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Sammanfattning 

Förvaltningsrätten i Malmö har, utifrån de aspekter som domstolen ska 
beakta, ingen erinran mot de förslag som diskuteras i kapitel 9 i 
betänkandet. Nedan följer dock några synpunkter på förslagets 
lagtekniska utformning och på frågan om samtycke till spårsäkring när 
det gäller barn 

Avsnitt 9.10.1 Ny lag om hälso- och sjukvårdens spårsäkring efter 

sexualbrott 

Förvaltningsrätten anser inte att utredningens argument (s. 389–390) för 
en särskild lag och mot en reglering i patientsäkerhetslagen är 
övertygande. Förvaltningsrätten konstaterar att den spårsäkring efter 
sexualbrott som sker enligt 6 kap. 9 § patientsäkerhetslagen inte heller 
kan anses ha något egentligt vårdsyfte i den mening som utredningen 
avser. Den föreslagna lagen är vidare avsedd att gälla även för sådan 
spårsäkring efter sexualbrott som omfattas av bestämmelsen i 6 kap. 9 §. 
Om förslaget med en ny lag genomförs, skulle en hänvisning i 6 kap. 9 § 
till den nya lagen kunna bidra till att knyta samman regelverket. 

Avsnitt 9.10.7 Samtycke till spårsäkring när det gäller barn 

Frågeställningar kring samtycke, t.ex. vem som ska lämna ett samtycke, 
beträffande barn är komplicerade. Utredningen problematiserar t.ex. inte 
den situationen att ett mellanstadiebarn, som på egen hand uppsökt 
vården, motsätter sig spårsäkring samtidigt som vårdnadshavarna 
samtycker. Förvaltningsrätten är också osäker på vilken betydelse 
möjligheten till ett omedelbart omhändertagande enligt LVU verkligen 
har för de situationer då vårdnadshavare, som inte är inblandade i det 
misstänkta brottet, motsätter sig spårsäkring. Utredningen anger dock (s. 
418) att det inte har framkommit att bristande samtycke i praktiken 
brukar vara ett problem. En fördjupad diskussion kring frågor om 
samtycke för underåriga blir kanske därmed överflödig. 
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Övrigt 

Förvaltningsrätten noterar att förslaget att höja minimistraffet för grovt 
sexuellt övergrepp till fängelse ett år innebär att brottet kommer att 
omfattas av den sekretessbrytande bestämmelsen i 10 kap. 23 § 
offentlighets- och sekretesslagen. Därmed kan uppgiftsskyldigheten i 
6 kap. 5 § samma lag bli aktuell för t.ex. hälso- och sjukvården eller 
socialtjänsten. 

Beredning och beslut 

Detta remissyttrande har beslutats av chefsrådmannen Ulrika Geijer. 
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