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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 

3/ 1989-90 med anledning av landskaps

styrelsens framställning till landstin

get med förslag till landskapslag an

gående ändring av 6 § landskapslagen 

om polisverksamheten. 

Landstinget har den 24 november 1989 inbegärt lagutskottets yttrande över 

framställningen. Utskottet, som hört lagberedningssekreteraren Michael Patrick-

_son, får' härmed anföra följande. 

,, 

I framställningen föreslås att bestämmelserna om rapporteftergift anpassas till 

föreslagna nya bestämmelser i rikslagstiftningen om åtals- och domseftergift. 

Utskottet finner förslaget motiverat och ändamålsenligt och tillstyrker detsamma 

med en förtydligande formulering i 2 mom. Uttrycket "i sin helhet" föreslås ersatt 

med "vid en helhetsbedömning" som enligt utskottets åsikt tydligare i· anger att 

bedömningen av om rapporteftergift skall komma i fråga bör göras utgående inte 

blott från själva förseelsens karaktär utan även från övriga omständigheter som 

ansluter sig till förseelsen. Utskottet har uppfattat framställningens ordalydelse 

vara av i sak samma innebörd men anser att ändringsförslaget klarare uttrycker 

syftet. 

Enligt förslaget till motsvarande ändring i rikslagstiftningen skall inrikesministe

riet meddela närmare anvisningar om tillämpningen om bestämmelserna om rap

porteftergift i samband med ringa förseelser. Enligt utskottets åsikt bör landskaps

styrelsen följa tillämpningen av systemet med rapporteftergift och vid behov 

återkomma till landstinget om det visar sig nödvändigt att ge 1andskapsstyrelsen 

fullmakt att utfärda motsvarande anvisningar beträffande förseelser mot i land

skapslagstiftning ingående bestämmelser. 

Utskottet föreslår att lagändringen skulle träda i kraft samtidigt som motsvarande 

ändringar i rikslagstiftningen, d.v.s. från 1.1. 1991. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga det i 

framställningen ingående lagförslaget 

med följande ändringar: 
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Landskapslag 

· angående ändring .av 6 § landskapslagen om polisverksamheten 

(Ingressen lika som i framställningen). 

6 § •' .:~~ . ' ·, . 

, {l mom.)lkasom i framställningen). 

Polisman får avstå frän att rapportera förseelse om förseelsen _vid en helhetsbe~ 

_dömnil}g är ringa och om målsägande inte framställer anspråk. Polisman kan i 

såoal)t f;illi-stället tilldela den skyldige. en anmärkning. 

Denna lag träder i kraft den _l januari 1991. 

. ··,··· 

Mar.~ehamn den 5 december 1989 

,·;· 

På lagutskottets vägnar: 

,,-. 

Gunnevi Nordman · 

ordförande. -

~- : ... 

·'. _ _,. 

l,-'. 

! '~ 

Lars Ingmar Johansson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Nordman, ledamöterna 

Andersson, Christer Jansson och Karlsson samt ersättaren Häggblom. 
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