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I betänkandet behandlar utskottet proposition 1988/89: 123 .med förslag om. •
karantänslag, m.m. I propositionen läggs också fram förslag till de lagänd~ .·
ringar som föranleds av den nya smittskyddslagen och .den föreslagna·
karantänslagen. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft d_en 1 juli" ·
1989.

Utskottet tillstyrker propositionens förslag.

Propositionen
I proposition 1988/89: 123 med förslag om karantänslag,m.m. har regeringen' ···
(socialdepartementet) föreslagit riksdagen att anta
dels de av lagrådet granskade förslagen_ till
1. karantänslag,
2. lag om ändring i smittskyddslagen (1988:1472), med _vidtagna änd-.
ringar,
dels förslagen till
3. lag om ändring i lagen (1960:409) om förbud i vissa fall mot verksamhet · ·
på hälso- och sjukvårdens område,
.
· .
4. lag om ändring i lagen (1971 :289) om allmänna förvaltningsdomstolar.
5. lag om ändring i rättshjälpslagen (1972:429),
6. lag om ändring i sjömanslagen (1973:282),
7. lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt,
8. lag om ändring i sekretesslagen (1980:100),
9. lag om ändring i lagen (1981 :49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.
10. lagom ändring i lagen (1987:375) om förbud mot s.k. bastuklubbar och
andra liknande verksamheter,
11. lag om ändring i lagen (1989:15) om ändring i lagen (1971:289) öm
allmänna förvaltningsdomstolar.
Lagförslagen fogas till betänkandet som bilaga.

Utskottet
I propositionen föreslås att bestämmelserna om karantänsverksamheten
skall ges lagform och anpassas till den nya smittskyddslagen (1988: 1472). De
centrala bestämmelserna i karantänsförordningen (1975:1019) förs över till
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den nya karantänslagen. Liksom hittills anpassas karantänsbestämmelserna 1988/89:SoU25
till överenskommelsen om det sanitära samarbetet mellan länderna inom ·
WHO, Internadonal Health Regulations (IHR) och till gällande överenskommelser på området med de nordiska länderna.
I propositionen läggs vidare fram förslag till de lagändringar som föranleds
av den nya smittskyddslagen.
Karantänslagen och lagändringarna föreslås träda i kraft samtidigt som
den nya smittskyddslagen, dvs. den l juli 1989.
Utskottet tillstyrker de i propositionen framlagda lagförslagen.

Hemställan
Utskottet hemställer
att riksdagen antar de i propositionen framlagda förslagen till
1. karantänslag,
2. lag om ändring i smittskyddslagen (1988:1472),
3. lag om ändring i lager1 (1960:409) om förbud i vissa fall mot
verksamhet på hälso- och sjukvårdens område,
4. lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar,
5. lag om ändring i rättshjälpslagen (1972:429),
6. lag om ändring .i sjömanslagen.(1973:282),
7. lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt,
8. lag om ändring i sekretesslagen (1980:100),
.
9. lag om ändring i lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.,
10. lag om ändring i lagen ( 1987:375) om förbud mot s.k. bastuklubbar och andra liknande verksamheter,
11. lag om ändring i lagen (1989:15) om ändring i lagen (1971:289)
om allmänna förvaltningsdomstolar.·
.
Stockholm den 20 april 1989
På socialutskottets vägnar

Daniel Tarschys

Närvarande: Daniel Tarschys.(fp), Bo Holmberg (s), Sten Svensson (m),
Aina Westin (s), Ulla Tillarider (c), Ingrid Andersson (s), Johnny Ahlqvist
(s), Rinaldo Karlsson (s), Ingegerd Anderlund (s), Ingrid Hemrriingsson ·
(m), Gudrun Schyman (vpk), Anita Stenberg (mp), Jan Andersson (s),
Maj-Inger Klingvall (s), Ingegerd Troedsson (m), Barbro Westerholm (fp)
och Roland Larsson (c).
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I proposition 1988/89: 123 framlagda lagförslag

1988/89:SoU25

I Förslag till

Bilaga

Karantänslag
Härigenom föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser
1 § I denna lag ges som komplettering av smittskyddslagen (1988: 1472)
vissa bestämmelser till skydd mot att karantänssjukdomar förs in i landet
eller sprids till utlandet genom land-, luft- eller sjötrafik.
Regeringen får meddela bestämmelser, som avviker från denna lag, om
det behövs med hänsyn till överenskommelse med Danmark, Finland eller
Norge.
2 § Med karantänssjukdom avses i denna lag gula febern, kolera och
pest.

Ansvarsfördelning och organisatoriska bestämmelser
3 § Miljö- och hälsoskyddsnämnden svarar för att sanitära åtgärder vidtas beträffande laster, bagage och annat gods, transportmedel och djur. För
andra smittskyddsåtgärder enligt denna lag svarar smittskyddsläkaren.
Om den som berörs av en smittskyddsåtgärd motsätter sig åtgärden, får
den vidtas endast om den har stöd i smittskyddslagen (1988: 1472) eller
någon annan lag.
4 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer skall
efter samråd med de berörda landstingskommunerna och kommunerna
föreskriva att vissa hamnar och flygplatser skall vara karantänshamnar
respekt i ve karantänsflygplatser.
5 § Landstingskommunen och kommunen skall svara för att karantänshamnar och karantänsflygplatser har tillgång till den personal och den
utrustning som behövs för kontroll av trafiken så att karantänssjukdomar
inte förs in i landet eller sprids till utlandet.
6 § Smittskyddsläkaren skall samordna smittskyddskontrollen vid karantänshamnar och karantänsflygplatser.
Smittskyddsläkaren, eller den läkare som han överlåter uppgiften åt,
skall vid behov utföra läkarundersökning och vaccination samt utfärda ett
skriftligt intyg om åtgärden, om den som berörs av åtgärden begär det.
Smittskyddsläkaren skall biträda miljö- och hälsoskyddsnämnden i dess
uppgifter enligt denna lag.
7 § Om ett område utom eller inom landet är att betrakta som smittat av
en karantänssjukdom enligt de internationella hälsovårdsbestämmelserna
och det finns risk för att sjukdomen förs in i landet eller härifrån sprids till
utlandet. skall socialstyrelsen förklara området smittat av sjukdomen.
Området skall anses som smittat till dess socialstyrelsen förklarar området
fritt från smitta.
1* Riksdagen 1988189. 12 sam/. Nr 25
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Allmänna bestämmelser om sanitär~1 åtgärder

1988/89: So U25

8 § Sanitära åtgärder som avses i denna lag skall utföras utan dröjsmål
och på ett sådant sätt att de inte vållar onödigt obehag, fara för någons
hälsa. skada på transportmedel eller brandfara.
När sanitära åtgärder utförs betrMfande last, bagage och annat gods skall
de försiktighetsmått vidtas som behövs för att förhindra skada på godset.
Om miljö- och hälsoskyddsnämnden har vidtagit en sanitär åtgärd skall
nämnden utfärda ett skriftligt intyg om åtgärden, om den som berörs av
åtgärden begär det.

Bilaga

Åtgärder vid ankomst
9 § Innan ett fartyg anlöper för:;ta svenska hamn eller senast vid ankomsten till hamnen skall befälh1varen på fartyget lämna uppgift om
hälsotillståndet ombord till tullmyndigheten
I. om befälhavaren har anledning anta att smitta av en karantänssjukdom kan finnas ombord,
2. om fartyget kommer från en hamn i ett område som har förklarats
smittat av en karantänssjukdom och ankomsten sker inom inkubationstiden för sjukdomen,
3. om det ombord på fartyget finns en person som har vistats inom ett
smittförklarat område under sådan tid att inkubationstiden för sjukdomen
inte har gått ut vid fartygets ankomst till svensk hamn.
När tullmyndigheten har fått en sådan uppgift som avses i första stycket.
skall den omedelbart underrätta smittskyddsläkaren om innehållet.
10 §

Ett fartyg får inte av smittskyddsskäl vägras tillträde till hamn.

11 § Om miljö- och hälsoskyddsnämnden har föreskrivit en sanitär åtgärd beträffande ett fartyg och befälhavaren på fartyget motsätter sig
åtgärden. får åtgärden inte vidtas om fartyget omedelbart fortsätter sin
resa. Fartyget får dock inte anlöpa någon annan hamn här i landet. Fartyget skall tillåtas inta bränsle, vatten och andra förnödenheter som det
behöver. under förutsättning att det kan ske utan risk för smittspridning.

12 § Vad som sägs i 9 - 11 §§ om fartyg och hamnar skall gälla också
luftfartyg respektive flygplatser.
Om ett luft fartyg vid ankomsten till landet landar på någon annan plats
än en karantänsflygplats och uppgift skall lämnas om hälsotillståndet
ombord enligt 9 §, skall befälhavaren genast underrätta smittskyddsläkaren, miljö- och hälsoskyddsnämnden eller någon annan offentlig myndighet.
13 § Post. tidningar och trycksaker som inte är bagage får inte underkastas sanitära åtgärder. En sådan åtgärd får dock vidtas beträffande postpaket som kommer från ett kolerasmittat område och som misstänks innehålla livsmedel. Om mottagaren motsätter sig åtgärden. skall paketet återsändas till avsändaren.
Åtgärder vid avresa
14 §

Den som på grund av en karantänssjukdom har
I. tagits in på sjukht•s.
2. meddelats en förhållningsregel om isolering enligt smittskyddslagen
(1988: 1472). eller
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3. tvångsisolerats enligt smittskyddslagen
får inte resa ut ur landet. Smittskyddsläkaren .skall vidta de åtgärder som
behövs för att hindra den smittade från att lämna landet.
.
I andra fall än som avses i första stycket får den soni för smitta av en
karantänssjukdom inte vägras att lämna landet. Han skall dock i god tid
före avresan meddela den smittskyddsläkare som underrättats om sjukdomsfallet enligt smittskyddslagen om tidpunkten för avresan och målet
för resan. Smittskyddsläkaren skall underrätta hälsovårdsmyndigheten på
ankomstorten om avresan och andra omständigheter av betydelse för att
förhindra smittspridning.

1988/89:SoU25
Bilaga

Råttbekämpning
15 § Miljö- och hälsoskyddsnämnden i en kommun med hamn skall
vidta de åtgärder som behövs för att utrota råttor i hamnen och för att
skydda hamnens anläggningar mot råttor.
..
.
16 § När ett fartyg kommer till eri svensk hamn skall befälhavaren på
fartyget visa upp ett skriftligt intyg för tullmyndigheten om att utrotning
av råttor har skett ombord eller att utrotning inte har behövts (råttsaneringsbel'is). Om ett giltigt intyg inte visas upp skall tullmyndigheten omedelbart underrätta miljö- och hälsoskyddsnämnden. Nämnden skall låta
undersöka fartyget och, om det behövs, vidta åtgärder för att utrota råttor
ombord.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om undantag från skyldigheten att visa upp råttsaneringsbevis.

Avgifter
17 § Miljö- och hälsoskyddsnämnden får ta ut avgifter för smittrening,
desinfektion, utrotning av råttor och för undersökning som avses i 16 §
första stycket.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer skall meddela föreskrifter om avgifter enligt denna paragraf.

Tillsyn
18 § Socialstyrelsen har tillsynen över karantänsverksamheten i landet.
Socialstyrelsen skall fullgöra de uppgifter som enligt de av världshälsoorganisationen antagna internationella hälsovårdsbestämmelserna skall utföras av den nationella hälsovårdsförvaltningen.
19 § Polis-. passkontroll-, tull-, lots- och hamnpersonal. personal vid
sjöfartsinspektionen och kustbevakningen samt trafikpersonal vid internationella flygplatser skall, var och en inom sitt verksamhetsområde, vara
uppmärksam pa efterlevnaden av denna lag och de föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen.
Polis- och passkontrollpersonal skall medverka vid kontroll av vaccinationsbevis vid karantänsflygplatserna.
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Ytterligare föreskrifter

1988/89:SoU25

20 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela de ytterligare föreskrifter :mm behövs för att hindra att karantänssjukdomar förs in i landet eller sprids till utlandet.

Bilaga

Straff
21 § Till böter döms den som
I. åsidosätter sin skyldighet att lämna uppgift om hälsotillståndet ombord på fartyg eller luftfartyg eller lämnar en oriktig sådan uppgift,
2. åsidosätter sin skyldighet atl Himna underrättelse som avses i 12 §
andra stycket.
Överklagande
22 § Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut enligt denna lag får överklagas hos länsrätten.
Ett beslut enligt denna lag gäller omedelbart, om inte något annat anges i
beslutet.
·
Denna lag träder i kraft den I juli 1989.

2 Förslag till
Lag om ändring i smittskyddslagen (1988: 1472)

1988/89:SoU25
Bilaga

Härigenom föreskrivs att 69§ smittskyddslagen (1988:1472) skall ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

69§
Regeringen Br meddela ytterligaRegeringen får meddela ytterligare föreskrifter
re föreskrifter om frågor inom
1. om åtgärder för att förhindra smittskyddet som inte gäller vacciatt smittsamma sjukdomar förs in i nation.
landet eller sprids till utlandet,
2. om andra frågor inom smittskyddet som inte gäller vaccination.
Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från lagens tillämpning på försvarsmakten, i den mån föreskrifterna inte gäller tvångsåtgärd
mot enskild.
Regeringen får överlåta åt myndighet att meddela föreskrifter som avses
i denna paragraf.

7

1988/89: So U25

3 Förslag till
Lag om ändring i lagen ( 1960: 409) om förbud i vissa fall mot
verksamhet på hälso- och sjukvårdens område

Bilaga

Härigenom föreskrivs att 2 §lagen ( 1960:409) om förbud i vissa fall mot
verksamhet på hälso- och sjukvårdens område. skall ha följande lydelse.

Föreslagen lydelse

Nuvarande lydelse
2 §I

Under utövning av verksamhet som avses i I§ första stycket må ej någon
a) behandla sådana smittsamma
sjukdomar som regeringen med
stöd av 4§ smittskydds/agen
(1968: 23 I) hän.fOrt till allmän.far/iga sjukdomar eller i•eneriska sjukdomar;

a) behandla sådana smittsamma
sjukdomar som enligt smittsk.vddslagen (1988: 1472) utgör samhällsfarliga sjukdomar;

b) behandla kräfta och andra elakartade svulster, sockersjuka, epilepsi
eller sjukliga tillstånd i samband med havandeskap eller förlossning:
c) undersöka eller behandla barn, innan det fyllt åtta år;
d) utan personlig undersökning av den som sökt honom lämna skriftliga
råd eller anvisningar för hans beha.ndling; eller
e) utprova eller tillhandahålla kontaktlinser.
Denna lag träder i kraft den I juli 1989.

' Senaste lydelse 1982: 179.
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4 Förslag till

1988/89:SoU25

Lag om ändring i lagen ( 1971: 289) om allmänna
förvaltningsdomstolar

Bilaga.

Härigenom föreskrivs att 18 § lagen ( 1971 :289) om
förvaltningsdomstolar 1 skall ha följande lydelse.

Numrande lrdelse

allmänna

Föreslagen lrdelse

18 §!
Länsrätt är domför med en lagfareri domare ensam
I. när åtgärd som avser endast måls beredande vidtages,
2. vid sådant förhör med vittne eller sakkunnig som begärts av annan
länsrätt samt vid sådant förhör i ärende enligt utlänningslagen (1980: 376)
som begärts med stöd av 57 §samma lag,
3. vid beslut som avser endast rättelse av felräkning, felskrivning eller
annat uppenbart förbiseende,
4. vid beslut om återkallelse tills vidare av ett körkort, körkortstillstånd
eller traktorkort eller om vägran tills vidare att godkänna ett utländskt
körkort, när det är uppenbart att ett sådant beslut bör meddelas,
5. vid beslut enligt luftfartslagen (1957:297) om försättande ur kraft. av
ett certifikat, elevtillstånd eller behörighetsbevis, när det är uppenbart att
ett sådant beslut bör meddelas,
6. vid annat beslut som inte innefattar slutligt avgörande av mål.
Om det inte är påkallat av särskild anledning ·au målet prövas av
fullsutten rätt, är länsrätt domför med en lagfaren domare ensam vid
beslut som inte innefattar prövning av målet i sak.
Vad som sägs i andra stycket gäller även vid avgörande av
1. mål om utdömande av vite,
2. mål enligt bevissäkringslagen (1975: 1027) för skatte- och avgiftsprocessen, enligt lagen ( 1978: 880) om betalningssäkring för skatter, tullar och
avgifter, om besiktning enligt. fastighetstaxeringslagen (1979: 1152), om
handlings undantagande från taxeringsrevision, skatterevision eller annan
granskning och om befrielse från skyldighet att lämna kontrolluppgift
enligt taxeri ngslagen (19 56: 623 ),
3. mål om omedelbart omhändertagande
enligt
6§
lagen
( 1980: 621) med särskilda bestämmelser om vård av unga och 13 §
lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,

3. mål om omedelbart omhändertagande
enligt
6§
lagen
(1980: 621) med särskilda bestämmelser om vård av unga och 13 §
lagen (1988: 870) om vård av missbrukare i vissa fall samt mål om
til/fiilligt omhändertagande enligt
37§ smittskydds/agen (1988: 1472),

4. mål enligt uppbörds- och folkbokföringsförfattningarna med undantag av mål om arbetsgivares ansvarighet för arbetstagares skatt och mål
enligt lagen ( 1984: 668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare,
5. mål om uppdelning av taxeringsvärde enligt 20 kap. 15 § fastighetstaxcringslagen ( 1979: 1152),
6. mål som avser ändring av taxerad inkomst med högst 5000 kr.,
' Lagen omtryckt 1981: 1323.
Senaste lydelse 1988: 1481.

!
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Numrande lydelse

Föreslagen f.vdelse

7. mål enligt skatte- och taxeringsförfattningarna i vilket beslutet öve~
ensstämmer med parternas samstämmiga mening,
8. mål om rättshjälp genom offentligt biträde i ett ärende hos en annan
myndighet,
9. mål enligt körkortslagen (1977:477), om beslutet innebär att något
körkortsingripande inte skall ske eller att varning meddelas eller om det är
uppenbart att ett körkort, körkortstillstånd eller traktorkort skall återkallas
eller att ett utländskt körkort inte ~;kall godkännas,
I 0. mål enligt luftfartslagen, om beslutet innebär att varning meddelas
eller om det är uppenbart att ett certifikat. elevtillstånd eller behörighetsbevis skall återkallas,
11. mål i vilket saken är uppenbar.

1988/89: So U25
Bilaga

Denna lag träder i kraft den I juli 1989.
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5 Förslag till
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Lag om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)

Bilaga

Härigenom föreskrivs ati 41 § rättshjälpslagen (1972:429)' skall ha följande lydelse.

Nurarande l_vdelse

Föreslagen lydelse
41

§~

Rättshjälp genom offentligt biträde beviljas i mål eller ärende
I. hos utskrivningsnämnd eller psykiatriska nämnden angående intagning enligt 8, 9 eller 10§ eller utskrivning enligt 16 eller 19 § lagen
(1966:293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall,
2. hos utskrivningsnämnd eller psykiatriska nämnden angående inskrivning i eller utskrivning från vårdhem eller specialsjukhus enligt 35 § lagen
( 196 7: 940) angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda,
3. angående beredande av vård enligt lagen ( 1980:621) med särskilda
bestämmelser om vård av unga eller omedelbart omhändertagande enligt
6 § samma lag eller angående upphörande av sådan vård enligt 5 §samma
lag eller hos förvaltningsdomstol vid överklagande enligt 20 §första stycket
I samma lag,
4. hos allmän förvaltningsdomstol angående beredande av vård enligt
lagen ( 1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall eller angående omedelbart omhändertagande enligt 13 § samma lag,
5. angående utvisning enligt 38, 43, 47 eller 48 § utlänningslagen
( 1980: 376) samt vid utredning hos polismyndighet när fråga har uppkommit om utvisning enligt angivna lagrum,
6. angående avvisning enligt utlänningslagen, dock ej hos polismyndighet, såvida icke anledning föreligger att överlämna ärendet till statens
invandrarverk eller utlänningen enligt 50 eller 52 § samma lag hållits i
förvar längre än tre dagar,
7. angående verkställighet enligt utlänningslagen, om anledning föreligger att överlämna ärendet till statens invandrarverk med stöd av 85 eller
86 §samma lag eller hänskjuta ärendet dit med stöd av 87 §samma lag eller
om utlänningen enligt 50 eller 52 §samma lag hållits i förvar längre än tre
dagar.
8. angående föreskrifter som meddelats enligt 13 §, 48 § eller 74 § andra
stycket utlänningslagen,
9. angående hemsändande av utlänning med stöd av 104§ första stycket
utlänningslagen,
I 0. angående förverkande av villkorligt medgiven frihet enligt 26 kap.
brottsbalken,
11. angående verkställighet utomlands av frihetsberövande påföljd enligt lagen ( 1963: 193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och
Norge angående verkställighet av straff m. m. eller lagen (1972:260) om
internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom,
12. angående utlämning enligt lagen (1970: 375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller
behandling,
13. angående kastrering enligt lagen ( 1944: 133) om kastrering, om giltigt samtycke till åtgärden ej lämnats,
'Lagen omtryckt 1983:487.

~Senaste lydelse 1988: 1482.

11

Nm•arande lydelse

Föreslagen lydelse

14. hos regeringen enligt I§ andrn stycket lagen ( 1975: 1360) om tvångsc
åtgärder i spaningssyfte i vissa fall,
15. hos allmän förvaltningsdom- . . 15. hos allmän förvaltningsdomstol angående intagning på :,jukhus stol angående tillfälligt omhänderenligt 7, 14 eller I 5 § smittskydds- tagande rnligt 37§. tvångsisolering
/agen (I 968: 2 3 I) eller angående ut- enligt ,,8, 39 eller 41 § eller uppskrivning från sjukhus enligt sam- hörande av tl'ångsisolering enligt
ma lag.
42§ smi~tskyddslagen ( 1988: 1472).

1988/89: SoU25
Bilaga

Denna lag träder i kraft den I ju.li I ~89.

:~ :
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6 Förslag till
Lag om ändring i sjömanslagen (1973:282)

Bilaga

Härigenom föreskrivs att 9§ sjömanslagen (1973:282) skall ha följande
lydelse.

Nui·arande lydelse

Föreslagen lydelse
9§
Föreligger fara för att fartyg skall uppbringas av krigförande eller utsättas för krigsskada eller ökar faran härför väsentligt har sjöman, som har
befattning på fartyget eller av arbetsgivaren anvisats arbete där eller ålagts
att följa med detta, rätt att bli fri från anställningen, om sjömannen ej har
godtagit att följa med fartyget under de angivna förhållandena.
Första stycket gäller även när a/1mänfårlig sjukdom har vunnit utbredning i hamn, till vilken fartyget
är bestämt.

Första stycket gäller även när en
sjukdom som avses i I. I eller 1.2
bilagan
till
smittskydds/agen
( 1988: 1472) har vunnit utbredning
i hamn, till vilken fartyget är bestämt.

Vill sjöman frånträda sin anställning på grund av förhållande som avses
i första eller andra stycket, skall han säga upp avtalet utan dröjsmål efter
det han har fått kunskap om förhållandet. Efter uppsägning upphör avtalet
omedelbart, om fartyget befinner sig i hamn, och i annat fall i första hamn,
som fartyget anlöper.
Denna lag träder i kraft den I juli 1989.
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7 Förslag till· ·

1988/89:SoU25

Lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i ans~alt

Bilaga

Härigenom föreskrivs att 37 § lagen (1974:203) om kriminalvård i anc
stalt skall ha följande lydelse.
·
· · ·

Föreslagen lydelse
37 § 1
Om en intagen behöver hälsoOm en intagen. behöver hälsooch sjukvård, skall han vårdas en- och ,sjukvård, skall ,han vårdas en~
ligt de anvisningar som ges av läka- . ligt de anvisningar som ges av läkare. Kan erforderlig undersökning re. Kan erforderlig undersökning
och behandling ej lämpligen ske och behandling ej lämpligen sk~
inom anstalten bör den allmänna inom anstalten bör de·n allmänna
sjukvården anlitas. Om det behövs, sjukvården anlitas. Om det behövs,
får intagen föras över till allmänt
får intagen föras; över till allmänt
sjukhus. Får hälso- och sjukvårds- sjukhus. Får hälso- och sjukvårdspcrsonal inom kriminalvården kän- personal inom kriminalvården kännedom om att en intagen lider av
nedom om att en intagen lider av
sådan smittsam sjukdqm som av- en sådan smittsam sjukdom som enses i smittskyddslagen (1968:231), ligt smittskyddslagen (1988: 1472)
skall styresmannen underrättas om utgör en samhällsfarlig ·~j11kdom,
detta. om det behövs med hänsyn .• skall styresmannen underrättas om ·
till fara för att smittan skall spridas. detta, om det behövs med hänsyn
till fara för att smittan skall spridas.

Nuvarande lydelse

Förlossning av intagen kvinna skall såvitt möjligt ske på sjukhus. Om
det behövs. skall kvinnan i god tid före förlossningen överföras dit eller till
annan institution där hon kan erhålla lämplig vård.
Om anledning föreligger därtill, skall den som enligt första eller andra
stycket vistas utom anstalt stå under bevakning eller vara underkastad
särskilda föreskrifter.
Denna lag träder i kraft den I juli 1989.

1

Senaste lydelse 1986: 1408.
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8 Förslag till

Bilaga

Lag om ändring i sekretesslagen (1980: 100)
Härigenom föreskrivs att 7 kap. 2 § sekretesslagen ( 1980: 100) 1 skall ha
följande lydelse.
Nui·arande lydelse

Föreslagen lydelse
7 kap.
2§

Sekretessen enligt 1 § gäller inte
1. beslut av utskrivningsnämnd eller psykiatriska nämnden,
2. annat beslut i ärende enligt lagstiftningen om viss psykiatrisk vård,
om beslutet angår frihetsberövande åtgärd,
3. beslut enligt lagstiftningen.om
smillskydd, om beslutet angår frihetsberövande åtgärd och avser annan sjukdom än venerisk,

3. beslut enligt smiltskyddslagen
(1988: 1472), om beslutet angår fri-.
hetsberövande åtgärd och avser an~
lian sjukdom än som anges i 1.3
bilagan till.nämnda lag, ·
1

4. anmälan och beslut i ärende om ansvar eller behörighet för personal
inom hälso- och sjukvården.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989.

1

Lagcn"omtryckt 1988:9.
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9 Förslag till

1988/89:SoU25

Lag om ändring i lagen ( 1981 :49) om begränsning av
läkemedelskostnader, m. m.

Bilaga

Härigenom föreskrivs att 1 §lagen ( 1981 :49) om begränsning av läkemedelskostnader, m. m. skall ha följancle lydelse.

Föreslagen lydelse
I§
Läkemedel, för vilka recept har utfärdats av läkare eller tandläkare, skall
på apotek tillhandahållas kostnadsfritt eller till nedsatt pris enligt vad
nedan sägs.
Med läkemedel förstås i denna lag sådana för människor avsedda varor,
på vilka läkemedelsförordningen (I %2: 701) skall tillämpas.
Om inte annat föreskrivs avses med läkare och tandläkare den som är
behörig att i Sverige utöva yrket.

Nm•arande lydelse

Föreskr(fier om att läkemedel
mot könssjukdomar skal/ tillhandahållas kostnads.fi-itt i ''issa .fall finns
i smittskydd~/agen ( 1968: 13 I).

I smittskydds/agen ( 1988: 1471)
.finns .foreskr(/ier om att läkemedel
som behö,·s från smittskyddssynpunkt vid behandling a'' ·en samhäll.~/ar/ig sjukdom skall vara gratis
.for patienten.

Denna lag träder i kraft den I juli 1989.
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I 0 Förslag till

1988/89:SoU25 ·

Lag om ändring i lagen ( 1987: 375) om förbud mot s. k.
bastuklubbar och andra liknande verksamheter

Bilaga

Härigenom föreskrivs att I§ lagen (1987:375) om förbud mot s.k.
bastuklubbar och andra liknande verksamheter skall ha följande lydelse.

Nuvarande /)Jd1!lse

Föreslagen lydelse
I§

Till skydd mot spridning av 1•eneriska sjukdomar hos människor.ges
i denna lag bestämmelser om förbud mot att anordna vissa tillställningar och sammankomster.

Till skydd mot spridning hos
människor m• sjukdomar som avses
i 1.3 bilagan till smittskydds/agen
( 1988: 14 72) ges i denna lag bestämmelser om förbud mot att anordna
vissa tillställningar och sammankomster.

Denna lag träder i kraft den I juli 1989,
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l l Förslag till

1988/89: So U25

Lag om ändring i lagen ( 1989: 15) om ändring i lagen
( 197 l: 289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Bilaga

Härigenom föreskrivs att 14 ~ och ikraftträdandebestämmelsen till
lagen ( 1989: 15) om ändring i lagen ( 1971: 289) om allmänna förvaltningsdomstolar skall ha följande lydelse.

Föreslagen lydelse

l\'11rara11t/(' /_1·de!se

*

14
Länsrätt prövar
I. mål enligt skatte-, taxerings-, uppbörds- och folkbokföringsförfattningarna i den utsträckning som är frireskrivet i dessa författningar,
2. mål enligt socialtjänstlagen
( 1980: 620). lagen ( J 980: 621) med
särskilda hestämmelser om vård av
unga. lagen (1988: 870) om vård av
missbrukare i vissa fall, lagen
( 1988: 153) om bistånd åt asylsökande m. fl .. lagen (1985: 568) om
särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m. fl .. utlänningslagcn (1980: 376), smittskyddslagen
(1968:23lj, lagen (1970:375) om
utlämning till Danmark, Finland,
Island eller Norge for verkställighet
av beslut om vård eller behandling,
körkort slagen (1977:4 77) och lagen
( 1989: 14) om erkännande och
\·crkställighct av utländska vårdnadsavgörandcn m. m. och om
överflyttning av harn. allt i den utsträckning som är föreskrivet idessa lagar. samt mål enligt 6 kap. 21 §
och 21 kap. föräldrabalken,

2. mål enligt socialtjänstlagen
(1980:620), lagen (1980:621) med
särskilda bestämmelser om vård av
unga, lagen (1988:870) om vård av
missbrukare i vissa fall, lagen
( 1988: 153) om bistånd åt asylsökande m.11., lagen (1985:568) om
särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m. fl., utlänningslagen ( 1980: 376), smittskyddslagen
(1988:1472), lagen (1970:375) om
utlämning till Danmark, Finland,
Island eller Norge för verkställighet
av beslut om vård eller behandling,
körkortslagen (1977:477) och lagen
(1989:14) om erkännande och
verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m. m. och om
överflyttning av barn, allt i den utsträckning som är föreskrivet idessa lagar, samt mål enligt 6 kap. 21 §
och 21 kap. föräldrabalken,

3. mål som avses i 24 ~lagen ( 1984: 3) om kärnteknisk verksamhet,
4. mal som avses i 6 första stycket lagen ( 1985:206) om viten.
Länsrättcn i Östergötlands län prövar mål enligt luftfartslagen
( 1957:297) i den utsträckning som är föreskrivet i den lagen.
Förekommer vid mer än en länsrätt flera mål enligt skatte-, taxeringseller uppbördsförfattningarna som har nära samband med varandra. får
måkn handläggas vid en av länsrätterna, om det kan ske utan avsevärd
olägenhet för någon enskild. Närmare föreskrifter om överlämnande av
mill mell:in länsrätter meddelas av r':geringen.

s

DL·nna lag träder i kraft den dag
regeringen bestämmer.

D..:nna lag träder i kraft, sål'ill
gälln ändrad betl'Ckning på smil/skydds/agen. d<'n I juli 1989 och i
ärrigt den dag regeringen bestämmer.
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