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Följdändringar till förvaltningslag (Ds 2017:42)
Jag har, från de utgångspunkter som Åklagarmyndigheten har att bevaka, de
synpunkter som framgår nedan. I övrigt har jag inte några synpunkter på de
förslag som lämnas i promemorian.
2.17

Förslag till lag om ändring i lagen (1988:688) om
kontaktförbud

Förslaget tillstyrks i fråga om tillämpning av 5-9, 13-15, 24, 27, 32 och 36 §§ i
förvaltningslagen vid åklagarens handläggning av ärenden om kontaktförbud.
11 § i förvaltningslagen
Åklagarmyndigheten ställer sig tveksam till att det finns ett behov av att även
11 § i förvaltningslagen ska vara tillämplig. Frågor om kontaktförbud är något
som ska handläggas skyndsamt. Av Åklagarmyndighetens föreskrifter om
kontaktförbud (ÅFS 2011:6) framgår att beslut i fråga om kontaktförbud, om
det inte föreligger särskilda skäl, ska meddelas inom en vecka från det att
ansökan inkom till åklagaren. När ansökan gäller kontaktförbud avseende
gemensam bostad eller särskilt utvidgat kontaktförbud ska beslut meddelas
inom fyra dagar. Utrymmet för en mer utdragen handläggning, som det kan
finnas anledning att underrätta den sökande om, är således mycket begränsad.
Det finns även en risk för att det kommer att uppstå problem vid tillämpningen
av bestämmelsen i kontaktförbudsärenden. I ärenden med en kort handläggningstid skulle en väsentlig försening kunna anses föreligga redan när
handläggningstiden överskrider den reglerade tiden med några dagar. Om 11 §
görs tillämplig vid åklagarens handläggning av ärenden om kontaktförbud
kommer det sannolikt att medföra att i princip varje försening utlöser en underrättelseskyldighet. Förslaget att 11 § i förvaltningslagen ska vara tillämplig på
kontaktförbudsärenden kan därför inte tillstyrkas.
23 § i förvaltningslagen
Lagen om kontaktförbud är en skyddslagstiftning som har till syfte att skydda
brottsoffer från fortsatt brottslighet. I lagen uppställs inte något krav på att den
som ansöker om kontaktförbud är skyldig att själva tillhanda hålla underlag för
beslutet. Underlaget för en åklagares beslut om kontaktförbud hämtas i det
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flesta fall från en förundersökning eller från förhör med den som ansökt om
kontaktförbud och den som förbudet avses att gälla för. Enligt Åklagarmyndigheten kan det inte införas en ökad aktivitetsplikt för den som ansöker
om kontaktförbud utan att det har föregåtts av närmare utredning och analys.
Någon sådan utredning eller analys redovisas inte i promemorian.
Åklagarmyndigheten avstyrker därför att 23 § andra stycket i förvaltningslagen
ska vara tillämplig på ärenden om kontaktförbud.
31 § i förvaltningslagen
I Åklagarmyndighetens verksamhet fattas, till skillnad från andra myndigheter,
beslut i den operativa verksamheten inte av myndigheten utan av den enskilda
åklagaren i utövningen av uppgiften som allmän åklagare. Åklagaren är helt
självständig i sitt beslutsfattande. Beslut i ärenden om kontaktförbud meddelas
inte efter föredragning. Inte heller medverkar några andra personer i den
slutliga handläggningen. Det som anges i 31 § punkterna 4 och 5 saknar
således relevans på åklagares beslutsfattande i kontaktförbudsärenden.
Mot bakgrund av vad som anges om beslut i 12 § i lagen om kontaktförbud är
det svårt att se ett behov av en tillämpning av övriga delar av 31 §. Åklagarmyndigheten avstyrker därför att 31 § i förvaltningslagen ska vara tillämplig på
ärenden om kontaktförbud.
2.45

Förslag till lag om ändring i lagen (2005:321) om
tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

Förslaget tillstyrks med undantag för en tillämpning av 31 § i
förvaltningslagen.
Som anförts under avsnitt 2.17 saknar delar av 31 § relevans vid åklagares
beslutsfattande. Mot bakgrund av vad som anförs om beslut i 10 § i lagen om
tillträdesförbud vid idrottsarrangemang ser Åklagarmyndigheten inte heller här
ett behov av en tillämpning av övriga delar av 31 §.
Åklagarmyndigheten avstyrker därför att 31 § i förvaltningslagen ska vara
tillämplig på ärenden om tillträdesförbud.

2.72

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

Förslaget tillstyrks med undantag för en tillämpning av 31 § i
förvaltningslagen.
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Åklagarmyndigheten avstyrker att 31 § i förvaltningslagen ska vara tillämplig
på ärenden om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser av samma
skäl som anförts under tidigare avsnitt.
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