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LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-13
Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Dag Victor samt
justitierådet Margit Knutsson.
Utvidgad målgrupp för etableringslagen
Enligt en lagrådsremiss den 6 september 2012 (Arbetsmarknadsdepartementet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets
yttrande över förslag till lag om ändring i lagen (2010:197) om
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.
Förslaget har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunniga Maria
Fjellman Lundqvist.
Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:
I sak innebär det framlagda förslaget att det ska införas ett till tiden
begränsat lagreglerat undantag från de villkor för att omfattas av
lagen som anges i 2 § andra stycket.
Härutöver föreslås relativt omfattande redaktionella ändringar. Några
kommentarer till varför dessa ändringar bör göras eller hur de bör
utformas finns varken i remissen eller i det bakomliggande beredningsunderlaget.
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Lagrådet har inte i sak något att invända mot att det införs ett sådant
tidsbegränsat undantag från lagens regler som förslaget innebär.
Enligt Lagrådets mening måste det emellertid anses finnas en stark
presumtion för att undantag av detta slag (när det inte är fråga om
övergångsreglering) ska genomföras genom särskild lag och inte
genom reglering i den lag från vars regler det tidsbegränsade undantaget ska göras.
Någon förklaring till varför man här valt att gå en annan väg lämnas
inte i remissen. Enligt Lagrådets mening får det mot den bakgrunden
anses ligga nära till hands att förorda att det framlagda förslaget ska
omarbetas så att regleringen tas upp i en särskild lag. Rent lagtekniskt är detta okomplicerat och skulle kunna genomföras utan att
Lagrådet behöver höras på nytt eller andra mer tidsödande ytterligare beredningsåtgärder. En fördel med en sådan ordning är också
att det då inte torde finnas anledning att göra de rent redaktionella
ändringarna i lagen.
Lagrådet anser dock att de nu framförda synpunkterna inte är
tillräckliga för att Lagrådet på den grunden ska motsätta sig att
förslaget i sin nuvarande utformning läggs till grund för lagstiftning.

