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LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-04-22

Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet
Kjerstin Nordborg och justitierådet Ann-Christine Lindeblad.

Filmcensuren för vuxna avskaffas – skyddet för barn och unga
mot skadlig mediepåverkan stärks

Enligt en lagrådsremiss den 11 mars 2010 (Kulturdepartementet) har
regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till
1.

lag om åldersgränser för film som ska visas offentligt,

2.

lag om ändring i brottsbalken,

3.

lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar,

4.

lag om ändring i lagen (1993:1392) om pliktexemplar av
dokument,

5.

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

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunniga Anna
Liljenberg Gullesjö, biträdd av departementssekreteraren Jon Dunås.

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:
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Förslaget till lag om åldersgränser för film som ska visas offentligt

8§

I paragrafen föreskrivs att en framställning i en film, som har lämnats
in till Statens medieråd för beslut om åldersgräns, ska återlämnas till
den sökande i anslutning till att beslutet meddelas. Vid föredragningen har upplysts att när en framställning i en film, som har
lämnats in till Statens medieråd i form av en dvd-skiva, USB-minne
eller annat fysiskt medium, så återlämnas framställningen genom att
mediet på vilket framställningen finns lagrad lämnas tillbaka till
ingivaren. Det förekommer emellertid, och beräknas bli vanligare i
framtiden, att framställningen i en film ges in till Statens Medieråd
elektroniskt, t.ex. i form av en fil som ges in med e-post. I ett sådant
fall ”återlämnas” framställningen genom att myndigheten genom
radering tar bort den från den disk eller motsvarande där framställningen finns lagrad. Enligt Lagrådets mening kan den föreslagna
lagtexten om att framställningen ska återlämnas till ingivaren inte
anses täcka det fallet att framställningen raderas. Saken bör uppmärksammas i den fortsatta beredningen av lagstiftningsärendet.

Övriga lagförslag

Lagrådet lämnar övriga lagförslag utan erinran.

