
Justitieutskottets betänkande 

1976/77: 31 
med anledning av propositionen 1976/77: 88 om ändring i brotts
balken (övervakningsnämnds verksamhetsområde) 

Propositionen 

I propositionen 1976177: 88 har regeringen (justitiedepartementet) 

föreslagit riksdagen att anta följande 

Förslag till 

Lag om ändring i brottsbalken 

Härigenom föreskrives att 37 kap. 1 § brottsbalken skall ha nedan an
givna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

1 §1 

övervakningsnämnds verksam
hetsområde skall omfatta en eller 
flera allmänna underrätters dom
krets. För handläggning av ären
den rörande personer som dömts 
till fängelse, ungdomsfängelse eller 
internering må dock tillsättas sär
skilda övervakningsnämnder. över
vakningsnämnds verksamhetsom
råde bestämmes av regeringen. 

övervakningsnän'mds verksam
hetsområde skall omfatta en eller 
flera allmänna underrätters dom
krets, om ej särskilda skäl förelig
ga till annan indelning. För hand~ 
läggning av ärenden rörande per
soner som dömts till fängelse, 
ungdomsfängelse eller interne
ring må tillsättas särskilda över
vakningsnämnder. Övervaknings
nämnds verksamhetsområde be-
stämmes av regeringen. 

övervakningsnämnd består av fem ledamöter, om ej regeringen för
ordnar att viss nämnd skall hava flera ledamöter. Nämnden är beslutför 
med ordförande och två ledamöter. I brådskande fall, så ock i ärenden 
av mindre vikt, äger ordföranden ensam besluta å nämndens vägnar. Så
dant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med nämnden. 

Regeringen äger förordna att övervakningsnämnd skall arbeta å av
delningar. Om sådan avdelning skall i tillämpliga delar gälla vad om 
nämnd är stadgat. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1977. 

1 Senaste lydelse 1974: 565. 
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Utskottet 

övervakningsnämnds verksaiphetsområde skall. enligt 37 kap. 1 § 

brottsbalken omfatta en eller flera allmänna underrätters domkrets. I 
propositionen föreslås en ändring av stadgandet så att regeringen får 
möjlighet att om särskilda skäl föreligger bestämma annan indelning. 
Med ändringen avses bl. a. att göra det möjligt att anpassa frivårdsorga
nisationen i storstäderna till den kommunala vårdorganisationen.· :· . 

Utskottet har inte funnit anledning till erinran mot det i propositionen 
framlagda förslaget. 

Utskottet hemställer 

att riksdagen antar det i propos1t1onen 1976/77: 88 framlagda 
förslaget till lag om ändring i brottsbalken. 

Stockholm den 19 april 1977 

På justitieutskottets vägnar 
ASTRID KRISTENSSON 

J. ' 

Niirvara11de: fru Kristensson (m), fröken Måttson (s), herrar Polstarn 
(c), Jönsson i Malmö (s), Johansson i Växjö (c), Nygren (s), Pctcrsson 
i Röstånga (fp), fru Bergander (s), fru Andersson i Kumla (s), herrar 
Winberg (m), Pettersson i Helsingborg (s), fru Johnsson (c), herrar 
Körlof (m), Scgcrstedt (s) och fru Bernström (fp). 
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