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____________________ 

 

Inledning 

Svea hovrätt har granskat betänkandet främst utifrån de intressen som 

hovrätten särskilt har att beakta. Hovrätten har följande synpunkter på 

betänkandet.  

 

Förslaget om absolut preskriptionsgräns för konsumentfordringar 

Hovrätten har ingen invändning mot att en absolut preskriptionsgräns för 

konsumentfordringar övervägs. Av den föreslagna lagtexten framgår dock 

inte på ett tydligt sätt vilka fordringar som ska omfattas av den nya 

ordningen. Vidare finns enligt hovrättens mening att behov av att klargöra 

närmare vilka förfaranderegler som ska gälla vid prövningen om 

preskriptionstiden ska förlängas. Bland annat bör av lagtexten framgå vilken 

tidsfrist som ska gälla för att anhängiggöra en begäran om förlängning.  Till 

skillnad från vad som anges i betänkandet anser hovrätten också att det finns 

ett behov av övergångsbestämmelser. Av dessa måste i vart fall framgå i 

vilken mån den föreslagna preskriptionsbestämmelsen ska gälla fordringar 

som redan har uppkommit vid tiden för ikraftträdandet och hur 

bestämmelserna om förlängning ska tillämpas på sådana fordringar.   

Sammantaget anser hovrätten att förslaget är så ofullständigt att det inte kan 

läggas till grund för lagstiftning innan det har kompletterats och på nytt 

blivit föremål för remissbehandling.     

 

Särskilt om brottslighet i utsatta och särskilt utsatta områden  

Betänkandet behandlar i flera avsnitt utvecklingen i utsatta och särskilt 

utsatta områden när det gäller bland annat kriminalitet. Hovrätten 

välkomnar att flera av de förslag som presenteras i betänkandet syftar till att 

motverka denna utveckling. Mot bakgrund av bland andra polisens 

beskrivning av hur fattigdom och utanförskap är mycket starkt bidragande 

faktorer till att ungdomar dras in i kriminalitet i sådana områden, hade det 

enligt hovrättens mening varit värdefullt om kommissionen hade tagit ett 
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större helhetsgrepp kring frågan hur dessa grundorsaker till den allvarliga 

utvecklingen i områdena skulle kunna motverkas.   

____________________ 

 

Detta yttrande har beslutats av hovrättspresidenten Anders Perklev efter 

föredragning av administrativa fiskalen Isabelle Waldenström.   

 

 

Anders Perklev 

 

   Isabelle Waldenström 


