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LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-10-31
Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet
Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf.
Legitimation och skyddad yrkestitel

Enligt en lagrådsremiss den 13 oktober 2005 (Socialdepartementet)
har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till
lag om ändring i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälsooch sjukvårdens område.

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av ämnessakkunnige Lars
Grönwall.

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Enligt det remitterade förslaget införs en rätt till legitimation för yrkesgrupperna audionomer, biomedicinska analytiker, dietister och ortopedingenjörer. Vidare utsträcks skyddet för yrkestiteln till att omfatta
samtliga yrkesgrupper som avses i 3 kap. 2 § lagen (1998:531) om
yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område.

Enligt det föreslagna andra stycket i 3 kap. 5 § finns i 12 § bestämmelser om rätt för yrkesutövare med utländsk utbildning att använda
skyddad yrkestitel. Med den ändring som nu föreslås i 3 kap. 12 §
och som har sin grund i att 3 kap. 6 § föreslås upphävd kommer
några sådana bestämmelser inte längre att finnas i 12 §.
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Eftersom förslaget innebär att det inte längre i den aktuella lagen
kommer att finnas några yrkesgrupper, utöver de legitimerade, med
skyddad yrkestitel finns det, såvitt Lagrådet kan finna, inte längre
något behov av den föreslagna bestämmelsen. Lagrådet föreslår därför att 3 kap. 5 § andra stycket utgår.

Vidare har fråga uppkommit om det, med den ordning som nu föreslås, finns behov av bemyndigandet för regeringen i 3 kap. 11 § att
meddela föreskrifter om att utbildningar skall ge rätt att använda en
skyddad yrkestitel. Lagrådet har inget att erinra mot att den nämnda
paragrafen upphävs.

Enligt gällande bestämmelser i 3 kap.12 § får regeringen, eller den
myndighet regeringen bestämmer, meddela föreskrifter om att den
som utomlands genomgått utbildning skall få legitimation eller särskilt
förordnande att utöva yrke. Enligt Lagrådets mening bör det klargöras om den föreslagna ordningen medför någon förändring för den
som får ett sådant förordnande som avses i 3 kap.12 § vad gäller
rätten att använda skyddad yrkestitel.

I övrigt lämnar Lagrådet föreslaget utan erinran.

