.
5§
Om en polismyndighet finner
Om Polismyndigheten finner
anledning anta att den som anledning anta att den som
innehar elevtillstånd, certifikat, innehar elevtillstånd, certifikat,
behörighetsbevis, godkänt ut- behörighetsbevis, godkänt utländskt certifikat eller behörig- ländskt certifikat eller behörighetsbevis inte uppfyller kraven hetsbevis inte uppfyller kraven
för innehavet, ska myndigheten för innehavet, ska myndigheten
anmäla detta till Transport- anmäla detta till Transportstyrelsen.
styrelsen.
Om en läkare eller psykolog
Om en läkare eller psykolog
vid en undersökning av någon vid en undersökning av någon
som avses i första stycket finner som avses i första stycket finner
att denne är olämplig att inneha att han eller hon är olämplig att
elevtillståndet, certifikatet, be- inneha elevtillståndet, certifihörighetsbeviset eller godkän- katet, behörighetsbeviset eller
nandet ska läkaren eller psyko- godkännandet ska läkaren eller
logen anmäla det till Trans- psykologen anmäla det till
portstyrelsen.
Transportstyrelsen.
Om en utlänning är misstänkt för att ha begått ett
svårare brott ombord på ett
luftfartyg och har överlämnats
till en svensk polismyndighet, ska
myndigheten omedelbart under-
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Om en utlänning är misstänkt för att ha begått ett
svårare brott ombord på ett
luftfartyg och har överlämnats
till Polismyndigheten, ska myndigheten omedelbart underrätta
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rätta
Regeringskansliet Regeringskansliet
(Utrikes(Utrikesdepartementet)
om departementet) om detta och
detta och om utredningens om utredningens resultat. Åklaresultat. Åklagaren ska under- garen ska underrätta departerätta departementet om sitt mentet om sitt beslut i åtalsbeslut i åtalsfrågan.
frågan.
Detsamma gäller när en svensk medborgare är misstänkt för att
ha begått ett sådant brott ombord på ett utländskt luftfartyg.
Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2010:1031) om handläggning av ärenden
om brott av anställda inom polisen m.m.610

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2010:1031) om
handläggning av ärenden om brott av anställda inom polisen m.m.
att i 3, 4 och 6 §§ ordet ”polismyndigheten” ska bytas ut mot ordet
”Polismyndigheten”.
Denna förordning träder i kraft den

610

I SOU 2012:13 har kommittén redovisat förslag som innebär att 2 och 15 §§ ska upphöra
samt att 9, 12-14 a, 16 och 17 §§ ska ändras.
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor

Härigenom föreskrivs att 10, 13, 14 och 20 §§ förordningen
(2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

10 §
Förlust av explosiva varor
Förlust av explosiva varor
ska omedelbart anmälas till ska omedelbart anmälas till
polismyndigheten.
Polismyndigheten.
Den som innehar explosiva
Den som innehar explosiva
varor utan tillstånd ska omedel- varor utan tillstånd ska omedelbart underrätta polismyndig- bart underrätta Polismyndigheten.
heten.
13 §
En tillsynsmyndighet enligt
En tillsynsmyndighet enligt
lagen (2010:1011) om brand- lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor farliga och explosiva varor
behöver inte ha tillstånd till behöver inte ha tillstånd till
sådan hantering av brandfarliga sådan hantering av brandfarliga
och explosiva varor som sker och explosiva varor som sker
som ett led i tillsynen. Polis- som ett led i tillsynen. Polismyndigheten behöver inte ha myndigheten och Säkerhetstillstånd till hantering av explo- polisen behöver inte ha tillstånd
siva varor.
till hantering av explosiva varor.
Tullverket behöver inte ha tillstånd till sådan hantering av
explosiva varor som sker i samband med beslag av sådana varor.
Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut och Fortifikationsverket behöver ha tillstånd endast
för
1. tillverkning av explosiva varor,
2. sådan översyn av ammunition som från risksynpunkt är
jämförbar med tillverkning,
3. förvaring av explosiva varor på fasta platser, och
4. hantering av brandfarliga varor utom vid fältmässig övning.
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14 §
Innan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller en
kommun meddelar ett tillstånd till hantering av brandfarliga eller
explosiva varor ska de, om inte omständigheterna i ärendet gör det
onödigt, samråda med varandra och med
1. de andra kommunala eller statliga myndigheter som berörs av
ärendet, och
2. polismyndigheten i det
2. Polismyndigheten.
distrikt där verksamheten ska
bedrivas.
När ett tillståndsärende i
När ett tillståndsärende i
fråga om explosiva varor inleds fråga om explosiva varor inleds
ska tillståndsmyndigheten under- ska tillståndsmyndigheten underrätta polismyndigheten i det rätta Polismyndigheten.
distrikt där verksamheten ska
bedrivas.
20 §
När en tillståndspliktig verkNär en tillståndspliktig verksamhet övergår till en ny verk- samhet övergår till en ny verksamhetsutövare får verksam- samhetsutövare får verksamheten fortsätta att bedrivas heten fortsätta att bedrivas
enligt ett tidigare meddelat till- enligt ett tidigare meddelat
stånd under förutsättning att tillstånd under förutsättning att
bytet av verksamhetsutövare i bytet av verksamhetsutövare i
förväg anmälts till tillstånds- förväg anmälts till tillståndsmyndigheten och att en ansökan myndigheten och att en ansökan
om nytt tillstånd lämnas in om nytt tillstånd lämnas in
senast tre månader efter bytet av senast tre månader efter bytet av
verksamhetsutövare har skett. verksamhetsutövare har skett.
Tillståndsmyndigheten
ska Tillståndsmyndigheten
ska
underrätta polismyndigheten när underrätta Polismyndigheten när
en anmälan om byte av verk- en anmälan om byte av verksamhetsutövare har kommit in samhetsutövare har kommit in
till myndigheten.
till myndigheten.
När en fysisk person som haft tillstånd till hantering av brandfarliga eller explosiva varor har avlidit ska dödsboet skyndsamt
underrätta tillståndsmyndigheten om detta. Dödsboet får fortsätta
att hantera de tillståndspliktiga varorna enligt det tidigare meddelade tillståndet även om föreståndare saknas. Hanteringen får
dock pågå i högst tre månader efter dödsfallet om inte dödsboet
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ansöker om ett nytt tillstånd. Innan frågan om nytt tillstånd
prövats får dock endast sådan hantering ske som är nödvändig för
förvaltningen av dödsboet.
Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i polisdataförordningen
(2010:1155)

Härigenom föreskrivs att 2-9, 12, 14–16, 19, 23, 27–29 §§
polisdataförordningen (2010:1155) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2§
När polisen planerar nya ITNär polisen planerar nya ITsystem av större omfattning system av större omfattning
eller nya IT-system som kan eller nya IT-system som kan
innebära särskilda risker för innebära särskilda risker för
intrång i den personliga inte- intrång i den personliga integriteten, ska den ansvariga griteten, ska den ansvariga
myndigheten samråda med myndigheten samråda med
Datainspektionen i god tid Datainspektionen i god tid
innan beslut i frågan fattas. innan beslut i frågan fattas.
Detsamma ska gälla när polisen Detsamma ska gälla när polisen
genomför betydande föränd- genomför betydande förändringar i sådana system. Riks- ringar i sådana system.
polisstyrelsen får meddela föreskrifter om att sådant samråd ska
ske genom styrelsen.
Om samråd krävs enligt
Om samråd krävs enligt
första stycket, ska Rikspolis- första stycket, ska Polismynstyrelsen även samråda med digheten och Säkerhetspolisen
Säkerhets- och integritets- även samråda med Säkerhetsskyddsnämnden i frågor som och integritetsskyddsnämnden i
anges i 5 kap. polisdatalagen frågor som anges i 5 kap. polis(2010:361) eller 1 § första datalagen (2010:361) eller 1 §
stycket eller andra stycket första stycket eller andra
andra
meningen
lagen stycket andra meningen lagen
(2007:980) om tillsyn över viss (2007:980) om tillsyn över viss
brottsbekämpande verksamhet. brottsbekämpande verksamhet.
Vid bedömningen av risken för intrång i den personliga
integriteten ska särskild vikt läggas vid om känsliga personuppgifter kommer att behandlas.
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Rikspolisstyrelsen får meddela
närmare föreskrifter om tillgången till personuppgifter för
personer som är verksamma
inom polisväsendet. För tilldelning av behörighet för åtkomst
till personuppgifter ska särskilt
beaktas att det, utöver behovet
av uppgifterna, ställs krav på
utbildning och erfarenhet.

Rikspolisstyrelsen och varje
polismyndighet ansvarar för att
det inom den egna myndigheten
finns rutiner för tilldelning,
förändring, borttagning och
regelbunden uppföljning av
behörigheter för åtkomst till
personuppgifter.
Säkerhetspolisen ansvarar för att det finns
sådana rutiner i dess verksamhet.

Författningsförslag

3§

Polismyndigheten och Säkerhetspolisen får, var och en inom
sitt verksamhetsområde, meddela
närmare föreskrifter om tillgången till personuppgifter för
personer som är verksamma vid
myndigheten. För tilldelning av
behörighet för åtkomst till
personuppgifter ska särskilt
beaktas att det, utöver behovet
av uppgifterna, ställs krav på
utbildning och erfarenhet.

4§

Polismyndigheten
ansvarar
för att det inom den egna myndigheten finns rutiner för
tilldelning, förändring, borttagning och regelbunden uppföljning av behörigheter för
åtkomst till personuppgifter.
Säkerhetspolisen ansvarar för att
det finns sådana rutiner i dess
verksamhet.

5§
Vid sökning enligt 3 kap. 6 § polisdatalagen (2010:361) får
uppgift som visar att den sökta personen tidigare varit misstänkt
för ett visst brott inte tas fram om en domstol, genom avgörande
som har vunnit laga kraft, har ogillat åtalet, meddelat frikännande
dom eller avskrivit målet sedan åtalet lagts ned.
Rikspolisstyrelsen får meddela
Polismyndigheten får meddela
föreskrifter om begränsning av föreskrifter om begränsning av
tillgången till sådana uppgifter tillgången till sådana uppgifter
som avses i 3 kap. 6 § första som avses i 3 kap. 6 § första
stycket polisdatalagen. Särskild stycket polisdatalagen. Särskild
hänsyn ska då tas till den en- hänsyn ska då tas till den enskildes rätt till skydd mot skildes rätt till skydd mot
intrång i den personliga inte- intrång i den personliga inte-
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griteten. Tillgången till personuppgifter om tidigare misstankar om brott ska särskilt
begränsas.
Vid sökning som utförs av
särskilt angivna tjänstemän som
utför beredningsuppgifter inom
underrättelseverksamhet gäller
inte sökbegränsningarna i 3 kap.
6 § första stycket polisdatalagen
(2010:361).
Vid
Rikspolisstyrelsen och varje polismyndighet
ska det löpande föras en förteckning över de tjänstemän vid
myndigheten som har sådana
arbetsuppgifter.
Vid Rikspolisstyrelsen och
varje polismyndighet ska det
löpande föras en förteckning
över de tjänstemän vid myndigheten som utför uppgifter enligt
3 kap. 7 § andra stycket polisdatalagen (2010:361).
Rikspolisstyrelsen får meddela
närmare föreskrifter om under
vilka förutsättningar sökning
enligt 3 kap. 7 § första stycket 2
polisdatalagen (2010:361) får
äga rum.
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griteten. Tillgången till personuppgifter om tidigare misstankar om brott ska särskilt
begränsas.
6§

Vid sökning som utförs av
särskilt angivna tjänstemän som
utför beredningsuppgifter inom
underrättelseverksamhet gäller
inte sökbegränsningarna i 3 kap.
6 § första stycket polisdatalagen
(2010:361). Vid Polismyndigheten och Säkerhetspolisen ska
det löpande föras en förteckning
över de tjänstemän vid myndigheten som har sådana arbetsuppgifter.

7§

Vid Polismyndigheten och
Säkerhetspolisen ska det löpande
föras en förteckning över de
tjänstemän vid myndigheten
som utför uppgifter enligt
3 kap. 7 § andra stycket polisdatalagen (2010:361).

8§

Polismyndigheten får meddela
närmare föreskrifter om under
vilka förutsättningar sökning
enligt 3 kap. 7 § första stycket 2
polisdatalagen (2010:361) får
äga rum.

9§
Rikspolisstyrelsen får meddela
Säkerhetspolisen får meddela
föreskrifter om sökning i gemen- föreskrifter om sökning i gemensamt tillgängliga uppgifter hos samt tillgängliga uppgifter hos
Säkerhetspolisen.
Säkerhetspolisen.
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12 §
Rikspolisstyrelsen får lämna ut
Polismyndigheten får lämna
uppgifter om efterlysta personer ut uppgifter om efterlysta peroch om avlägsnanden ur landet soner och om avlägsnanden ur
och uppgifter om beslut som landet och uppgifter om beslut
har samband därmed till
som har samband därmed till
1. Regeringskansliet,
2. Migrationsverket,
3. en polismyndighet,
3. Säkerhetspolisen,
4. Ekobrottsmyndigheten,
5. Åklagarmyndigheten,
6. Tullverket,
7. Kustbevakningen,
8. Skatteverket,
9. en länsstyrelse,
10. en svensk beskickning eller ett svenskt konsulat, och
11. de centrala utlänningsmyndigheterna i Danmark, Finland,
Island och Norge.
Rikspolisstyrelsen får meddela
närmare föreskrifter om vad
som krävs i fråga om behörighet
och säkerhet för att en polismyndighet ska kunna medge
direktåtkomst för myndigheter
som anges i 3 kap. 8 § polisdatalagen (2010:361) till uppgifter som polismyndigheten
behandlar enligt samma lag.
Direktåtkomst till uppgifterna får inte medges innan den
personuppgiftsansvariga myndigheten har försäkrat sig om att
den mottagande myndigheten
uppfyller uppställda krav på
behörighet och säkerhet.

14 §

Polismyndigheten får meddela
närmare föreskrifter om vad
som krävs i fråga om behörighet
och säkerhet för att myndigheten
ska kunna medge direktåtkomst
till personuppgifter för de myndigheter som anges i 3 kap. 8 §
polisdatalagen (2010:361).
Direktåtkomst till uppgifterna får inte medges innan
Polismyndigheten har försäkrat
sig om att den mottagande
myndigheten uppfyller uppställda krav på behörighet och
säkerhet.
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Polismyndigheternas,
Ekobrottsmyndighetens, Åklagarmyndighetens, Tullverkets och
Kustbevakningens
direktåtkomst enligt 4 kap. 10 § polisdatalagen (2010:361) till register
över DNA-profiler ska begränsas till uppgifter om huruvida någon förekommer i sådana
register.
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15 §

Säkerhetspolisens, Ekobrottsmyndighetens, Åklagarmyndighetens, Tullverkets och Kustbevakningens
direktåtkomst
enligt 4 kap. 10 § polisdatalagen
(2010:361) till register över
DNA-profiler ska begränsas till
uppgifter om huruvida någon
förekommer i sådana register.

16 §
Ekobrottsmyndighetens, Tullverkets, Kustbevakningens och
Skatteverkets direktåtkomst enligt 4 kap. 17 § polisdatalagen
(2010:361) till personuppgifter om fingeravtryck ska begränsas till
uppgifter om huruvida någon förekommer i fingeravtrycksregister.
Rikspolisstyrelsen får meddela
Polismyndigheten får meddela
föreskrifter om polismyndig- föreskrifter om Säkerhetspolisens
heternas direktåtkomst enligt direktåtkomst enligt 4 kap. 17 §
4 kap. 17 § polisdatalagen till polisdatalagen till fingeravtryck
fingeravtryck i fingeravtrycks- i fingeravtrycksregister.
register.
När Rikspolisstyrelsen och
polismyndigheterna
arkiverar
uppgifter och handlingar digitalt
ska de arkiverade uppgifterna
och handlingarna avskiljas från
polisens
brottsbekämpande
verksamhet. Åtkomsten till
arkiverade uppgifter och handlingar ska begränsas till särskilt
angivna tjänstemän.
Rikspolisstyrelsen får, efter
samråd med Riksarkivet, meddela närmare föreskrifter om
digital arkivering.
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19 §

När Polismyndigheten och
Säkerhetspolisen arkiverar uppgifter och handlingar digitalt ska
de arkiverade uppgifterna och
handlingarna
avskiljas
från
polisens
brottsbekämpande
verksamhet. Åtkomsten till
arkiverade uppgifter och handlingar ska begränsas till särskilt
angivna tjänstemän.
Polismyndigheten och Säkerhetspolisen får, var och en inom
sitt verksamhetsområde, efter
samråd med Riksarkivet, meddela närmare föreskrifter om
digital arkivering.
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23 §
Uppgifter om personer som har dömts för, eller har varit
misstänkta för, brott där det finns en betydande risk för återfall i
samma eller likartad brottslighet, får behandlas efter utgången av
den tid som anges i 3 kap. 10 och 11 §§ polisdatalagen (2010:361),
om behandlingen av särskilda skäl är nödvändig för att förebygga,
förhindra eller upptäcka brott för vilket fängelse i fyra år eller
däröver är föreskrivet.
Uppgifterna ska dock gallras, i fråga om brott som har lett till
fällande dom, senast i samband med att uppgifterna gallras ur
belastningsregistret enligt lagen (1998:620) om belastningsregister
och i övriga fall senast femton år efter det att förundersökningen
lades ner eller avslutades på annat sätt.
Rikspolisstyrelsen får meddela
Polismyndigheten får meddela
närmare föreskrifter om vid närmare föreskrifter om vid
vilka typer av brott det får anses vilka typer av brott det får anses
finnas en sådan risk för återfall finnas en sådan risk för återfall
som anges i första stycket.
som anges i första stycket.
Riksarkivet får, efter samråd
med Rikspolisstyrelsen, meddela
föreskrifter om att uppgifter
som ska gallras enligt 2 kap.
13 §, 3 kap. 14 §, 4 kap. 14, 15,
20 och 22 §§ eller 5 kap. 7 och
12 §§ polisdatalagen (2010:361)
får bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål.

Rikspolisstyrelsen får meddela
de ytterligare föreskrifter som
behövs för verkställighet av
polisdatalagen (2010:361) och
denna förordning.

27 §

Riksarkivet får, efter samråd
med
Polismyndigheten
och
Säkerhetspolisen,
meddela
föreskrifter om att uppgifter
som ska gallras enligt 2 kap.
13 §, 3 kap. 14 §, 4 kap. 14, 15,
20 och 22 §§ eller 5 kap. 7 och
12 §§ polisdatalagen (2010:361)
får bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål.

28 §

Polismyndigheten och Säkerhetspolisen får, var och en inom
sitt verksamhetsområde, meddela
de ytterligare föreskrifter som
behövs för verkställighet av
polisdatalagen (2010:361) och
denna förordning.
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Innan Rikspolisstyrelsen meddelar föreskrifter med stöd av
denna förordning i frågor som
berör särskilda risker för intrång
i den personliga integriteten ska
samråd ske med Datainspektionen och Säkerhets- och
integritetsskyddsnämnden.
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29 §

Innan Polismyndigheten eller
Säkerhetspolisen
meddelar
föreskrifter med stöd av denna
förordning i frågor som berör
särskilda risker för intrång i den
personliga
integriteten
ska
samråd ske med Datainspektionen och Säkerhets- och
integritetsskyddsnämnden.

Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2010:1157) om polisens allmänna
spaningsregister

Härigenom föreskrivs
dels att i 2, 3 och 6–9 §§ förordningen (2010:1157) om polisens
allmänna spaningsregister orden ’’Rikspolisstyrelsen’’ ska bytas ut
mot ordet ’’Polismyndigheten’’,
dels att i 3 § ordet ”styrelsens” ska bytas ut mot ordet ’’Polismyndighetens’’,
Denna förordning träder i kraft den
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Författningsförslag
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Förslag till
förordning om ändring i alkoholförordningen
(2010:1636)

Härigenom föreskrivs att i 7 §611 alkoholförordningen
(2010:1636) ordet ’’polismyndigheter’’ ska bytas ut mot ordet
’’Polismyndigheten’’.
Denna förordning träder i kraft den
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Senaste lydelse 2010:1622.
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Förslag till
förordning om ändring i fängelseförordningen
(2010:2010)

Härigenom föreskrivs att 30 och 34 §§ fängelseförordningen
(2010:2010) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Om det behövs för att en
transport av en intagen ska
kunna genomföras på ett betryggande sätt, får Kriminalvården begära hjälp av en polismyndighet. Transporten ska
planeras i samråd med polismyndigheten.
Om ett tillstånd till en
utslussningsåtgärd upphävs, ska
myndigheten som har fattat
beslutet underrätta polismyndigheten på den ort där den intagne
vistas, senast har vistats eller har
sin hemort.

Föreslagen lydelse
30 §

Om det behövs för att en
transport av en intagen ska
kunna genomföras på ett betryggande sätt, får Kriminalvården begära hjälp av Polismyndigheten. Transporten ska
planeras i samråd med Polismyndigheten.

34 §

Om ett tillstånd till en
utslussningsåtgärd upphävs, ska
myndigheten som har fattat
beslutet underrätta Polismyndigheten. Underrättelsen ska innehålla uppgift om den ort där den
intagne vistas, senast har vistats
eller har sin hemort
Polismyndigheten ska förpassa den intagne till den anstalt som
Kriminalvården anvisar för fortsatt verkställighet.
När polismyndigheten har
När Polismyndigheten har
omhändertagit den intagne för omhändertagit den intagne för
förpassning enligt första stycket, förpassning enligt första stycket,
ska myndigheten omedelbart ska myndigheten omedelbart
underrätta Kriminalvården.
underrätta Kriminalvården.
Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i häktesförordningen
(2010:2011)

Härigenom föreskrivs i fråga om häktesförordningen
(2010:2011) att 20, 26, 31 och 32 §§ samt rubriken närmast före
26 § ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Om det behövs för att en
transport av en intagen ska
kunna genomföras på ett betryggande sätt, får Kriminalvården begära hjälp av en polismyndighet. Transporten ska
planeras i samråd med polismyndigheten.

Föreslagen lydelse
20 §

Om det behövs för att en
transport av en intagen ska
kunna genomföras på ett betryggande sätt, får Kriminalvården begära hjälp av Polismyndigheten. Transporten ska
planeras i samråd med Polismyndigheten.

Underrättelseskyldighet
för Underrättelseskyldighet
för
undersökningsledare, åklagare undersökningsledare, åklagare
och polischef
och vissa myndigheter
26 §
Undersökningsledaren eller
Undersökningsledaren eller
åklagaren ska hålla den myn- åklagaren ska hålla den myndighet som svarar för förvar- dighet som svarar för förvaringslokalen underrättad om för- ingslokalen underrättad om
hållanden som har betydelse förhållanden som har betydelse
från säkerhetssynpunkt för från säkerhetssynpunkt för bebehandlingen av den som är handlingen av den som är
intagen på grund av misstanke intagen på grund av misstanke
om brott. Även polischefen har om brott. Även Polismyndigsådan underrättelseskyldighet i heten och Säkerhetspolisen har
fråga om den som har tagits i sådan underrättelseskyldighet i
förvar enligt utlänningslagen fråga om den som har tagits i
(2005:716)
eller
lagen förvar enligt utlänningslagen
(1991:572) om särskild utlän- (2005:716)
eller
lagen
ningskontroll.
(1991:572) om särskild utlänningskontroll.
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Rikspolisstyrelsen får meddela
ytterligare föreskrifter om verkställighet
av
häkteslagen
(2010:611) och denna förordning för verksamhet i polisarrest.
Vid utformningen av särskilda föreskrifter för intagna
som dömts till sluten ungdomsvård ska Kriminalvården och
Rikspolisstyrelsen höra Statens
institutionsstyrelse.

Författningsförslag

31 §

Polismyndigheten får meddela
ytterligare föreskrifter om verkställighet
av
häkteslagen
(2010:611) och denna förordning för verksamhet i polisarrest.

32 §

Vid utformningen av särskilda föreskrifter för intagna
som dömts till sluten ungdomsvård ska Kriminalvården och
Polismyndigheten höra Statens
institutionsstyrelse.

Denna lag träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 17 och 24 §§ och 2 kap. 28 §
miljötillsynsförordningen (2011:13) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.
17 §
Tillsynsmyndigheterna ska samordna tillsynen om det är
ändamålsenligt och möjligt.
För att förebygga brott mot
För att förebygga brott mot
miljöbalken och för att effektivt miljöbalken och för att effektivt
hantera sådana brott, ska läns- hantera sådana brott, ska länsstyrelsen verka för samarbete styrelsen verka för samarbete
mellan polismyndigheter, åkla- mellan Polismyndigheten, åklagarmyndigheter och de myndig- garmyndigheter och de myndigheter som svarar för tillsyn heter som svarar för tillsyn
enligt miljöbalken.
enligt miljöbalken.
Rikspolisstyrelsen får, efter
samråd med Naturvårdsverket,
meddela föreskrifter om utnämning, utbildning och uniformering av naturvårdsvakter.

24 §

Polismyndigheten får, efter
samråd med Naturvårdsverket,
meddela föreskrifter om utnämning, utbildning och uniformering av naturvårdsvakter.

2 kap.
28 §
Länsstyrelsen har ansvar för tillsynen i fråga om
1. sjöfarten och luftfarten när det gäller sådan dumpning och
förbränning av avfall som regleras genom 15 kap. 31–33 §§ miljöbalken, och
2. sådana transporter av avfall som regleras i förordning (EG) nr
1013/2006.
Länsstyrelsen ska i tillsynen
Länsstyrelsen ska i tillsynen
samverka med Polisen, Tull- samverka med Polismyndigheten,
verket och Kustbevakningen.
Tullverket och Kustbevakningen.
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Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i delgivningsförordningen
(2011:154)

Härigenom föreskrivs att 11, 13, 18, 21, 24 och 25 §§
delgivningsförordningen (2011:154) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

11 §
Vid stämningsmannadelgivning ska den uppdragsgivande
myndigheten lägga den handling som ska delges i ett kuvert som
därefter försluts, om det inte finns skäl mot det. Till försändelsen
ska fogas information om delgivningsbekräftelse. Informationen
ska innehålla myndighetens namn och adress samt handlingens
delgivningsnummer.
Försändelsen och informaFörsändelsen och informationen ska skickas eller lämnas tionen ska skickas eller lämnas
till polismyndigheten i det polis- till Polismyndigheten, det auktodistrikt där delgivning kan för- riserade delgivningsföretag som
väntas ske, det auktoriserade har anlitats eller annan som ska
delgivningsföretag som har utföra delgivningen. I det samanlitats eller annan som ska manhanget ska det anges i vilket
utföra delgivningen. I det sam- län delgivning kan förväntas ske,
manhanget ska det anges vilken vilken dag delgivningen senast
dag delgivningen senast ska vara ska vara verkställd och redoverkställd och redovisad samt, i visad samt, i förekommande fall,
förekommande fall, de villkor de villkor som ska gälla för delsom ska gälla för delgivningen.
givningen.
När en polismyndighet anlitas
för stämningsmannadelgivning
ska delgivning utföras av en
stämningsman som är förordnad av polismyndigheten eller
utföras av en annan anställd vid
den myndigheten.
Den som är anställd vid en
polismyndighet är behörig att
genomföra delgivning i hela
798

13 §

När Polismyndigheten anlitas
för stämningsmannadelgivning
ska delgivning utföras av en
stämningsman som är förordnad av Polismyndigheten eller
utföras av en annan anställd vid
den myndigheten.
Den som är anställd vid
Polismyndigheten är behörig att
genomföra delgivning i hela
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landet.
landet.
Om delgivningsmottagaren
uppehåller sig utanför polisdistriktet eller om delgivning av
någon annan orsak kan antas
komma att ske inom ett annat
distrikt och den polismyndighet
som anlitats för delgivning inte
lämpligen själv kan fullfölja delgivningsuppdraget, ska ärendet
överlämnas till polismyndigheten
i det andra distriktet, om inte
den uppdragsgivande myndigheten har angett något annat.
Den sistnämnda myndigheten
ska underrättas om överlämnandet.
Polismyndigheter ska ge varandra upplysningar som kan
underlätta delgivning.
En domstol eller annan myndighet som ofta anlitar en polismyndighet eller ett auktoriserat
delgivningsföretag för stämningsmannadelgivning, ska med
lämpliga mellanrum samråda
med polismyndigheten respektive
delgivningsföretaget
om
delgivningsarbetet.
När en polismyndighet anlitas
för stämningsmannadelgivning,
ska den ta ut en avgift på
1 000 kr. För avgiften gäller i
övrigt bestämmelserna i 11–
14 §§
avgiftsförordningen
(1992:191).

18 §

En domstol eller annan myndighet som ofta anlitar Polismyndigheten eller ett auktoriserat delgivningsföretag för
stämningsmannadelgivning, ska
med lämpliga mellanrum samråda med Polismyndigheten
respektive delgivningsföretaget
om delgivningsarbetet.

21 §

När Polismyndigheten anlitas
för stämningsmannadelgivning,
ska den ta ut en avgift på
1 000 kr. För avgiften gäller i
övrigt bestämmelserna i 11–
14 §§
avgiftsförordningen
(1992:191).
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Information om delgivningsbekräftelse, meddelande enligt
5 § första stycket och 22 och
27 §§
delgivningslagen
(2010:1932) samt underrättelse
enligt 34 § andra stycket delgivningslagen fastställs av Domstolsverket efter att Rikspolisstyrelsen har hörts.
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24 §

Information om delgivningsbekräftelse, meddelande enligt
5 § första stycket och 22 och
27 §§
delgivningslagen
(2010:1932) samt underrättelse
enligt 34 § andra stycket delgivningslagen fastställs av Domstolsverket efter att Polismyndigheten har hörts.

25 §
Föreskrifter om vad information om förenklad delgivning ska
innehålla får meddelas av
1. Domstolsverket, när det gäller information enligt 24 § första
stycket delgivningslagen (2010:1932), och
2. Rikspolisstyrelsen, efter att
2. Polismyndigheten, efter att
Åklagarmyndigheten, Kustbe- Åklagarmyndigheten, Kustbevakningen och Tullverket har vakningen och Tullverket har
hörts, när det gäller information hörts, när det gäller information
enligt 33 kap. 6 § andra stycket enligt 33 kap. 6 § andra stycket
rättegångsbalken.
rättegångsbalken.
Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen (2011:155)
om auktorisation av delgivningsföretag

Härigenom föreskrivs att i 6, 7, 10 och 19 §§ förordningen
(2011:155) om auktorisation av delgivningsföretag ordet ’’Rikspolisstyrelsen’’ ska bytas ut mot ’’Polismyndigheten’’.
Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i tillkännagivandet
(2011:789) av avtal mellan Systembolaget
Aktiebolag och staten

Härigenom föreskrivs att i 10 § tillkännagivandet (2011:789) av
avtal mellan Systembolaget Aktiebolag och staten ordet ”polismyndigheten” ska bytas ut mot ordet ”Polismyndigheten”.
Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2011:1206) om föreskrifter rörande en
polismans rätt att besluta om förverkande

Härigenom föreskrivs att i förordningen (2011:1206) om föreskrifter rörande en polismans rätt att besluta om förverkande ordet
’’Rikspolisstyrelsen’’ ska bytas ut mot ordet ”Polismyndigheten’’.
Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i
kustbevakningsdataförordningen (2012:146)

Härigenom föreskrivs att 9 § kustbevakningsdataförordningen
(2012:146) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Rikspolisstyrelsen, polismyndigheter, Tullverket, Havs- och
vattenmyndigheten,
Naturvårdsverket, Sveriges meteorologiska och hydrologiska
institut, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Sveriges geologiska undersökning, Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap och Försvarsmakten
får medges direktåtkomst till
personuppgifter som Kustbevakningen behandlar för att
samordna civila behov av sjöövervakning och för att förmedla civil sjöinformation till
berörda
myndigheter.
Om
Kustbevakningen
medger
direktåtkomst gäller det som
anges i 5 kap. 5 § kustbevakningsdatalagen (2012:145).

Föreslagen lydelse
9§

Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket, Havs- och
vattenmyndigheten,
Naturvårdsverket, Sveriges meteorologiska och hydrologiska
institut, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Sveriges geologiska undersökning, Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap och Försvarsmakten
får medges direktåtkomst till
personuppgifter som Kustbevakningen behandlar för att
samordna civila behov av sjöövervakning och för att förmedla civil sjöinformation till
berörda
myndigheter.
Om
Kustbevakningen
medger
direktåtkomst gäller det som
anges i 5 kap. 5 § kustbevakningsdatalagen (2012:145).

Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i yrkestrafikförordningen
(2012:237)

Härigenom föreskrivs att 7 kap. 2, 3 och 4 §§ yrkestrafikförordningen (2012:237) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7 kap.
2§
Rikspolisstyrelsen får meddela
Polismyndigheten får meddela
föreskrifter om verkställighet av föreskrifter om verkställighet av
5 kap.
5§
yrkestrafiklagen 5 kap.
5§
yrkestrafiklagen
(2012:210) inom styrelsens verk- (2012:210) inom myndighetens
samhetsområde.
verksamhetsområde.
Innan Rikspolisstyrelsen medInnan Polismyndigheten meddelar sådana föreskrifter ska delar sådana föreskrifter ska
styrelsen höra Tullverket.
myndigheten höra Tullverket.
3§
Tullverket får meddela föreskrifter om verkställighet av 5 kap.
5 § yrkestrafiklagen (2012:210) inom verkets verksamhetsområde.
Innan Tullverket meddelar
Innan Tullverket meddelar
sådana föreskrifter ska verket sådana föreskrifter ska verket
höra Rikspolisstyrelsen.
höra Polismyndigheten.
Rikspolisstyrelsen får meddela
föreskrifter om Transportstyrelsens inhämtande av sådan
personutredning som behövs
för tillämpningen av förordning
(EG) nr 1071/2009, yrkestrafiklagen (2012:210) och denna
förordning.
Innan Rikspolisstyrelsen meddelar sådana föreskrifter ska
myndigheten höra Transportstyrelsen.

4§

Polismyndigheten får meddela
föreskrifter
om
Transportstyrelsens inhämtande
av sådan personutredning som
behövs för tillämpningen av
förordning (EG) nr 1071/2009,
yrkestrafiklagen (2012:210) och
denna förordning.
Innan Polismyndigheten meddelar sådana föreskrifter ska
myndigheten höra Transportstyrelsen.
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Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
förordning om ändring i taxitrafikförordningen
(2012:238)

Härigenom föreskrivs att 5 kap. 7 § och 8 kap. 4–6 §§ taxitrafikförordningen (2012:238) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5 kap.
7§
Registreringsskyltar som har
Registreringsskyltar som har
tagits om hand ska förvaras hos tagits om hand ska förvaras hos
polismyndigheten
respektive Polismyndigheten
respektive
Tullverket under en vecka efter Tullverket under en vecka efter
omhändertagandet.
Skyltarna omhändertagandet.
Skyltarna
får under denna tid återlämnas får under denna tid återlämnas
till fordonets ägare, om det visas till fordonets ägare, om det visas
att ett sådant förhållande som att ett sådant förhållande som
avses i 5 kap. 8 § första stycket avses i 5 kap. 8 § första stycket
taxitrafiklagen (2012:211) inte taxitrafiklagen (2012:211) inte
längre gäller. Om skyltarna inte längre gäller. Om skyltarna inte
återlämnas ska myndigheten återlämnas ska myndigheten
förstöra dem.
förstöra dem.
8 kap.
4§
Rikspolisstyrelsen får meddela
Polismyndigheten får meddela
föreskrifter om verkställighet av föreskrifter om verkställighet av
5 kap.
7§
taxitrafiklagen 5 kap.
7§
taxitrafiklagen
(2012:211) inom styrelsens verk- (2012:211) inom myndighetens
samhetsområde.
verksamhetsområde.
Innan Rikspolisstyrelsen medInnan Polismyndigheten meddelar sådana föreskrifter ska delar sådana föreskrifter ska
styrelsen höra Tullverket.
myndigheten höra Tullverket.
5§
Tullverket får meddela föreskrifter om verkställighet av 5 kap.
7 § taxitrafiklagen (2012:211) inom verkets verksamhetsområde.
Innan Tullverket meddelar
Innan Tullverket meddelar
sådana föreskrifter ska verket sådana föreskrifter ska verket
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höra Rikspolisstyrelsen.
Rikspolisstyrelsen får meddela
föreskrifter om Transportstyrelsens inhämtande av sådan
personutredning som behövs
för tillämpningen av taxitrafiklagen (2012:211) och denna förordning.
Rikspolisstyrelsen får också
meddela föreskrifter om omhändertagande av taxiförarlegitimation och registreringsskylt för taxi.
Innan Rikspolisstyrelsen meddelar föreskrifter med stöd av
första eller andra stycket ska
Rikspolisstyrelsen höra Transportstyrelsen.

SOU 2012:78

höra Polismyndigheten.
6§

Polismyndigheten får meddela
föreskrifter om Transportstyrelsens inhämtande av sådan
personutredning som behövs
för tillämpningen av taxitrafiklagen (2012:211) och denna förordning.
Polismyndigheten får också
meddela föreskrifter om omhändertagande av taxiförarlegitimation och registreringsskylt för taxi.
Innan Polismyndigheten meddelar föreskrifter med stöd av
första eller andra stycket ska
myndigheten höra Transportstyrelsen.

Denna förordning träder i kraft den
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376

Författningsförslag

Förslag till
förordning om ändring i förordningen (2012:565)
om överlämnande från Sverige enligt en nordisk
arresteringsorder

Härigenom föreskrivs att 8, 13 och 19 §§ förordningen
(2012:565) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk
arresteringsorder ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

8§
När den ansvariga myndigNär den ansvariga myndigheten i Sverige har fattat ett heten i Sverige har fattat ett
beslut i fråga om förvar enligt beslut i fråga om förvar enligt
6 kap. 1 § lagen (2011:1165) om 6 kap. 1 § lagen (2011:1165) om
överlämnande från Sverige överlämnande från Sverige
enligt en nordisk arresterings- enligt en nordisk arresteringsorder eller när en domstol som order eller när en domstol som
avses i 6 kap. 4 § samma lag har avses i 6 kap. 4 § samma lag har
prövat en sådan fråga, ska den prövat en sådan fråga, ska den
ansvariga myndigheten omedel- ansvariga myndigheten omedelbart underrätta den polismyn- bart underrätta Polismyndigdighet som ska verkställa beslutet. heten.
Den ansvariga myndigheten ska även underrätta åklagaren om
beslut i fråga om förvar enligt 6 kap. 1 § samma lag.
När frågan om överlämnande är avgjord genom ett
lagakraftvunnet beslut, ska
åklagaren omedelbart underrätta Rikspolisstyrelsen och den
utfärdande myndigheten om
beslutet. Om beslutet innebär
att överlämnande beviljas, ska
det av underrättelsen framgå
när beslutet senast ska verkställas.

13 §

När frågan om överlämnande är avgjord genom ett
lagakraftvunnet beslut, ska
åklagaren omedelbart underrätta Polismyndigheten och den
utfärdande myndigheten om
beslutet. Om beslutet innebär
att överlämnande beviljas, ska
det av underrättelsen framgå
när beslutet senast ska verkställas.
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Åklagaren ska så snart som möjligt sända en kopia av beslutet
till den utfärdande myndigheten.
Ska någon i ett fall som sägs
i 7 kap. 1 § lagen (2011:1165)
om överlämnande från Sverige
enligt en nordisk arresteringsorder återföras till en annan
nordisk stat, ska åklagaren
underrätta polismyndigheten när
återförandet ska äga rum.

19 §

Ska någon i ett fall som sägs
i 7 kap. 1 § lagen (2011:1165)
om överlämnande från Sverige
enligt en nordisk arresteringsorder återföras till en annan
nordisk stat, ska åklagaren
underrätta Polismyndigheten när
återförandet ska äga rum.

Denna förordning träder i kraft den
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Författningsförslag

Förslag till
förordning om ändring i förordningen (2012:566)
om överlämnande till Sverige enligt en nordisk
arresteringsorder

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2012:565) om
överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder
dels att i 4, 7–10 och 14 §§ ordet ”Rikspolisstyrelsen” ska bytas
ut mot ordet ”Polismyndigheten”,
dels att 12 och 13 §§ ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

12 §
Den utfärdande myndigDen utfärdande myndigheten ansvarar för att den heten ansvarar för att den
eftersökte förs till Sverige när eftersökte förs till Sverige när
den andra nordiska staten har den andra nordiska staten har
beslutat om överlämnande hit. beslutat om överlämnande hit.
Den utfärdande myndigheten Den utfärdande myndigheten
ska, om inte annat har överens- ska, om inte annat har överenskommits, se till att den efter- kommits, se till att den eftersökte inom den utsatta tiden sökte inom den utsatta tiden
hämtas till Sverige. Om det hämtas till Sverige. Om det
behövs får den utfärdande behövs får den utfärdande mynmyndigheten begära hjälp av digheten begära hjälp PolisRikspolisstyrelsen eller den polis- myndigheten.
myndighet som Rikspolisstyrelsen
bestämmer.
13 §
Om överlämnande till Sverige för lagföring har ägt rum på
villkor att den som överlämnas återförs till den andra nordiska
staten för att där verkställa en med anledning av överlämnandet
utdömd frihetsberövande påföljd, ska åklagaren, så snart domen har
vunnit laga kraft mot den dömde, pröva om förutsättningarna för
återförande är uppfyllda.
Om den som har överlämnats ska återföras enligt första stycket,
ska åklagaren omedelbart underrätta
– Kriminalvården, om påföljden är fängelse,
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– Socialstyrelsen, om påföljden är rättspsykiatrisk vård,
– Statens institutionsstyrelse, om påföljden är sluten ungdomsvård.
Den myndighet som avses i
Den myndighet som avses i
andra stycket ska se till att andra stycket ska se till att
verkställigheten av påföljden verkställigheten av påföljden
överförs till den andra nordiska överförs till den andra nordiska
staten, att personen förs dit och staten, att personen förs dit och
att den andra nordiska staten att den andra nordiska staten
underrättas. Om det behövs får underrättas. Om det behövs får
myndigheten begära hjälp av myndigheten begära hjälp av
Rikspolisstyrelsen eller den polis- Polismyndigheten. Den andra
myndighet som Rikspolisstyrelsen nordiska staten ska i samband
bestämmer. Den andra nordiska med överförandet informeras
staten ska i samband med om när verkställigheten påöverförandet informeras om när börjades och om frihetsverkställigheten påbörjades och berövanden som har ägt rum i
om frihetsberövanden som har Sverige.
ägt rum i Sverige.
Denna förordning träder i kraft den
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378
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Förslag till
ändring i förslag till förordning (201X:XX) med
instruktion för Polismyndigheten612

Härigenom föreskrivs i fråga om förslaget till förordning
(201X:XX) med instruktion för Polismyndigheten
dels att punkten 3 i övergångsbestämmelserna ska upphöra att
gälla,
dels att 3, 37, 43, 48 och 58 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny bestämmelse, X §, av följande
lydelse.
Lydelse enligt SOU 2012:13
Utöver vad som följer av
polislagen (1984:387), polisförordningen (1998:1558), polisutbildningsförordningen
(1999:740) eller av andra författningar har Polismyndigheten
de uppgifter som följer av denna
förordning.

Föreslagen lydelse
3§

Utöver vad som följer av
polislagen (1984:387), polisförordningen (201X:XX) eller av
andra författningar har Polismyndigheten de uppgifter som
följer av denna förordning.

37 §
Polismyndigheten ska ha ett huvudkontor. Polismyndigheten
ska vara geografiskt indelad i polisregioner.
Vid Polismyndigheten ska finnas
1. en nationell operativ avdelning,
2. Statens kriminaltekniska laboratorium,
3. en avdelning för särskilda
3. en avdelning för särskilda
utredningar för den verksamhet utredningar för den verksamhet
som bedrivs enligt förord- som bedrivs enligt förordningen (2010:1031) om hand- ningen (2010:1031) om handläggning av ärenden om brott av läggning av ärenden om brott av
anställda inom polisen m.m., anställda inom polisen m.m.,
och
4. en funktion för samord4. en funktion för samord612

I SOU 2012:77 har kommittén redovisat förslag till ändring i 27 §, samt föreslagit att
ytterligare två bestämmelser införs.
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ning av insynsrådets
regionpolisrådens arbete.

och ning av insynsrådets och
regionpolisrådens arbete och
5. vakthavande befäl.
I övrigt ska Polismyndigheten bestämma sin organisation.

43 §
Chefen för särskilda utredChefen för avdelningen för
ningar anställs av regeringen.
särskilda utredningar anställs av
Andra anställningar beslutar regeringen.
Polismyndigheten om.
Andra anställningar beslutar
Polismyndigheten om.

48 §
Vid Polismyndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.
Nämnden prövar frågor som
Nämnden prövar frågor som
anges i 25 § första stycket anges i 25 § första stycket
myndighetsförordningen
myndighetsförordningen
(2007:515) för anställda vid (2007:515) för anställda vid
Polismyndigheten. Nämnden Polismyndigheten. Nämnden
prövar även sådana över- prövar även sådana överklaganden som avses i 6–8 §§ klaganden som avses i 7 kap. 6–
polisutbildningsförordningen
8 §§
polisförordningen
(1999:740).
(201X:XX).
Nämnden består av rikspolischefen, personalföreträdarna, chefsjuristen vid Polismyndigheten och de två företrädare för Polismyndigheten som rikspolischefen bestämmer samt två särskilt
förordnade ledamöter. För företrädarna för Polismyndigheten kan
ersättare utses. Rikspolischefen är ordförande och bestämmer vem
som ska vara vice ordförande.
Nämnden är beslutför när ordföranden och minst fyra andra
ledamöter är närvarande.
58 §
Polismyndigheten får meddela föreskrifter
1. för tillämpningen av 4 kap.
6, 12 och 14 a §§ polisförordningen (1998:1558),
2. för tillämpningen av för1. för tillämpningen av förordningen (2010:1031) om ordningen (2010:1031) om
handläggning av ärenden om handläggning av ärenden om
brott av anställda inom polisen brott av anställda inom polisen
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m.m., efter att ha hört Åklagarmyndigheten,
3. om rapporteftergift enligt
9 § polislagen (1984:387),
4. om vilka hjälpmedel som
får användas för att stoppa
fordon enligt 10 § 5 polislagen,
för Tullverket eller Kustbevakningen i samråd med respektive
myndighet, och
5. om dokumentation enligt
27 och 28 §§ polislagen.

Författningsförslag

m.m., efter att ha hört Åklagarmyndigheten,
2. om rapporteftergift enligt
9 § polislagen (1984:387),
3. om vilka hjälpmedel som
får användas för att stoppa
fordon enligt 10 § 5 polislagen,
för Tullverket eller Kustbevakningen i samråd med respektive
myndighet, och
4. om dokumentation enligt
27 och 28 §§ polislagen.
X§

Anställda vid Polismyndigheten får tillkallas för att arbeta
vid Ekobrottsmyndigheten. En
arbetstagare vid Polismyndigheten är utan särskilt beslut ledig
från sin anställning under den tid
då han eller hon har en tidsbegränsad anställning vid Ekobrottsmyndigheten.

Denna förordning träder i kraft den
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Kronologisk förteckning

		 1. Tre blir två! Två nya myndigheter inom
				 utbildningsområdet. U.
		 2. Framtidens högkostnadsskydd i vården. S.
		 3. Skatteincitament för riskkapital. Fi.
		 4. Kompletterande regler om person				 uppgiftsbehandling på det
				 arbetsmarknadspolitiska området. A.
		 5. Högskolornas föreskrifter. U.
		 6. Åtgärder mot fusk och felaktigheter med
				 assistansersättning. S.
		 7. Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2012
				 – långsiktig säkerhet, haverier och global
				 utblick. M.
		 8. Skadeståndsansvar och försäkringsplikt
				 vid sjötransporter – Atenförordningen
				 och försäkringsdirektivet i svensk rätt. Ju.
		 9. Förmån och fälla – nyanländas uttag av
				 föräldrapenning. A.
10. Läsarnas marknad, marknadens läsare
				 – en forskningsantologi. Ku.
11. Snabbare betalningar. Ju.
12. Penningtvätt – kriminalisering,
				 förverkande och dispositionsförbud. Ju.
13. En sammanhållen svensk polis. Ju.
14. Ekonomiskt värde och samhällsnytta
				 – förslag till en ny statlig ägarförvaltning.
				 Fi.
15. Plan för framtagandet av en strategi för
				 långsiktigt hållbar markanvändning. M.
16. Att angöra en kulturbrygga – för stöd till
				 nyskapande kultur. Ku.
17. Psykiatrin och lagen – tvångsvård, straff				 ansvar och samhällsskydd. S.
18. Så enkelt som möjligt för så många som
				 möjligt.
				 – den mjuka infrastrukturen på väg. N.
19. Nationella patent på engelska? N.
20. Kvalitetssäkring av forskning och
				 utveckling vid statliga myndigheter. U.
21. Här finns mer att hämta – it-användningen
				 i småföretag. N.

22. Mål för rovdjuren. M.
23. Mindre våld för pengarna. Ku.
24. Likvärdig utbildning
				 – riksrekryterande gymnasial utbildning
				 för vissa ungdomar med funktionsned				 sättning. U.
25. Enklare för privatpersoner att hyra ut sin
				 bostad med bostadsrätt eller äganderätt. S.
26. En ny brottsskadelag. Ju.
27. Färdplan för framtiden
				 – en utvecklad flygtrafiktjänst. N.
28. Längre liv, längre arbetsliv.
				 Förutsättningar och hinder för äldre
				 att arbeta längre. S.
29. Sveriges möjligheter att ta emot
				 internationellt stöd vid kriser och
				 allvarliga händelser i fredstid. Fö.
30. Vital kommunal demokrati. Fi.
31. Sänkta trösklar – högt i tak
				 Arbete, utveckling, trygghet. A.
32. Upphandlingsstödets framtid. S.
33. Gör det enklare! S.
34. Nya påföljder + kort presentation. Ju.
35. Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och
				 barnäktenskap. Ju.
36. Registerdata för forskning. Fi.
37. Kulturmiljöarbete i en ny tid. Ku.
38. Minska riskerna med farliga ämnen!
				 Strategi för Sveriges arbete för en giftfri
				 miljö. M.
39. Vägar till förbättrad produktivitet och
				 innovationsgrad i anläggningsbranschen
				 + Bilagedel. N.
40. Innovationsstödjande verksamheter vid
				 universitet och högskolor: Kartläggning,
				 analys och förslag till förbättringar – en
				 preliminär delrapport. U.
41. Innovationsstödjande verksamheter vid
				 universitet och högskolor: Kartläggning,
				 analys och förslag till förbättringar
				 – slutbetänkande. U.

42. Bättre behörighetskontroll. Ändringar
				 i förordningen (2006:196) om register
				 över hälso- och sjukvårdspersonal. S.
43. Konsumenten i centrum
				 – ett framtida konsumentstöd. Ju.
44. Hemliga tvångsmedel mot allvarliga
				 brott. Ju.
45. Kvinnor och barn i rättens gränsland. U.
46. Dammsäkerhet. Tydliga regler och effektiv
				 tillsyn. N.
47. Harmoniserat inkomstbegrepp.
				 Möjligheter att använda månadsuppgifter
				 i social- och arbetslöshetsförsäkringarna.
				 S.
48. Maritim samverkan. Fö.
49. Tolkning och översättning vid
				 straffrättsliga förfaranden.
				 Genomförande av EU:s tolknings- och
				 översättningsdirektiv. Ju.
50. Nystartszoner. Fi
51. Utvärdering av IPRED-lagstiftningen.
				 Ju.
52. Bostadstaxering – avveckling eller
				 förenkling. Fi.
53. AP-fonderna i pensionssystemet –
				 effektivare förvaltning av pensions				 reserven. Fi.
54. Återvinning av fartyg
				 – underlag för ratificering av Hong Kong				 konventionen. N.
55. En översyn av tryck- och yttrandefriheten.
				 Del 1 och 2. Ju
56. Mot det hållbara samhället
				 – resurseffektiv avfallshantering. M.
57. Tydligare regler om fri rörlighet för EES				 medborgare och deras familjemedlemmar.
				 Ju.
58. Stöd till dagstidningar på samiska och
				 meänkieli. Ku.
59. Nya villkor för public service. Ku.
60. Avgifter på väg och elektroniska
				 vägtullsystem. Fi.
61. Högre ersättning vid mastupplåtelser. Ju.
62. Uppsägningstvister. En översyn av
				 regelverket kring tvister i samband med
				 uppsägning av arbetstagare. A.
63. Små företag – stora möjligheter med it. N.
64. Förstärkt försäkringstagarskydd. Fi.
65. Läsandets kultur. Ku.
66. Skatteincitament för forskning och
				 utveckling. Fi.

67. Förvaltare av alternativa
				 investeringsfonder. Fi.
68. Så enkelt som möjligt för så många som
				 möjligt – förstärkt samordning av
				 förvaltningsgemensamma tjänster. N.
69. Med rätt att delta. Nyanlända kvinnor och
				 anhöriginvandrare på arbetsmarknaden. A.
70. Ökad och säkrare cykling – en översyn av
				 regler ur ett cyklingsperspektiv. N.
71. Tomträttsavgäld och friköp. Ju.
72. Folkbildningens samhällsvärden – En ny
				 modell för statlig utvärdering. U.
73. Undersökningstillstånd och arbetsplaner.
				 N.
74. Främlingsfienden inom oss + Bilagedel. A.
75. Pris, tillgång och service
				 – fortsatt utveckling av läkemedels- och
				 apoteksmarknaden. S.
76. Utbildning för elever i samhällsvård och
				 fjärr- och distansundervisning. U.
77. En tydligare organisation för
				 Säkerhetspolisen. Ju.
78. En sammanhållen svensk polis.
				 Följdändringar i författningar.
				 Del 1 och 2. Ju.
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Systematisk förteckning

Justitiedepartementet

Skadeståndsansvar och försäkringsplikt
vid sjötransporter – Atenförordningen och
försäkringsdirektivet i svensk rätt. [8]
Snabbare betalningar. [11]
Penningtvätt – kriminalisering, förverkande
och dispositionsförbud. [12]
En sammanhållen svensk polis. [13]
En ny brottsskadelag. [26]
Nya påföljder + kort presentation. [34]
Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och
barnäktenskap. [35]
Konsumenten i centrum
– ett framtida konsumentstöd. [43]
Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott. [44]
Tolkning och översättning vid straffrättsliga
förfaranden. Genomförande av EU:s
tolknings- och översättningsdirektiv. [49]
Utvärdering av IPRED-lagstiftningen. [51]
En översyn av tryck- och yttrandefriheten.
Del 1 och 2. [55]
Tydligare regler om fri rörlighet för EESmedborgare och deras familjemedlemmar.
[57]
Högre ersättning vid mastupplåtelser. [61]
Tomträttsavgäld och friköp. [71]
En tydligare organisation för Säkerhetspolisen.
[77]
En sammanhållen svensk polis
Följdändringar i författningar.
Del 1 och 2. [78]
Försvarsdepartementet

Sveriges möjligheter att ta emot internationellt
stöd vid kriser och allvarliga händelser i
fredstid. [29]
Maritim samverkan. [48]
Socialdepartementet

Framtidens högkostnadsskydd i vården. [2]
Åtgärder mot fusk och felaktigheter med
assistansersättning. [6]

Psykiatrin och lagen – tvångsvård, straffansvar
och samhällsskydd. [17]
Enklare för privatpersoner att hyra ut sin
bostad med bostadsrätt eller äganderätt. [25
Längre liv, längre arbetsliv. Förutsättningar och
hinder för äldre att arbeta längre. [28]
Upphandlingsstödets framtid. [32]
Gör det enklare! [33]
Bättre behörighetskontroll. Ändringar i
förordningen (2006:196) om register
över hälso- och sjukvårdspersonal. [42]
Harmoniserat inkomstbegrepp. Möjligheter
att använda månadsuppgifter i social- och
arbetslöshetsförsäkringarna. [47]
Pris, tillgång och service
– fortsatt utveckling av läkemedels- och
apoteksmarknaden. [75]
Finansdepartementet

Skatteincitament för riskkapital. [3]
Ekonomiskt värde och samhällsnytta
– förslag till en ny statlig ägarförvaltning. [14]
Vital kommunal demokrati. [30]
Registerdata för forskning. [36]
Nystartszoner. [50]
Bostadstaxering – avveckling eller förenkling.
[52]
AP-fonderna i pensionssystemet – effektivare
förvaltning av pensionsreserven. [53]
Avgifter på väg och elektroniska vägtullsystem.
[60]
Förstärkt försäkringstagarskydd. [64]
Skatteincitament för forskning och utveckling.
[66]
Förvaltare av alternativa investeringsfonder.
[67]
Utbildningsdepartementet

Tre blir två! Två nya myndigheter inom
utbildningsområdet. [1]
Högskolornas föreskrifter. [5]

Kvalitetssäkring av forskning och utveckling
vid statliga myndigheter. [20]
Likvärdig utbildning
– riksrekryterande gymnasial utbildning
för vissa ungdomar med funktionsnedsättning. [24]
Innovationsstödjande verksamheter vid
universitet och högskolor: Kartläggning,
analys och förslag till förbättringar – en
preliminär delrapport. [40]
Innovationsstödjande verksamheter vid
universitet och högskolor; Kartläggning,
analys och förslag till förbättringar
– slutbetänkande. [41]
Kvinnor och barn i rättens gränsland. [45]
Folkbildningens samhällsvärden
– En ny modell för statlig utvärdering[72]
Utbildning för elever i samhällsvård och fjärroch distansundervisning. [76]
Miljödepartementet

Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2012
– långsiktig säkerhet, haverier och global
utblick. [7]
Plan för framtagandet av en strategi för
långsiktigt hållbar markanvändning. [15]
Mål för rovdjuren. [22]
Minska riskerna med farliga ämnen! Strategi
för Sveriges arbete för en giftfri miljö. [38]
Mot det hållbara samhället – resurseffektiv
avfallshantering. [56]
Näringsdepartementet

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt
– den mjuka infrastrukturen på väg. [18]
Nationella patent på engelska? [19]
Här finns mer att hämta – it-användningen i
småföretag. [21]
Färdplan för framtiden
– en utvecklad flygtrafiktjänst. [27]
Vägar till förbättrad produktivitet och
innovationsgrad i anläggningsbranschen +
Bilagedel. [39]
Dammsäkerhet
Tydliga regler och effektiv tillsyn. [46]
Återvinning av fartyg
– underlag för ratificering av Hong Kongkonventionen. [54]
Små företag – stora möjligheter med it. [63]
Så enkelt som möjligt för så många som möjligt
– förstärkt samordning av
förvaltningsgemensamma tjänster. [68]

Ökad och säkrare cykling – en översyn av
regler ur ett cyklingsperspektiv. [70]
Undersökningstillstånd och arbetsplaner. [73]
Kulturdepartementet

Läsarnas marknad, marknadens läsare
– en forskningsantologi. [10]
Att angöra en kulturbrygga
– för stöd till nyskapande kultur. [16]
Mindre våld för pengarna. [23]
Kulturmiljöarbete i en ny tid. [37]
Stöd till dagstidningar på samiska och
meänkieli. [58]
Nya villkor för public service. [59]
Läsandets kultur. [65]
Arbetsmarknadsdepartementet

Kompletterande regler om personuppgiftsbehandling på det arbetsmarknadspolitiska
området. [4]
Förmån och fälla – nyanländas uttag av
föräldrapenning. [9]
Sänkta trösklar – högt i tak
Arbete, utveckling, trygghet. [31]
Uppsägningstvister. En översyn av regelverket
kring tvister i samband med uppsägning av
arbetstagare. [62]
Med rätt att delta. Nyanlända kvinnor och
anhöriginvandrare på arbetsmarknaden. [69]
Främlingsfienden inom oss + Bilagedel. [74]

