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LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-12-21

Närvarande: F.d. justitieråden Gustaf Sandström och Lena Moore
samt justitierådet Ingemar Persson.

Kulturarvspolitik

Enligt en lagrådsremiss den 8 december 2016 har regeringen
(Kulturdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över
förslag till
1. museilag,
2. lag om ändring i kulturmiljölagen (1988:950),
3. lag om ändring i lagen (2011:423) om erkännande och
verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunniga
Catharina Adlercreutz och Linda Celander.

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:
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Förslaget till museilag

Inledande synpunkter

Rubriken Ansvarsfördelning före 4 och 5 §§ är inte adekvat. Till detta
kommer att bestämmelsen i 4 § har en naturligare placering närmast
efter 2 §. Om bestämmelsen placeras som 3 § får rubriken före 1 §
ändras, förslagsvis till Allmänt. Rubriken före 5 § kan i så fall
lämpligen ändras till Verksamheten eller Museiverksamheten.
Rubriken före 9 § bör ändras till Förvaltning av samlingar.

7§

Enligt paragrafen ska den publika verksamheten vid museerna i det
allmänna museiväsendet vara tillgänglig för alla och anpassad till
användarnas olika förutsättningar.

I författningskommentaren anges att bedömningen av vilka åtgärder
som är skäliga ska göras utifrån hänsyn till ekonomiska och praktiska
förutsättningar; detta är begränsande uttryck som inte finns i den
föreslagna lagtexten (men väl i 1 kap. 4 § 3 diskrimineringslagen).

Att den publika verksamheten ska vara anpassad till användarnas
olika förutsättningar omfattar enligt författningskommentaren även
åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Här görs, liksom i
allmänmotiveringen, uttalanden om diskrimineringslagen. Det är
oklart om syftet med dessa uttalanden är enbart informativt eller om
de i något hänseende är avsedda att ge uttryck för den närmare
innebörden av paragrafen.

Lagtext, motivering och författningskommentar bör övervägas
ytterligare i den fortsatta beredningen av lagstiftningsärendet.
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10 §

Även om behovet av föreskrifter i första hand tar sikte på överlåtelse
av föremål utan ersättning saknas det anledning att i en ny museilag
begränsa bemyndigandet till ett visst slag av överlåtelse. Lagrådet
förordar att orden ”genom gåva” utgår.

Förslaget till lag om ändring i kulturmiljölagen

2 kap. 20 a §

Lagrådet förordar att bemyndigandet tas in i 20 § som ett andra
stycke.

5 kap. 10 a §

Andra ledet i punkten 4 bör utgöra en egen punkt (punkt 5).

Förslaget till lag om ändring i lagen om erkännande och
verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen

Lagrådet lämnar förslaget utan erinran.

