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Inledning
Den här sammanställningen innehåller ett urval
av de lagar och förordningar som har trätt i kraft
under första halvåret 2016 eller en tid därefter,
både sådana som är nya och ändringar i befintliga.
Lagar och förordningar anger spelreglerna för vårt samhälle. En
ny lag blir till genom att regeringen lämnar ett förslag, en proposition,
till riksdagen. Efter att något av riksdagens utskott har bearbetat propositionen fattar riksdagen beslut om den nya lagen. Därefter utfärdar
regeringen lagen, vilket innebär att den publiceras och blir känd. En ny
förordning kan regeringen själv besluta om, utan att lägga fram den
för riksdagen.
Både lagar och förordningar publiceras i Svensk författningssamling
(SFS). Varje lag och förordning har ett unikt nummer i SFS.
Om du vill veta mer om propositioner, lagar och förordningar hittar
du information på www.lagrummet.se. Lagrummet är en gemensam
webbplats för den offentliga förvaltningens rättsinformation och
länkar till rättsinformation hos regering, riksdag, domstolar och
statliga myndigheter. Lagstiftningsprocessen finns beskriven i avsnittet
Så styrs Sverige på www.regeringen.se.
Den här sammanställningen kan laddas ner på www.regeringen.se.
Vid publicering har vissa lagar ännu inte hunnit få några SFS-nummer.
Det gäller nummer som slutar på ”000” (exempel 2016:000).
Information om svensk lagstiftning

Lagrummet: www.lagrummet.se
Regeringens och Regeringskansliets webbplats: www.regeringen.se
Regeringskansliets rättsdatabaser: http://rkrattsbaser.gov.se
Sveriges riksdags webbplats: www.riksdagen.se
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Statsrådsberedningen
Statsrådsberedningen har ansvar för att leda och
samordna arbetet i Regeringskansliet.
Kontakt
Pressfunktionen hos statsminister Stefan Löfven:
Pressekreterare Erik Nises
Tfn 072-542 03 74
Pressekreterare Ingela Nilsson
Tfn 072-551 41 16
Pressfunktionen hos samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan:
Pressekreterare Gunilla Hjalmarson
Tfn 072-545 70 79

Till halvårsskiftet 2016 träder inga lagar i kraft inom Statsrådsberedningens ansvarsområden.
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Arbetsmarknadsdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet arbetar med frågor
som rör en väl fungerande arbetsmarknad. Hit hör
insatser för unga i jobb, matchning, arbetsmarknadspolitiska program, arbetslöshetsförsäkringen samt
frågor om arbetsrätt och arbetsmiljö så att alla
människor har möjlighet att delta i arbetslivet med
goda arbetsvillkor. Departementet har också samordningsansvar för nyanländas etablering.
Kontakt
Pressfunktionen hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson:
Pressekreterare Natali Sial
Tfn 072-520 54 49

Gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända
Ny lag och nya förordningar: Lagen om mottagande av vissa nyanlända

invandrare för bosättning, förordningen om mottagande av vissa
nyanlända invandrare för bosättning och förordningen om fördelning
av anvisningar till kommuner
Beslutsunderlag: Prop. 2015/16:54 Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända, bet. 2015/16:AU4, rskr. 2105/16:128
SFS: 2016:38, 2016:39 och 2016:40
Ikraftträdande: 1 mars 2016
Genom lagen införs en skyldighet för en kommun att efter anvisning ta
emot nyanlända för bosättning i kommunen. Lagen gäller nyanlända
invandrare som har beviljats uppehållstillstånd som flykting eller annan
skyddsbehövande enligt vissa bestämmelser i utlänningslagen (2005:716)
och anhöriga till sådana personer. Syftet med lagen är att alla kommuner
bör vara med och ta ansvar för mottagandet av nyanlända för att förbättra de nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i arbetslivet.
Förordningen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning innehåller bland annat bestämmelser om mottagandebehov
och fördelning av antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar
till kommuner på läns- och kommunnivå, anvisande myndighet och
beslut om anvisning.
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Förordningen om fördelning av anvisningar till kommuner innehåller
bestämmelser om vilka läns- och kommuntal som gäller för 2016.
Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar
Ändringar: Lagen (1982:80) om anställningsskydd
Beslutsunderlag: Prop. 2015/16:62 Skärpta åtgärder mot missbruk av

tidsbegränsade anställningar, bet. 2015/16:AU5, rskr. 2015/16:156
SFS: 2016:248
Ikraftträdande: 1 maj 2016
Sedan tidigare övergår en allmän visstidsanställning till en tillsvidareanställning om den sammanlagda anställningstiden i allmän visstidsanställning överstiger två år inom en femårsperiod. Enligt en ny
bestämmelse ska omvandling ske även om anställningstiden i allmän
visstidsanställning överstiger två år under en femårsperiod då tidsbegränsade anställningar i form av allmän visstidsanställning, vikariat
och säsongsarbete enligt anställningsskyddslagen följt på varandra. En
anställning ska anses ha följt på en annan om den tillträtts inom sex
månader från den föregående anställningens slutdag. Genom ändringarna kommer möjligheterna att under lång tid använda på varandra
följande tidsbegränsade anställningar enligt lagen att begränsas.
Målgruppen utvidgas för yrkesintroduktionsanställningar
och traineejobb
Ändringar: Förordningen (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktions-

anställningar och förordningen (2015:503) om särskilt anställningsstöd
SFS: 2016:366 och 2016:367
Ikraftträdande: 1 juni 2016
Traineejobben och stödet för yrkesintroduktionsanställningar utvidgas
till att omfatta även nyanlända och långtidsarbetslösa som är 25 år eller
äldre. Samtidigt införs flexiblare krav på utbildning för att kvalificeras
för traineejobb. Kravet om gymnasieutbildning för att få ett traineejobb slopas, vilket innebär att även personer med kortare utbildning
ska kunna ta del av insatsen. Även kvalificeringstiden för traineejobb
inom välfärdssektorn för unga kortas så att dessa traineejobb ska kunna
ges till unga redan efter tre månaders arbetslöshet.
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Finansdepartementet
Finansdepartementet ansvarar för frågor som rör
statens ekonomi. Det handlar om samordning av
statens budget, prognoser och analyser, skattefrågor
samt styrning och förvaltning av statens verksamhet.
Dessutom ansvarar departementet för frågor som
rör finansmarknad och konsumentlagstiftning.
Kontakt
Pressfunktionen hos finansminister Magdalena Andersson:
Pressekreterare Fredrik Kornebäck
Tfn 072-543 84 87
Pressekreterare Miriam Abu Eid
Tfn 072-216 95 65
Pressfunktionen hos finansmarknads- och konsumentminister,
biträdande finansminister Per Bolund:
Pressekreterare Anna Söderström
Tfn 072-532 17 13
Pressfunktionen hos civilminister Ardalan Shekarabi:
Pressekreterare Peter Skeppström
Tfn 072-556 06 40

Ändrade regler för undantag från skatteplikt
för elektrisk kraft
Ändring: Lagen (1994:1776) om skatt på energi
Beslutsunderlag: Prop. 2015/16:1 Budgetpropositionen för 2016
SFS: 2015:749
Ikraftträdande: 1 juli 2016

Dagens särskilda regler om skattefrihet för elektrisk kraft som producerats i bland annat vindkraftverk begränsas och samordnas med nya
regler för annan elproduktion. Samtidigt slopas den begränsning som
innebär att undantaget inte gäller den som yrkesmässigt levererar
elektrisk kraft. Dessutom ändras även det undantag från skatteplikt
som gäller viss produktion av el från beskattade bränslen.
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Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet
Ändringar: Lagen (1994:1776) om skatt på energi
Beslutsunderlag: Prop. 2015/16:159 Vissa statsstödskrav på

bränsleskatteområdet
SFS: 2016:000
Ikraftträdande: 1 juli 2016
Vissa fall av skattebefrielse är statligt stöd enligt EU-rätten. Det rör sig
till exempel om skattebefrielse för biodrivmedel, uppvärmningsbränslen inom industrin samt uppvärmningsbränslen och dieselbränsle i
vissa fordon inom jordbruk och skogsbruk. EU-kommissionen driver
ett långsiktigt arbete för att öka insynen samt åstadkomma en effektiv
utvärdering och kontroll av statliga stöd. Ett led i detta arbete är regler
om att öka offentlighet och information. Bränslebeskattningen ändras
därför. För att genomföra EU-rättens regler om offentliggörande och
information skapas en webbplats som visar vilka företag som ges
statligt stöd. Begränsningar införs också så att stöd inte ges till företag
som är i svårigheter eller är föremål för återkrav av otillåtet statligt stöd.
Sänkt skatt på biodrivmedel
Ändring: Lagen (1994:1776) om skatt på energi
Beslutsunderlag: Prop. 2015/16:99 Vårändringsbudget för 2016
SFS: 2016:000
Ikraftträdande: 1 augusti 2016

Befrielsen från energiskatt ökas för etanol som låginblandas i bensin
samt för höginblandad etanol som används i gnisttända motorer (E85).
Befrielsen ökas från 74 procent till 88 procent av den energiskatt som
gäller för bensin för den låginblandade etanolen och från 73 procent
till 92 procent för den höginblandade. Befrielsen från energiskatt ökas
för Fame (fettsyrametylester) som låginblandas i dieselbränsle från
8 procent till 36 procent samt för höginblandad Fame från 50 procent
till 63 procent av den energiskatt som gäller för dieselbränsle.
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Kompletteringar av RUT-avdraget
Ändring: Inkomstskattelagen (1999:1229)
Beslutsunderlag: Prop. 2015/16:99 Vårändringsbudget för 2016

(avsnitt 4.1)
SFS: 2016:000
Ikraftträdande: 1 augusti 2016

RUT-avdraget utvidgas till att omfatta ytterligare trädgårdstjänster
samt även flytt- och it-tjänster. RUT-avdrag för trädgårdstjänster kommer framöver att även omfatta beskärning och borttagning av träd och
buskar. RUT-avdrag införs för flyttjänster avseende flytt av bohag och
annat lösöre mellan bostäder samt till och från magasinering i samband
med flytt mellan bostäder. För it-tjänster införs RUT-avdrag för arbeten
som avser installation, reparation och underhåll av data- och informationsteknisk utrustning, dataprogram och dataförbindelser samt handledning och rådgivning i samband med sådant arbete, när arbetet,
handledningen och rådgivningen utförs i eller i nära anslutning till
bostaden.
Interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar
Ändring: Ändringarna föreslås i samtliga lagar på upphandlings-

området
Beslutsunderlag: Promemorian Interimistiska beslut vid

överprövning av upphandlingar
SFS: 2016:389 – 2016:391
Ikraftträdande: 1 juni 2016
Lagen om offentlig upphandling (LOU) ändras för att förtydliga
bestämmelserna om interimistiska beslut vid överprövning av en
upphandling och av ett avtals giltighet. Ett interimistiskt beslut är när
en domstol beslutar att en upphandling inte får avslutas innan den
rättsliga prövningen är klar. Användarnas intresse, allmänintresset
och övriga berörda intressen ska beaktas när domstolen fattar beslut
om ett interimistiskt beslut. Förslaget har väckts med anledning av
den rådande flyktingsituationen, men syftet är att göra det lättare att
genomföra brådskande upphandlingar.
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Förstärkt insättningsgaranti

Lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti,
lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och lag
om ändring i lagen (2015:1016) om resolution
Beslutsunderlag: Prop. 2015/16:106 Förstärkt insättningsgaranti
SFS: 2016:625–2016:629
Ikraftträdande: 1 juli 2016
Ändringar:

Lagändringarna syftar till att genomföra insättningsgarantidirektivet i
svensk rätt. Ändringarna innebär bland annat att ersättningsbeloppet
fastställs till 950 000 kronor. Det blir också möjligt att kunna få ett
högre ersättningsbelopp, max fem miljoner kronor, om insättningarna
är medel från en försäljning av privatbostad eller vissa särskilda livshändelser som exempelvis att en anställning upphört. Utbetalningstiden förkortas från 20 till 7 arbetsdagar och informationen till
insättarna förbättras.
Förmedlingsavgifter vid kortbetalningar

Lag om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner
Beslutsunderlag: Prop. 2015/16:133 Förmedlingsavgifter vid
kortbetalningar
SFS: 2016:415
Ikraftträdande: 1 juli 2016
Ny lag:

En ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om
förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner införs.
Syftet med förordningen är att fastställa enhetliga krav och skapa
gemensamma regler för kortbaserade betalningstransaktioner inom
EU. Förordningen innehåller bland annat regler om taknivåer i vissa
fall för de förmedlingsavgifter som får tas ut vid en kortbetalning.
Förordningen innehåller också vissa bestämmelser som gör att medlemsstaterna måste vidta kompletterande åtgärder i nationell rätt. Det
gäller bland annat regler om behörig myndighet, tillsynsbefogenheter
och sanktioner. Den nya lagen syftar till att anpassa svensk rätt till
EU-förordningen.
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Försvarsdepartementet
Försvarsdepartementet ansvarar för Sveriges militära
försvar och dess stödmyndigheter. Departementet
planerar på strategisk nivå internationella insatser och
säkerhetsfrämjande verksamhet och ger uppdrag till
myndigheterna att genomföra samt följa upp dessa
insatser.
Kontakt
Pressfunktionen hos försvarsminister Peter Hultqvist:
Pressekreterare Marinette Nyh Radebo
Tfn 072-238 77 44

Modernare reglering till skydd för geografisk information
Ny lag och förordning:

Lag och förordning om skydd för geografisk

information
SFS: 2016:319 och 2016:320
Beslutsunderlag: SOU 2013:51 Skydd för geografisk information
Ikraftträdande: 1 maj 2016
Lagen och förordningen om skydd för landskapsinformation ersätts
av en ny lag och förordning om skydd för geografisk information. Den
nya lagen innebär en rad lättnader, bland annat genom att sjömätning
som är ringa undantas från krav på tillstånd och sammanställningar
av viss geografisk landinformation kommer att kunna spridas utan
tillstånd. Det införs vidare undantag för sammanställningar som tagits
fram inom ramen för vissa internationella åtaganden och det nuvarande
kravet på tillstånd för inrättande av en databas med geografisk information tas bort.
Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands

Lagen (1994:588) om utbildning för fredsfrämjande
verksamhet
SFS: 2016:000
Beslutsunderlag: SOU 2015:1 Deltagande med väpnad styrka i
utbildning utomlands – En utökad beslutsbefogenhet för regeringen
Ikraftträdande: 1 juli 2016
Ändring:
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Ändringen i lagen om utbildning för fredsfrämjande verksamhet innebär att bemyndigandet för regeringen att sända väpnad styrka utomlands för övning och annan utbildning omfattar all slags övning och
annan utbildning inom ramen för internationellt militärt samarbete.
Den nuvarande begränsningen av regeringens beslutsbefogenhet
till övningar och annan utbildning för fredsfrämjande verksamhet
tas bort.
Samförståndsavtal om värdlandsstöd

Lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall,
lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m., m.fl.
SFS: 2016:669 och 2016:670
Beslutsunderlag: Ds 2015:39 Samförståndsavtal med Nato om
värdlandsstöd
Ikraftträdande: 1 juli 2016
Ändringar:

Regeringen undertecknade den 4 september 2014 ett samförståndsavtal
med Nato om värdlandsstöd. Dessförinnan hade regeringen undertecknat det kompletterande tilläggsprotokollet till statusavtalet PFF
SOFA (avtal mellan de stater som är parter i Nordatlantiska fördraget
och de andra stater som deltar i Partnerskap för fred om status för
deras styrkor). Författningsändringarna är nödvändiga för att Sverige
ska uppfylla sina åtaganden enligt avtalen. Ändringarna innebär i
huvudsak att de juridiska och fysiska personer som omfattas av avtalen
tillerkänns de privilegier och den immunitet, till exempel tullfrihet, viss
skattefrihet samt skydd av arkiv och handlingar, som anges i avtalen.
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Justitiedepartementet
Justitiedepartementet lagstiftar på en rad olika
områden, som statsrätt och allmän förvaltningsrätt,
civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och
asylrätt. De lagar och förordningar som träder i kraft
i samband med halvårsskiftet speglar spridningen
av departementets ansvarsområden.
Kontakt
Pressfunktionen hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:
Pressekreterare Jonatan Holst
Tfn 072-227 85 35
Pressekreterare Rasmus Lenefors
Tfn 072-215 22 94
Pressfunktionen hos inrikesminister Anders Ygeman:
Pressekreterare Victor Harju
Tfn 072-504 36 70
Pressekreterare Rasmus Lenefors
Tfn 072-215 22 94

Åtgärder mot missbruk av svenska pass
Ändring: Passlagen (1978:302)
Beslutsunderlag: Prop. 2015/16:81 Åtgärder mot missbruk av svenska

pass, bet. 2015/16:JuU25, rskr. 2015/16:158
SFS: 2016:135
Ikraftträdande: 15 april 2016
I syfte att minska tillgången till svenska pass som kan missbrukas har
ändringar i passlagen gjorts som innebär att svenska medborgare ska
kunna beviljas högst tre vanliga pass under en femårsperiod, att ett
vanligt pass ska återkallas när ett provisoriskt pass utfärdas för passinnehavaren och att giltighetstiden för vanligt pass till barn ska sänkas
från fem till tre år.

Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2016

15

Skärpt straffrättslig lagstiftning för att motverka resor
i terrorismsyfte

Rättegångsbalken, lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall och lagen (2010:299) om
straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende
terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet
Beslutsunderlag: Prop. 2015/16:78 Ett särskilt straffansvar för resor i
terrorismsyfte
SFS: 2016:93 – 2016:95
Ikraftträdande: 1 april 2016
Ändringar:

Ändringarna innebär att det införs ett särskilt straffansvar för den som:
• tar emot utbildning avseende bland annat terroristbrott
• reser eller påbörjar en resa till ett annat land än det land där personen
är medborgare om avsikten är att begå eller förbereda eller att ge eller
ta emot utbildning avseende bland annat terroristbrott
• finansierar en sådan resa som avses ovan, eller
• finansierar en person eller en sammanslutning av personer som till
exempel begår terroristbrott, oavsett syftet med finansieringen.
Vidare innebär ändringarna att det införs bestämmelser om svensk
domstols behörighet att döma över brotten liksom om möjligheten
att använda hemliga tvångsmedel för dem.
Stärkt krisberedskap
Ändring: Förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevaknings-

ansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap
SFS: 2016:382
Ikraftträdande: 1 juli 2016
Genom ändringen i förordningen läggs Migrationsverket till bland
de myndigheter som har ett särskilt ansvar för krisberedskapen och ett
ansvar vid höjd beredskap (bevakningsansvarig myndighet).
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Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få
uppehållstillstånd i Sverige
Ändringar: Ny lag och ändringar i utlänningslagen (2005:716) och

lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
Beslutsunderlag: Prop. 2015/16:174 Tillfälliga begränsningar av
möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige
SFS: 2016:000
Ikraftträdande: 20 juli 2016
En tidsbegränsad lag som anpassar det svenska regelverket till miniminivån enligt EU-rätten och internationella konventioner införs.
Lagen innehåller bestämmelser som begränsar möjligheten till uppehållstillstånd enligt utlänningslagen i vissa fall. Lagen ska gälla i tre år.
Flyktingar och alternativt skyddsbehövande som beviljas skydd i
Sverige ska beviljas tidsbegränsade uppehållstillstånd i stället för permanenta uppehållstillstånd vilket är huvudregeln i dag. Kvotflyktingar
ska fortfarande beviljas permanenta uppehållstillstånd. Övriga skyddsbehövande ska inte ha rätt till uppehållstillstånd.
När ett tidsbegränsat uppehållstillstånd löper ut ska permanent uppehållstillstånd kunna beviljas, om personen kan försörja sig. En person
som inte fyllt 25 år ska bara beviljas permanent uppehållstillstånd om
han eller hon fullföljt en gymnasieutbildning eller motsvarande.
Alternativt skyddsbehövande ska inte ha rätt till familjeåterförening,
om de inte har ansökt om asyl senast den 24 november 2015. Om det
skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande kan dock en anhörig
beviljas uppehållstillstånd. Flyktingar som beviljas tidsbegränsade
tillstånd enligt den nya tillfälliga lagen, ska ha fortsatt rätt till familjeåterförening. Denna rätt ska bara gälla make, sambo och barn under
18 år. De barn som är flyktingar ska ha rätt att återförenas med sina
föräldrar.
Ett försörjningskrav ska gälla vid anhöriginvandring och försörjningskravet ska utvidgas till att omfatta även ett krav på att anknytningspersonen ska kunna försörja familjemedlemmen som kommer hit.
Uppehållstillstånd på grund av synnerligen eller särskilt ömmande
omständigheter ska bara få beviljas om det skulle strida mot ett svenskt
konventionsåtagande att avvisa eller utvisa personen.
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Ändring av rätten till bistånd för vissa utlänningar
Ändringar: Ändringar i lagen (1994:137) om mottagande av

asylsökande m.fl.
Beslutsunderlag: Prop. 2015/16:146 Extra ändringsbudget för 2016 –
Ändring av rätten till bistånd för vissa utlänningar
SFS: 2016:381
Ikraftträdande: 1 juni 2016
Rätten till bistånd enligt lagen om mottagande av asylsökande med
flera, till exempel rätt till anläggningsboende och dagersättning, upphör normalt i samband med att utlänningen lämnar landet. Lagändringarna innebär att rätten till bistånd för vuxna utlänningar som inte
bor tillsammans med barn upphör redan när utlänningens avvisningseller utvisningsbeslut får laga kraft eller en kort tid därefter.
För utlänningar som har ett beslut om tidsfrist för frivillig avresa
upphör rätten till bistånd senast när tidsfristen löper ut. För utlänningar
som inte har ett beslut om tidsfrist för frivillig avresa upphör rätten
till bistånd när beslutet om avvisning eller utvisning får laga kraft.
Om ett beslut om inhibition eller ny prövning fattas efter att rätten till
bistånd upphört har utlänningen åter rätt till bistånd. Rätten upphör
en vecka efter det att avvisnings- eller utvisningsbeslutet på nytt blir
verkställbart.
Om det är uppenbart oskäligt ska rätten till bistånd inte upphöra med
stöd av de nya reglerna.
Enklare för myndigheter att utbyta information när de
samverkar mot den organiserade brottsligheten
Ny lag: Lag om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad

brottslighet
Ändringar: Lag om ändring i lagen (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar, lag om
ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet, lag om ändring i lagen (2001:182) om
behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet, lag om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i
Kronofogdemyndighetens verksamhet och lag om ändring i lagen
(2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet
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Beslutsunderlag: Prop. 2015/16:167 Informationsutbyte vid samverkan

mot organiserad brottslighet, bet. 2015/16:JuU31
SFS: 2016:000
Ikraftträdande: 15 augusti 2016
En viktig del i kampen mot organiserad brottslighet är att myndigheter
samverkar och kan utbyta information med varandra. Den nya lagen
syftar till att underlätta informationsutbytet mellan myndigheter som
samverkar för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet som är av allvarlig eller omfattande karaktär och bedrivs i
organiserad form eller systematiskt av en grupp individer.
Utökade möjligheter till förverkande
Ändringar: Brottsbalken och lagen (2011:423) om erkännande och

verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen.
Beslutsunderlag: Prop. 2015/16:155 Utökade möjligheter till förverkande
SFS: 2016:486 – 2016:487
Ikraftträdande: 1 juli 2016
Ändringarna innebär att möjligheterna att förverka inte bara utbytet av
ett konkret brott, utan även utbyte av en inte närmare preciserad brottslig verksamhet (utvidgat förverkande), utökas till att gälla vid fler brott.
Utvidgat förverkande ska enligt förslaget kunna beslutas vid alla
brott som har fyra års fängelse eller mer i straffskalan och som är av
beskaffenhet att kunna ge utbyte. Utvidgat förverkande ska även kunna
beslutas vid till exempel brott som har två års fängelse eller mer i
straffskalan om brottet har utgjort led i en brottslighet som har utövats
i organiserad form.
Vidare föreslås utökade möjligheter att besluta om förverkande även
utan samband med en fällande brottmålsdom och vissa anpassningar
av möjligheterna att erkänna och verkställa förverkandebeslut från
andra EU-medlemsstater.
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Bättre straffrättsliga verktyg mot organiserad brottslighet
Ändringar: Bland annat brottsbalken
Beslutsunderlag: Prop. 2015/16:113 Bättre straffrättsliga verktyg mot

organiserad brottslighet
SFS: 2016:508 –2016:515 och 2016:543
Ikraftträdande: 1 juli 2016
Det straffrättsliga regelverket ändras på flera sätt för att organiserad
brottslighet ska kunna motverkas mer effektivt:
• Försök, förberedelse och stämpling till allvarliga brott kriminaliseras
i större utsträckning.
• Bestämmelsen om straff för förberedelse och stämpling ändras så att
högre straff än fängelse i två år kan dömas ut i fler fall.
• Den som har ett bestämmande inflytande i en sammanslutning och
låter bli att förhindra vissa allvarliga brott inom ramen för sammanslutningen ska kunna dömas för det.
• Det införs nya omständigheter som särskilt ska beaktas vid bedömningen av om ett brott är grovt.
Ny påföljd efter tidigare dom
Ändringar: Ändring i brottsbalken, rättegångsbalken m.fl. lagar och

vissa följdändringar i förordningar, bl.a. i förordningen (1964:740)
med föreskrifter för åklagare i vissa brottmål
Beslutsunderlag: Prop. 2015/16:151 Ny påföljd efter tidigare dom
SFS: 2016:491–2016:499
Ikraftträdande: 1 juli 2016
Ändringarna innebär en reform av regleringen om ny påföljdsbestämning efter tidigare dom. Syftet är att förenkla och förtydliga de regler
som gäller för hur domstolen ska bestämma påföljd när en tilltalad
döms för ytterligare brott som begåtts innan en tidigare påföljd helt har
verkställts eller annars upphört. Domstolen ska i en sådan situation
som huvudregel bestämma en ny påföljd för den tillkommande brottsligheten. Möjligheten att bestämma att en tidigare dom ska omfatta
också tillkommande brottslighet, så kallad konsumtionsdom, eller att
undanröja en utdömd påföljd och bestämma ny gemensam påföljd för
den samlade brottsligheten ska bara användas i undantagsfall.
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Regleringen görs också mer konsekvent när det gäller hur brott som
utgör återfall ska behandlas. Det ska göras en principiell skillnad
mellan brott begångna före en tidigare dom (nyupptäckt brottslighet)
och brott begångna efter en tidigare dom men innan påföljden helt har
verkställts eller annars upphört (ny brottslighet). Ändringarna innebär
bland annat att gemensam straffmätning fortsättningsvis endast ska
tillämpas vid nyupptäckt brottslighet. Slutligen innebär ändringarna att
ungdomstjänst och ungdomsvård ska omfattas av regleringen om ny
påföljdsbestämning efter tidigare dom.
Synnerligen grova narkotikabrott
Ändringar: Narkotikastrafflagen (1968:64) och lagen (2000:1225)

om straff för smuggling
Beslutsunderlag: Prop. 2015/16:111 Synnerligen grova narkotikabrott
SFS: 2016:488–2016:489
Ikraftträdande: 1 juli 2016
Ändringarna innebär bland annat att det införs två nya brott: synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling.
Genom ändringarna skapas förutsättningar för domstolarna att fullt ut
beakta samtliga omständigheter som är relevanta för straffvärdet och
att döma ut det straff en viss gärning är värd. Det blir bland annat
möjligt att beakta om en gärning avsett en synnerligen stor mängd
narkotika. Straffskalan är fängelse i lägst sex och högst tio år. Samtidigt
ändras straffskalorna för grovt narkotikabrott och grov narkotikasmuggling till fängelse i lägst två och högst sju år. Dessutom klargörs
det i lagtexten vilka omständigheter som särskilt ska beaktas vid
bedömningen av om ett brott är synnerligen grovt.
Straffrättsligt skydd mot olovlig identitetsanvändning
Ändringar: Brottsbalken
Beslutsunderlag: Prop. 2015/16:150 Straffrättsligt skydd mot olovlig

identitetsanvändning
SFS: 2016:485
Ikraftträdande: 1 juli 2016
Ändringarna innebär att ett nytt brott införs i brottsbalken: olovlig
identitetsanvändning. Straffbestämmelsen syftar till att motverka
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missbruk av identitetsuppgifter och ge skydd mot den integritetskränkning det innebär att få dessa utnyttjade. Genom kriminaliseringen får
den drabbade bättre möjlighet att ta tillvara sin rätt. För straffansvar
ska krävas att någon utger sig för att vara en annan person genom att
olovligen använda den personens identitetsuppgifter och därigenom
ger upphov till skada eller olägenhet för honom eller henne. Straffet är
böter eller fängelse i högst två år. Olovlig identitetsanvändning ska få
åtalas av åklagare endast om målsäganden anger brottet till åtal eller
om åtal är påkallat från allmän synpunkt. Vidare ska brottet olaga
förföljelse omfatta gärningar som utgör olovlig identitetsanvändning.
Förstärkt rättssäkerhet och effektivitet
i förundersökningsförfarandet
Ändringar: Rättegångsbalken, lagen (1964:167) med särskilda bestäm-

melser om unga lagöverträdare, lagen (1980:424) om åtgärder mot
förorening från fartyg, lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning, lagen (2000:1225) om straff för
smuggling och lagen (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens
befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott
Beslutsunderlag: Prop. 2015/16:68 Förstärkt rättssäkerhet och
effektivitet i förundersökningsförfarandet
SFS: 2016:540–2016:542, 2016:544–2016:549
Ikraftträdande: 1 juli 2016
De nya reglerna innebär bland annat att det ska bli tydligare att de
brottsbekämpande myndigheterna ska vara objektiva, både före och
under en förundersökning samt efter att åtal har väckts. Vidare införs
bestämmelser som gör det möjligt att tillfälligt omhänderta till
exempel en mobiltelefon från en person som ska förhöras under en
förundersökning om det kan antas att utredningen annars försvåras.
Reglerna innebär också att det kommer att framgå av lag att den som
ska kroppsvisiteras eller kroppsbesiktigas får tas med till den plats
där åtgärden ska verkställas.
Syftet med de nya reglerna är att dels öka rättssäkerheten i förundersökningar, dels ge de brottsbekämpande myndigheterna verktyg för att
bedriva en mer effektiv och ändamålsenlig utredningsverksamhet.
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Patent- och marknadsdomstolar
Ny lag: Lagen om patent- och marknadsdomstolar
Beslutsunderlag: Prop. 2015/16:57 Patent- och marknadsdomstol
SFS: 2016:188
Ikraftträdande: 1 september

2016

Immaterialrättsliga, konkurrensrättsliga och marknadsföringsrättsliga
frågor är av stor betydelse för ett väl fungerande näringsliv, en effektiv
konkurrens och ett starkt konsumentskydd. I dag är systemet för domstolsprövningar på dessa rättsområden både splittrat och ineffektivt.
En företagare kan behöva driva flera olika processer i olika domstolar
för att skydda sitt patent eller andra immateriella rättigheter. Domstolsprövningen ska därför samlas i två särskilda domstolar: i första instans
Patent- och marknadsdomstolen vid Stockholms tingsrätt och i andra
instans Patent- och marknadsöverdomstolen vid Svea hovrätt. Som en
konsekvens upphör Patentbesvärsrätten och Marknadsdomstolen
som myndigheter.
En ny lag om patent- och marknadsdomstolar införs med bestämmelser om hur mål och ärenden ska handläggas i domstolarna och om
domstolarnas sammansättning. I lagen finns även bestämmelser om
prejudikatbildningen för de mål och ärenden som ska handläggas i
patent- och marknadsdomstolarna.
Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor
Ändring: Föräldrabalken och lagen (2006:351) om genetisk

integritet m.m.
Beslutsunderlag: Prop. 2014/15:127 Assisterad befruktning för

ensamstående kvinnor
SFS: 2016:17 och 2016:18
Ikraftträdande: 1 april 2016
De nya reglerna innebär att ensamstående kvinnor ges samma möjlighet till assisterad befruktning inom svensk hälso- och sjukvård som
finns för gifta par, registrerade partner och sambor. En ensamstående
kvinna som genomgår en assisterad befruktning inom svensk hälsooch sjukvård blir barnets enda rättsliga förälder.
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Förbud att låna ut pengar till konsumenter får
omedelbar verkan
Ändring: Konsumentkreditlagen (2010:1846). Även en följdändring i

lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter.
Beslutsunderlag: Prop. 2015/16:85 Ett effektivare förbud vid bristande
kreditprövning
SFS: 2016:425 och 2016:426
Ikraftträdande: 1 juli 2016
Innan ett företag lånar ut pengar till en konsument måste det göras en
kreditprövning. Konsumentverket kan förbjuda ett företag som inte
gör tillräckliga kreditprövningar att lämna krediter till konsumenter.
Enligt hittillsvarande regler gäller ett sådant förbud dock först från
och med det att beslutet har fått laga kraft. Det innebär att företag som
inte följer regeln om att göra kreditprövning kan fortsätta att låna ut
pengar medan beslutet överklagas.
Ändringen i konsumentkreditlagen innebär att Konsumentverkets
beslut om förbud för en näringsidkare att lämna krediter ska kunna
gälla omedelbart.
Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar
Ändringar: Lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,

bostadsrättslagen (1991:614) m.fl. lagar
Beslutsunderlag: Prop. 2015/16:4 Modernisering av lagen om
ekonomiska föreningar
SFS: 2016:108–2016:121
Ikraftträdande: 1 juli 2016
Möjligheterna att bedriva kooperativt företagande förbättras och
lagstiftningen anpassas till dagens förutsättningar vad gäller verksamhet, organisation och kapital. Exempel på ändringar är att möjligheten
att bedriva verksamheten i ett delägt företag vidgas, att föreningarna
ska kunna anta medlemmar som bara bidrar med kapital, att enbart ett
stämmobeslut ska krävas för stadgeändringar och att kapitalskyddet
förstärks. Flera av förslagen omfattar även bostadsrättsföreningar och
andra särskilda kooperativa företagsformer.

Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2016

24

Nya regler för revisorer och revision
Ny lag: Lag om tillsyn över företag av allmänt intresse i fråga om

revision
Ändringar: Revisorslagen (2001:883), aktiebolagslagen

(2005:551), lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar m.fl.
lagar och förordningar
Beslutsunderlag: Prop. 2015/16:162 Revisorer och revision
SFS: 2016:429–2016:447
Ikraftträdande: 17 juni 2016 (lagarna) och 2 juli 2016 (förordningarna)
Ändringarna berör stora delar av revisorernas verksamhet. Bland annat
skärps kraven på revisorernas oberoende. Möjligheten för en revisor att
lämna konsulttjänster till det granskade företaget inskränks. Börsbolag,
banker och försäkringsbolag måste byta revisionsbyrå efter viss tid
(så kallad byrårotation). Revisionsberättelsen ska innehålla mer information än hittills. Revisorsnämnden får nya sanktionsmöjligheter,
bland annat sanktionsavgifter. Ändringarna bygger på EU-regler,
det så kallade revisionspaketet.
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Kulturdepartementet
Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör
kultur, medier, demokrati, mänskliga rättigheter nationellt, de nationella minoriteterna och det samiska
folkets språk och kultur. Departementet ansvarar
också för arbetet mot diskriminering samt för frågor
som rör det civila samhället, trossamfund och
begravningsverksamhet.
Kontakt
Pressfunktionen hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke:
Pressekreterare Kristoffer Talltorp
Tfn 072-542 80 32

Återvinning av metallföremål
Ändringar: Miljöbalken
Beslutsunderlag: Begravningslagen (1990:1144)
SFS: 2016:560
Ikraftträdande: 1 juli 2016

Metallföremål som inte förbränts vid kremering och som skiljts från
askan efter stoftet ska återvinnas. Eventuell ersättning från återvinning
ska tillfalla Allmänna arvsfonden.

Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2016

26

Miljö- och energidepartementet
Miljö- och energidepartementet arbetar med frågor
som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en
hållbar energianvändning och för att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet
ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall,
strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur
samt internationellt miljö- och energisamarbete.
De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens
miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala,
gemensamma plattformen för aktörer i det svenska
miljöarbetet.
Kontakt
Pressfunktionen hos miljöminister Karolina Skog:
Pressekreterare Jesper Liveröd
Tfn 073-052 92 32

Nya föreskrifter om tillsyn och kostnader för provtagning
i anslutning till lagen om ekodesign
Ändring: Ny förordning om ekodesign
SFS: 2016:187
Ikraftträdande: 1 juli 2016

En ny förordning om ekodesign innehåller föreskrifter om tillsyn och
kostnader för provtagning i anslutning till lagen (2008:112) om ekodesign. Statens energimyndighet är tillsynsmyndighet och ansvarar för
att de regler som meddelats med stöd av lagen följs. Det omfattar också
de regler som EU beslutar för att genomföra ekodesigndirektivet.
Regeringen får meddela föreskrifter om att tillverkare av energirelaterade produkter ska ersätta tillsynsmyndighetens kostnader för prov
och undersökning av prov. Även representanter för tillverkaren ska
kunna bli ersättningsskyldiga.
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Nematoder, insekter och spindeldjur som bekämpningsmedel
Ändring: Ny förordning om nematoder, insekter och spindeldjur som

bekämpningsmedel, förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter och förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel
SFS: 2016:402 och 2016:404–2016:405
Ikraftträdande: 1 juli 2016
Nematoder, insekter och spindeldjur (NIS) kan användas som biologiska bekämpningsmedel vid exempelvis växthusodling. Enligt den nya
förordningen räcker det att arterna av NIS i sig är godkända för att de
ska få användas som bekämpningsmedel, till skillnad från det tidigare
systemet där det krävdes ett godkännande från Kemikalieinspektionen
för varje enskilt bekämpningsmedel som består av NIS. Syftet med
förenklingen är att stimulera användningen av NIS så att användningen av kemiska bekämpningsmedel minskar. Naturvårdsverket får
ansvaret för godkännande av NIS.
Bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning
Ändring: Ny förordning (1997:1322) om bidrag till kommunal

energi- och klimatrådgivning
SFS: 2016:385
Ikraftträdande: 1 juli 2016
Den nya förordningen ersätter den tidigare förordningen (1997:1322).
De största skillnaderna jämfört med den tidigare förordningen är att
det införs ett bidrag till regionala energikontor för samordning av
kommunal energi- och klimatrådgivning, och att stödnivåerna för
rådgivningen inte längre kommer att regleras som fasta belopp i förordningen. Genom förordningen kan Energimyndigheten i stället dela
upp medlen efter målgrupper. Myndigheten får meddela närmare
föreskrifter om bidragets storlek.
Förlängd giltighetstid för lagen om effektreserv
Ändring: Lag om fortsatt giltighet av lagen (2003:436) om effektreserv,

och om ändring i samma lag och förordning om effektreserv
Beslutsunderlag: Prop. 2015/16:117 Effektreserv 2020–2025
SFS: 2016:422 och 2016:423
Ikraftträdande: 1 juli 2016
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Giltighetstiden för lagen om effektreserv förlängs till och med den
15 mars 2025. Vid upphandlingen av effektreserven får Affärsverket
svenska kraftnät ingå avtal om minskad elförbrukning utan några
särskilda begränsningar när det gäller möjliga avtalsparter.
En ny förordning om effektreserv ersätter den tidigare förordningen
(2010:2004). I förordningen finns föreskrifter om upphandlingen av
effektreserv, bland annat när det gäller reservens storlek och hur stor
del av reserven som ska bestå av så kallade förbrukningsreduktioner.
Till skillnad från den tidigare förordningen innehåller den nya förordningen bestämmelser om hur Affärsverket svenska kraftnät ska verka
för att effektreserven ska ha en bättre miljöprofil än i dag.

Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2016

29

Näringsdepartementet
Näringsdepartementet har ansvar för frågor som rör
boende och byggande, bolag med statligt ägande,
it-politik, näringsliv, innovation, landsbygd, livsmedel,
regional tillväxt, postfrågor, samt transporter och
infrastruktur.
Kontakt
Pressfunktionen hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg:
Pressekreterare Ann Wolgers
Tfn 072-543 87 07
Pressfunktionen hos infrastrukturminister Anna Johansson:
Pressekreterare Elin Tibell
Tfn 072-531 43 49
Pressfunktionen hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht:
Pressekreterare Adriana Haxhimustafa
Tfn 070-266 31 05
Pressfunktionen hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson:
Pressekreterare Agnetha Boström
Tfn 072-543 74 56

Webbpublicering av stöd till företag
Ändring: Lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens

statsstödsregler
Beslutsunderlag: Prop. 2015/16:156 Ändringar i lagen om tillämpning

av Europeiska unionens statsstödsregler
SFS: 2016:604
Ikraftträdande: 1 juli 2016
Genom lagändringen blir den som beviljar stöd till ett företag skyldig
att lämna uppgifter om stödet för publicering på en webbplats. Generellt
gäller detta stöd som överstiger ett belopp som motsvarar 500 000 euro
eller mer, men lägre belopp tillämpas för jordbruks- och fiskesektorn.
Skyldigheten gäller för stöd som lämnas av statliga myndigheter eller av
kommunerna.
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Kortare instanskedja för detaljplaner och
områdesbestämmelser
Ändring: Plan- och bygglagen (2010:900)
Beslutsunderlag: Prop. 2015/16:55 En kortare instanskedja för

detaljplaner och områdesbestämmelser
SFS: 2016:252
Ikraftträdande: 1 juni 2016
Ändringen innebär att kommunala beslut att anta, ändra eller upphäva
detaljplaner eller områdesbestämmelser inte längre ska överklagas till
länsstyrelsen utan direkt till mark- och miljödomstolen. Syftet med
ändringen är att med bibehållen rättssäkerhet effektivisera prövningen
av sådana beslut, bland annat genom att detaljplaner och områdesbestämmelser snabbare ska kunna få laga kraft.
Billigare utbyggnad av bredbandsnät
Ny lag: Lag om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät
Beslutsunderlag: Prop. 2015/16:73 Billigare utbyggnad av bredbandsnät
SFS: 2016:534
Ikraftträdande: 1 juli 2016

I den nya lagen finns bestämmelser som genomför Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/61/EU av den 15 maj 2014 om åtgärder
för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för
elektronisk kommunikation. Lagen innebär att den som bygger ut
bredbandsnät kan begära tillträde till viss infrastruktur för att bygga sitt
nät. Bredbandsutbyggare kan även begära samordning av bygg- och
anläggningsprojekt, liksom tillgång till information. En informationstjänst för utbyggnad av bredbandsnät ska inrättas. Dessa åtgärder ska
sänka kostnaderna för att bygga ut bredbandsnät. Även vissa andra
lagar har ändrats för att genomföra direktivet.
Nya regler om marknadskontroll för tillverkare
av fritidsbåtar och vattenskotrar
Ny lag och förordning: Lagen (2016:96) om fritidsbåtar och vatten-

skotrar, förordningen (2016:98) om fritidsbåtar och vattenskotrar
Ändring: Drivmedelslagen (2011:319), offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
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Beslutsunderlag: Prop. 2015/16:64 Lag om fritidsbåtar och

vattenskotrar
SFS: 2016:96–2016:98 och 2016:355
Ikraftträdande: 1 mars 2016
Genom författningarna genomförs Europaparlamentets och rådets
direktiv 2013/53/EU om fritidsbåtar och vattenskotrar. Författningarna innehåller konstruktions- och tillverkningskrav för fritidsbåtar
och vattenskotrar och syftar till att motverka att hälsa och säkerhet för
personer, egendom eller miljö äventyras. Vidare reglerar lagen och
förordningen hur det ska kontrolleras att tillverkare, importörer och
andra aktörer på marknaden lever upp till föreskrivna krav. Det ställs
till exempel numera omfattande krav på att en privatimportör som
importerar en fritidsbåt eller vattenskoter utanför EU säkerställer att
fritidsbåten eller vattenskotern uppfyller kraven i aktuellt regelverk.
Ny instansordning för överklaganden av beslut om jakt
efter stora rovdjur
Ändring: Jaktförordningen (1987:905)
Beslutsunderlag: Promemorian Överprövning av beslut om

skyddsjakt och licensjakt för vissa rovdjur
SFS: 2016:125
Ikraftträdande: 1 april 2016
Ändringen innebär att det blir möjligt att överklaga beslut om jakt
efter björn, varg, järv, lo och kungsörn till allmän förvaltningsdomstol.
Naturvårdsverket är inte längre en instans i överprövningskedjan.
Genom ändringen införs även ett krav på att ärenden om jakt efter de
fem stora rovdjuren ska handläggas skyndsamt.
Specialforum för vissa jaktbeslut och senaste tidpunkt för
beslut om licensjakt efter varg
Ändring: Jaktförordningen (1987:905) och förordningen (1977:937)

om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Beslutsunderlag: Promemorian Ändring av jaktförordningen och
förordningen om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet
SFS: 2016:556 och 2016:557
Ikraftträdande: 20 juni 2016
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Ändringen innebär att överklaganden av beslut om jakt efter björn,
varg, järv, lo eller kungsörn ska tas upp av Förvaltningsrätten i Luleå.
Vidare införs möjlighet att överklaga beslut om jakt efter andra arter
som skyddas av art- och habitatdirektivet (än björn, varg och lo)
och beslut om jakt efter vilda fåglar (utöver kungsörn) till allmän
förvaltningsdomstol. Det införs också en bestämmelse om att beslut
om licensjakt efter varg som huvudregel får fattas senast den
1 oktober varje år.
Sanktionsavgifter för andra aktörer på fiskets område
än yrkesfiskare
Ändring: Lagen (1994:1709) om EG:s förordningar om den gemen-

samma fiskeripolitiken och fiskelagen (1993:787)
Beslutsunderlag: Prop. 2015/16:118 Sanktionsavgifter för andra
aktörer på fiskets område än yrkesfiskare
SFS: 2016:000
Ikraftträdande: 1 augusti 2016
Ändringen innebär att vissa överträdelser som begås efter landning
av fångsten ska överföras från det straffrättsliga området till ett system
med sanktionsavgifter.
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Socialdepartementet
Socialdepartementet ansvarar för frågor som rör samhällets välfärd. De handlar om att främja människors
hälsa och samtidigt se till att sjuka får den vård de
behöver. De omfattar försäkringar för att människor
ska vara ekonomiskt trygga när de är sjuka, äldre eller
när barnen är små. Omsorg om personer med sociala
svårigheter, med funktionsnedsättning eller äldre
ingår också. Dessutom arbetar departementet med
rättigheter för barn och för personer med funktionsnedsättning och med jämställdhet mellan kvinnor
och män.
Kontakt
Pressfunktionen hos socialförsäkringsminister Annika Strandhäll:
Pressekreterare Tora Heckscher
Tfn 072-212 62 64
Pressfunktionen hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér:
Pressekreterare Joanna Abrahamsson
Tfn 072-543 84 89
Pressfunktionen hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister
Gabriel Wikström:
Pressekreterare Helena Paues
Tfn 072-209 45 20

Statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi
efter pandemivaccinering
Ny lag: Lag om statlig ersättning till personer som insjuknat i

narkolepsi efter pandemivaccinering
Beslutsunderlag: Prop. 2015/16:137 Statlig ersättning till personer
som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering
SFS: 2016:000
Ikraftträdande: 1 juli 2016
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Enligt lagen ska staten betala ersättning för personskada till personer
som har fått narkolepsi som med övervägande sannolikhet har orsakats
genom användning av vaccinet Pandemrix. Personer som insjuknat i
narkolepsi efter pandemivaccineringen ska i första hand få ersättning
från den så kallade Läkemedelsförsäkringen och i andra hand av staten.
Den sammanlagda ersättningen från Läkemedelsförsäkringen och
staten ska vara begränsad till högst tio miljoner kronor för varje person
som har beviljats ersättning. Ärenden om den statliga ersättningen ska
handläggas av Kammarkollegiet. Kammarkollegiets beslut ska kunna
överklagas till Statens skaderegleringsnämnd.
Läkemedelsverkets och E-hälsomyndighetens
behandling av personuppgifter
Ny lag: Lag om behandling av personuppgifter i ärenden om

licens för läkemedel
Beslutsunderlag: Prop. 2015/16:143 Läkemedel för särskilda behov
SFS: 2016:526
Ikraftträdande: 1 juli 2016
Den nya lagen reglerar behandlingen av personuppgifter i Läkemedelsverkets och E-hälsomyndighetens verksamhet i ärenden om licens för
läkemedel. Som huvudregel får bara läkemedel som är godkända av
Läkemedelsverket säljas i Sverige. Läkemedelsverket kan i vissa fall ge
tillstånd till försäljning av ett icke godkänt läkemedel. Ett sådant tillstånd kallas licens. I ärenden om licens förmedlar E-hälsomyndigheten
uppgifter mellan sökanden och Läkemedelsverket. I ärenden där
öppenvårdsapotek ansöker om licens förekommer personuppgifter.
Den nya lagen syftar till att säkerställa att dessa personuppgifter
behandlas på ett ur integritetssynpunkt säkert sätt.
Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården
Ny lag: Lag om viss screening inom hälso- och sjukvården
Beslutsunderlag: Prop. 2015/16:138 Avgiftsfrihet för viss screening

inom hälso- och sjukvården
SFS: 2016:659
Ikraftträdande: 1 juli 2016
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Screening är en systematisk undersökning med hjälp av en speciell
metod av en grupp personer för att upptäcka exempelvis cancer. I lagen
finns bestämmelser om landstingets ansvar för viss avgiftsfri screening
inom hälso- och sjukvården. Enligt lagen ska ett landsting erbjuda dem
som omfattas av 3 eller 3 c § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
avgiftsfri screening i enlighet med vad som föreskrivs med stöd av det
bemyndigande som ges i lagen. Enligt bemyndigandet får regeringen
meddela föreskrifter om vilken screening som ska vara avgiftsfri enligt
denna lag. Vidare får regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer meddela föreskrifter om de villkor som ska gälla för
screeningen.
Avgiftsfrihet för mammografi
Ny förordning: Förordning om avgiftsfrihet för screening för

bröstcancer med mammografi
Beslutsunderlag: Prop. 2015/16:138 Avgiftsfrihet för viss screening
inom hälso- och sjukvården
SFS: 2016:660
Ikraftträdande: 1 juli 2016
I förordningen anges att landstingets ansvar enligt lagen (2016:659)
om avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården avser
screening för bröstcancer med mammografi. Socialstyrelsen har
bemyndigats att meddela närmare föreskrifter om tidsintervaller,
ålder och andra villkor.
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Utbildningsdepartementet
Utbildningsdepartementet ansvarar för regeringens
utbildnings-, forsknings- och ungdomspolitik. Departementet arbetar med frågor som exempelvis handlar
om skolresultat, lärarförsörjning, etablering av
nyanlända i skolan, studiefinansiering och levnadsvillkor för unga.
Kontakt
Pressfunktionen hos utbildningsminister Gustav Fridolin:
Pressekreterare Emma Stark
Tfn 072-551 16 05
Pressekreterare Hanna Hessling
Tfn 072-557 38 01
Pressfunktionen hos gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic:
Pressekreterare Gösta Brunnander
Tfn 072-544 28 66
Pressfunktionen hos ministern för högre utbildning och forskning
Helene Hellmark Knutsson:
Pressekreterare Maria Soläng
Tfn 072-206 19 47

Obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1 i grundskolan
och motsvarande skolformer
Ändring: Skollagen (2010:800) och skolförordningen (2011:185)
Beslutsunderlag: Prop. 2014/15:137 Obligatoriska bedömningsstöd

i årskurs 1
SFS: 2015:798 och 2016:336
Ikraftträdande: 1 juli 2016, 1 september 2016 och 1 januari 2017
I skollagen införs ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om skyldighet att
använda bedömningsstöd i årskurs 1 i grundskolan, grundsärskolan,
specialskolan och sameskolan. Bedömningsstöd kan vara till exempel
kartläggnings- och diagnosmaterial, enskilda uppgifter med tillhörande
bedömningsanvisningar och diskussionsmaterial. I skolförordningen
införs bestämmelser om skyldighet att använda bedömningsstöd i
ämnena svenska, svenska som andraspråk och matematik i årskurs 1
i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan.
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Ytterligare undervisningstid i matematik i grundskolan
och motsvarande skolformer
Ändring: Skollagen (2010:800) och skolförordningen (2011:185)
Beslutsunderlag: Prop. 2015/16:149 Ytterligare undervisningstid

i matematik
SFS: 2016:553 och 2016:652
Ikraftträdande: 1 juli 2016
Genom ändringar i skollagen utökas den minsta totala undervisningstiden i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan
med 105 timmar. Timplanerna för dessa skolformer i skollagen och
skolförordningen ändras så att ökningen av undervisningstiden ska
användas för ämnet matematik.
Nya regler om tilläggsbelopp för särskilt stöd
till barn och elever
Ändring: Skollagen (2010:800), skolförordningen (2011:185) och

gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsunderlag: Prop. 2015/16:134 Tilläggsbelopp för särskilt stöd
till barn och elever
SFS: 2016:550–2016:552
Ikraftträdande: 1 juli 2016
Skollagens bestämmelser om bidrag till fristående förskolor och skolor
i form av tilläggsbelopp för särskilt stöd till barn och elever ändras.
Genom ändringarna förtydligas att tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt utifrån barnets eller elevens behov. I skolförordningen och
i gymnasieförordningen görs ändringar för att klargöra att tilläggsbelopp kan lämnas för sådana extraordinära stödåtgärder som ett barn
eller en elev har behov av i undervisningen.
Anställning som lärare utan legitimation under viss
kompletterande utbildning
Ny förordning: Förordningen om försöksverksamhet med anställning

under viss kompletterande utbildning
Ändring: Skollagen (2010:800)
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Beslutsunderlag: Prop. 2015/16:23 Anställning under viss

kompletterande utbildning
SFS: 2016:350 och 2016:15
Ikraftträdande: 1 juli 2016
En lärare utan legitimation kan med vissa undantag anställas i skolväsendet för högst ett år i sänder. Ändringen i skollagen innebär att
regeringen kan besluta om en försöksverksamhet med tidsbegränsade
anställningar under högst två år. Försöksverksamheten omfattar personer som ska undervisa i ämnen där det råder brist på legitimerade
lärare. För att en skola ska kunna anställa personen i två år ska personen ha ämneskunskaper som motsvarar det som krävs för en behörighetsgivande lärarexamen. Personen ska också, samtidigt som anställningen, genomföra en kompletterande pedagogisk utbildning som
syftar till att personen ska uppnå en behörighetsgivande lärarexamen.
Om det finns särskilda skäl får skolan förlänga anställningstiden till
tre år. I den nya förordningen finns ytterligare bestämmelser om
försöksverksamheten.
Fjärrundervisning och entreprenad – nya möjligheter
för undervisning och studiehandledning på modersmål
Ändring: Skollagen (2010:800)
Beslutsunderlag: Prop. 2015/16:173 Fjärrundervisning och

entreprenad – nya möjligheter för undervisning och studiehandledning på modersmål
SFS: 2016:761
Ikraftträdande: 1 augusti 2016
Ändringarna i skollagen innebär att modersmålsundervisning och
studiehandledning på modersmål ska få överlämnas på entreprenad
inom grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Även uppgifter som avser fjärrundervisning i modersmål
eller studiehandledning på modersmål ska få överlämnas på entreprenad till en annan huvudman. Huvudmannen ska ha gjort vad som
rimligen kan krävas för att anordna utbildningen inom den egna
organisationen innan uppgifterna överlämnas till entreprenad.
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Skollagens definition av entreprenad ändras. Entreprenad ska innebära
att en kommun, ett landsting eller en enskild huvudman med bibehållet
huvudmannaskap sluter avtal med någon annan än kommunen, landstinget eller den enskilde huvudmannen om att utföra uppgifter inom
utbildning eller annan verksamhet enligt skollagen.
Dessutom görs ett undantag från den så kallade lokaliseringsprincipen
i kommunallagen (1991:900). Ändringen innebär att kommuner och
landsting får utföra uppgifter inom skolväsendet på entreprenad åt
en annan huvudman inom skolväsendet, även om angelägenheten
inte har anknytning till kommunens eller landstingets område eller
medlemmar.
Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för
personer med forskarexamen
Ny förordning: Förordningen om kompletterande pedagogisk utbild-

ning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen
på forskarnivå och förordningen om utbildningsbidrag för kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för
personer som har en examen på forskarnivå
Ändring: Socialförsäkringsbalken, inkomstskattelagen (1999:1229),
studiestödslagen (1999:1395), offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400), lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända
invandrare, högskoleförordningen (1993:100) och förordningen
(2000:1418) om tillämpningen av vissa skyddsbestämmelser för
sjukpenninggrundande inkomst
Beslutsunderlag: Prop. 2015/16:142 Särskild kompletterande
pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen
SFS: 2016:700–2016:708
Ikraftträdande: 15 juli 2016
Regeringen inleder en femårig satsning på en ny särskild kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer
med examen på forskarnivå.
Utbildningen kompletterar studentens ämneskunskaper med en utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlagd utbildning. Minst ett
undervisningsämne som ingår i examen ska vara ett ämne där det råder
brist på sökande till ämneslärarutbildningen.
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Utbildningen är på heltid under tolv månader. Ett skattepliktigt utbildningsbidrag till utbildningsdeltagarna om 25 000 kronor per månad
införs.
Lagändringarna innebär bland annat att den som deltar i utbildningen
kommer att kunna ha rätt till handikappersättning om den studerande
behöver fortlöpande hjälp för att kunna studera. Det införs även en
bestämmelse om sekretess i ärenden om utbildningsbidrag. För den tid
då det lämnas utbildningsbidrag får studiemedel inte lämnas eller tas
emot. Vidare ska en etableringsplan upphöra att gälla när en nyanländ
påbörjar utbildningen. Därmed upphör även rätten till etableringsersättning.
Regeringen vill med satsningen få fler ämneslärare och lektorer i
skolan.
Bestämmelser om erkännande av yrkeskvalifikationer
samlas i en ny lag och förordning
Ny lag och förordning: Lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer

och förordningen om erkännande av yrkeskvalifikationer
Beslutsunderlag: Prop. 2015/16:44 Genomförande av det
moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet
SFS: 2016:145 och 2016:157
Ikraftträdande: 15 april 2016
I en ny lag samlas yrkesutövares rättigheter när det gäller erkännande
av yrkeskvalifikationer och tillfällig yrkesutövning i Sverige. Lagen
gäller för dem som har förvärvat sina yrkeskvalifikationer eller fått
dem erkända i ett annat EES-land eller i Schweiz och som vill utöva
ett reglerat yrke i Sverige. Med yrkeskvalifikationer avses bland annat
examensbevis, utbildningsbevis, andra behörighetsbevis eller yrkeserfarenhet enligt lagkrav. Lagen ersätter ett antal författningar som
tidigare har genomfört det så kallade yrkeskvalifikationsdirektivet.
Den nya lagen genomför också vissa ändringar i direktivet. Lagen
kompletteras av en ny förordning med bestämmelser om handläggning
av ärenden om erkännande av yrkeskvalifikationer och uppgifter för
så kallade behöriga myndigheter.
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Nytt statsbidrag för insatser inom ramen för samverkan för bästa
skola och för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända
Ny förordning: Förordningen om statsbidrag till skolhuvudmän för

insatser inom ramen för samverkan för bästa skola och för att stärka
utbildningens kvalitet för nyanlända
Beslutsunderlag: Prop. 2015/16:1 Budgetpropositionen för 2016
SFS: 2016:329
Ikraftträdande: 26 april 2016
Ett nytt statsbidrag införs som får lämnas till huvudmän för grundskolor, grundsärskolor, specialskolor, sameskolor, gymnasieskolor och
gymnasiesärskolor. Bidraget får lämnas om det i skolorna görs insatser
i enlighet med särskilda överenskommelser inom ramen för Statens
skolverks uppdrag om samverkan för bästa skola eller verkets uppdrag
om att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever. Bidrag får
lämnas till huvudmännen även om de inte har ingått sådana överenskommelser, om de har särskilt svåra förutsättningar. Bidraget får lämnas för inrättande av karriärsteg för lärare samt insatser som möjliggör
anställning av särskilt yrkesskickliga personer i ledande befattning eller
som medför ökade lönekostnader för särskilt yrkesskickliga personer i
ledande befattning.
Förstärkning av personal inom elevhälsan och för
specialpedagogiska insatser
Ny förordning: Förordningen om statsbidrag för personalförstärkning

inom elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser och
för fortbildning när det gäller sådana insatser
Beslutsunderlag: Prop. 2015/16:1 Budgetpropositionen för 2016
SFS: 2016:400
Ikraftträdande: 1 juni 2016
För att förstärka och utveckla elevhälsan samt öka tillgången till
specialpedagogiskt stöd i skolan införs ett nytt statsbidrag. Bidraget
får lämnas för personalförstärkning inom elevhälsan och när det
gäller specialpedagogiska insatser och för fortbildning när det gäller
sådana insatser.
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Statens skolverk får enligt den nya förordningen lämna statsbidrag
för kostnader för personalförstärkning inom elevhälsan och när det
gäller specialpedagogiska insatser inom förskoleklassen, grundskolan,
grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan. Bidrag får lämnas för kostnader för personalförstärkning inom elevhälsan som avser skolläkare, skolsköterska,
skolkurator eller skolpsykolog. Bidrag får vidare lämnas för kostnader
för personalförstärkning när det gäller specialpedagogiska insatser
som avser speciallärare eller lärare med specialpedagogisk kompetens.
Statens skolverk får även lämna bidrag för fortbildning av lärare och
förskollärare när det gäller specialpedagogiska insatser inom förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan.
Bidrag får lämnas för fortbildning av lärare eller förskollärare som
syftar till att de ska avlägga en speciallärarexamen eller specialpedagogexamen.
Fler anställda i fritidshemmen
Ändring: Förordningen (2015:215) om statsbidrag för de lägre

årskurserna i grundskolan och motsvarande skolformer samt viss
annan utbildning
Beslutsunderlag: Prop. 2015/16:1 Budgetpropositionen för 2016
SFS: 2016:369
Ikraftträdande: 31 maj 2016
Statens skolverk får nu även lämna statsbidrag enligt förordningen om
statsbidrag för de lägre årskurserna i grundskolan och motsvarande
skolformer samt viss annan utbildning för att utöka antalet fritidspedagoger eller motsvarande samt annan personal i fritidshemmet.
Bidrag får även lämnas för kostnader för att bibehålla det utökade
antal årsarbetskrafter som en skolhuvudman tidigare har fått bidrag
för enligt förordningen, om antalet elever inte har sjunkit markant
sedan dess.
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Utökat statsbidrag för läxhjälp
Ändring: Förordningen (2014:144) om statsbidrag för läxhjälp
Beslutsunderlag: Prop. 2015/16:1 Budgetpropositionen för 2016
SFS: 2016:122
Ikraftträdande: 5 april 2016

Förordningen om statsbidrag för läxhjälp byter namn till förordningen
om statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid. Uttrycket läxhjälp ändras genomgående till
hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid. Statsbidrag får nu lämnas för samtliga årskurser i grundskolan,
grundsärskolan, sameskolan och specialskolan och inte bara för de
lägre årskurserna. Bidrag får lämnas till huvudmän med högst 1 000
kronor för varje elev som erbjuds att delta i verksamheten, eller med ett
högre belopp om det finns särskilda skäl. Liksom tidigare lämnas
bidrag för ett år i sänder.
Huvudmannen får i vissa fall använda bemanning från en ideell
förening för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie
undervisningstid. Det införs också nya bestämmelser om vad
ansökan om bidrag ska innehålla.
Nya regler om yrkeshögskolan
Ändring: Förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och

förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för
yrkeshögskolan
Beslutsunderlag: Ds 2015:41 En stärkt yrkeshögskola – ett lyft
för kunskap
SFS: 2016:155 och 2016:156
Ikraftträdande: 15 april 2016
Förordningen om yrkeshögskolan ändras bland annat på så sätt att
en utbildning inte längre måste ha en från samhällssynpunkt lämplig
regional placering för att få ingå i yrkeshögskolan. Myndigheten för
yrkeshögskolan ska i stället vid sin fördelning av statsbidrag eller
särskilda medel särskilt ta hänsyn till i vilken grad utbildningen har
en utifrån arbetslivets behov lämplig regional eller nationell placering.
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Den som anordnar en yrkeshögskoleutbildning ska även kunna få
statsbidrag eller särskilda medel för undervisning i svenska med yrkesinriktning. Utbildningsanordnaren ska se till att det finns platser för
lärande i arbete på en arbetsplats om sådant lärande ingår i yrkeshögskoleutbildningen.
I förordningen med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan
införs nya bestämmelser om att myndigheten bland annat inom ramen
för sin tillsyn ska lämna råd och vägledning till utbildningsanordnarna.
Nya regler om fördelning av statsbidrag för yrkesvux
Ändring: Förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad och

viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå
SFS: 2016:101
Ikraftträdande: 22 mars 2016
I den förordning där yrkesvux regleras, förordningen om statsbidrag
för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå,
införs en bestämmelse om fördelning av statsbidraget. Statens skolverk
ska vid sin fördelning av bidrag ta hänsyn till arbetslöshetens omfattning i kommunerna. Skolverket ska även beakta i vilken utsträckning
kommunerna samverkar med andra kommuner i syfte att bredda
utbudet av utbildning som bidrag lämnas för enligt förordningen.
Skolverket ska vidare beakta i vilken utsträckning kommunerna
erbjuder modersmålsstöd eller studiehandledning på modersmål för
elever som behöver sådant stöd.
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Utrikesdepartementet
Utrikesdepartementet (UD) ansvarar tillsammans med
utlandsmyndigheterna för Sveriges förbindelser med
andra länder. På UD formuleras de handlingsalternativ
som ligger till grund för regeringens ställningstaganden i utrikes- och biståndspolitiska frågor samt i
frågor om internationell handelspolitik.
Kontakt
Pressfunktionen hos utrikesminister Margot Wallström:
Pressekreterare Louise Wileen Bjarke
Tfn 073-062 78 77
Pressekreterare Erik Wirkensjö
Tfn 070-317 64 71
Pressfunktionen hos ministern för internationellt utvecklingssamarbete
och klimat Isabella Lövin:
Pressekreterare Annika Flensburg
Tfn 072-212 45 09
Pressfunktionen hos EU- och handelsminister Ann Linde:
Pressekreterare Darina Agha
Tfn 072-708 16 27

De frågor som UD ansvarar för regleras sällan genom lag eller förordning. Undantag är lagstiftningsarbetet inom EU-området och för de
förordningar som upprättas för att tydliggöra vilka uppgifter myndigheter har som sorterar under UD.
Till halvårsskiftet 2016 träder inga lagar i kraft inom UD:s ansvarsområden.
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Statsrådsberedningen

Växel: 08-405 10 00
103 33 Stockholm

