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Brottsförebyggande rådet (Brå) har fått rubricerade betänkande på remiss och avger 
följande yttrande. 

Brå har i huvudsak tagit del av kapitlen om tillsyn, kontroll, administrativa sanktioner och 
straff. Brå har inte något att erinra mot förslagen.  

Mot bakgrund av regleringarnas inriktning på tillsyn och kontroll har Brå genomfört en 
mindre undersökning av antalet lagföringsbeslut (åtalsunderlåtelse, strafföreläggande eller 
domslut i tingsrätt) som för aktuella lagar innehåller minst ett huvudbrott eller bibrott: 

• Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter (28a §, 29 §). I genomsnitt 
4 lagföringsbeslut per kalenderår under tidsperioden 2006–2020.  

• Lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. (21 §, 22 §). I genomsnitt mindre 
än 1 lagföringsbeslut per år under tidsperioden 2006–2020.  

• Lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård (8 kap. 1–4 
§§). I genomsnitt nära O lagföringsbeslut per kalenderår under tidsperioden 2009–
2020. 

• Lagen (2009:366) om handel med läkemedel (9 kap. 1–2 §§). I genomsnitt drygt 7 
lagföringsbeslut per kalenderår under tidsperioden 2009–2020. Observera att 
lagstiftningen gäller även humanläkemedel. 

• Läkemedelslagen (2015:315, 16 kap. 1–3 §§). I genomsnitt 2 lagföringsbeslut per 
kalenderår under tidsperioden 2015–2020. Observera att lagstiftningen gäller även 
humanläkemedel. 

För flera av regleringarna är antalet lagföringar lågt, vilket inte behöver tolkas som att 
lagstiftningarna brister i styrning. I samspel med utbildning, utveckling av yrkesetik, samt 
myndigheters information och rådgivning, kan lagstiftningarna i praktiken ha ett stort 
genomslag. Forskning inom tillsynsområden generellt ger vid handen att inspektörer av 
olika slag snarare vinnlägger sig om att uppnå framtida laglydnad än att se bakåt och 
sanktionera. Följden blir en viss underrapportering. Eftersom regleringarna till sin natur i 
hög grad förutsätter att brotten upptäcks genom tillsyn och kontroll, kan dock de 
redovisade siffrorna ge skäl till att åtminstone inleda en diskussion om 
kontrollfunktionernas resurser och effektivitet. Det kan finnas grund för att även titta på 
frågan om piratkopierade läkemedel, eftersom eventuell förekomst av sådana sannolikt sker 
utanför de kanaler som är föremål för nyss nämnda regleringars tillsyn och kontroll.  
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Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Kristina Svartz. Vid handläggningen 
deltog forsknings- och utredningsrådet, docent Lars Korsell, föredragande.  

 

 

Kristina Svartz 

 

   Lars Korsell 
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