
Justitieutskottets betänkande 

1980/81: 8 

om isolering m. m. inom kriminalvården (prop. 1980/81: I jämte 
motioner) 

Propositionen 

I rrorosition 1980/81: I har regeringen ljuslit iederarlementel) efter hö

rande av lagr{1det föreslagit riksdagen all anta i rrorositionen framlagda 

förslag till 

I. lag om iindring i lagen ( 1974: 20]) om kriminalviird i anstalt 

2. lag om iindring i lagen ( 1976:]71) om hehandlingen av hiiktade m.:h 

anhi"illna 111. n. 
Rörande prorositionens huvudsakliga innehiill hiinvisar utskottet till vad 

som anfiirs nedan under ruhriken Utskottet. 

De vid rrorosilionen fogade lagförslagen iir av fiiljandc lydelse. 

I Ui!,,,·d<1.i.:1·11 /'1811/8/. 7 .rn111/. Nr 8 

Ju u 1980/81 : 8 
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Ft;rslag till 

Lag um ändring i lag~n I 1974: 20.'J om kriminalvård i anstalt 

lforigenom föreskrivs i friiga om lagen ( 1974: 2(1)) om kriminalviird 
anstalt 

c/d.1 att-~- 17. IX. W-23. 50. 51. .'i2 d od1 60*~ skall ha nedan angivna 
lydelse. 

c/d.1 att i lagen skall in foras en ny paragraf. 20 a *. av nedan angivna 
lydelse. 

N11r11m11rlc lrdd1·1· Fiir1'.l'lctgr·11 lycld.1r• 

) ~I 

Kriminalviirdsanstalt iir riksanstalt eller lokalanstalt. 

Riksanstalt. lokalanstalt eller av
delning av anstalt iir iippen eller 
sluten. 

Regeringen eller myndighel som 
regeringen hesliimrner. filrordnar 
vilka anstalter som iir ribanstaller 
eller lokalanstalter och vilka anstal
ter eller anstaltsavdclningar som iir 
iippna eller slutna. 

Riksanstalt. lokalanstalt eller av
delning av anstalt iir öppen eller 
sluten. 1-"iir placering a1· .1(ida11a in
tagna som a1·.1·1•.1 i 20 a ~ kan sl111c11 
a1·dd11i11g i11riitt11s so111 .1p,•cial(fl'
cld11i11g 111cd .1iir.1kild iirc1Trtlmi11g 
och hcgriin.rnd ge1111·n.111111hct mel
lan c/1· i11tag11a. 

Regeringen eller myndighet som 
regeringen bestiimrner. förordnar 
vilka anstalter som iir riksanstalter 
eller lokalanstalter. vilka anstalter 
eller anstaltsavdelningar som iir 
iippna eller slutna och l'ilka sl11t11a 
a1·ild11i11g11r so111 iir .\f1t'ciala1·ild-
11i11gar. 

Vad i denna lag '-oiigs om öppen eller sluten anstalt giiller iiven iippen eller 
sluten avdelning av anstalt. 

Intagen skall ctrhr·t" tillsammans 
med andra intagna. om e.i annat 
fiiljcr av hestiimmdserna i denna 
lag eller av arhl'tets siirskilda he
skalfrnhet. 

l'<i fritidrn fi'tr i11t11grn i den ut
striickning han önskar dl't vistas 

IH 

/:'11 intagen skall 1111tf1·r tid 1/ci han 
iir .1k\'ltlig att 11(/i'im arhr·tr· 1·ista.1 
tillsammans med andra intagna. om 
ej annat fiiljer av hestiimmelserna i 
denna lag eller av arhetets siirskilda 
heskalfrnhet. V<igrar ett stiirrc r111-
tal a1· 1fr inta).?1111 1·ir/ r'll .1l11tc11 1111-
.1·talt .111111tirligt att 11tfi'ira rlct arh1·tr• 
som hctr ri/11g/.1 r/('11/. fi/r rlod. g1·-
1111·11.111111/wte11 1111'111111 cle111 i11skrli11-
k11s i t/1·111111)11 cl1•/ lir 01111cl1-?ii11).?lige11 
ptik11//11t 11u•tf /11i11.1y11 till .fi'irhlil/a11-
tl('//(/ 11ti a11.1taltc11. 

Pii fritiden riir t/1·11 i11t11).?111· i den 
uts\riickning han iinskar det vistas 
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N11n1mndc lydelse 

tillsammans med andra intagna. om 
ej annat följer av hestämmclserna i 
denna lag. I sluten anstalt får dock 
gemenskapen mellan intagna på.fi"i
tid inskriinkas. om det är oundgäng
ligen påkallat med hiinsyn till för
hållandena p{1 anstalten. 

Intagen för på egen hegäran arhc
ta i enrum. om hellkt1111.1Tiirdll skiil 
talar hiirf("ir. 

Uikare skall yttra sig ii1·er hcgii
r1111 som ll\'Ses i .fi"ir.Hll stycket. 0111 
111i!jligt innan iirendct m·giire.1· och 
11111111rs i110111 en 1·eckll diir1:fia. 
Medgivande skall omprövas så ofta 
anledning diirtill .fi'ireligger. dock 
minst en gång i månaden. 

Om det är nödvändigt med hän
syn till rikets säkerhet. föreliggande 
fara för intagen.i· egen eller annans 
säkerhet till liv eller hälsa eller för 
allvarlig skadegörelse på anstaltens 
egendom eller för att hindra all in
tagen 11tiil·ar menligt il~f7ytande på 
andra intagna. får intagen hållas 
m·skild.f/"ån andra intagna. 

Fiircslllgen lvdclsc 

tillsammans med andra intagna. om 
ej annat följer av hestiimmelserna i 
denna lag. I sluten anstalt får dot:k 
g1·111cn.w111hcten mellan intagna på 
fi·itiden inskrankas. om det i1r ound
giingligen påkallat med hänsyn till 
förhilllandcna pil anstalten. 

I 1111sl11tning till dvgnsrilan .filr de 
i11111g1111 hällas m·skilda .fi·(ln 1·llr-
11ndra. 

J::n intagen fär på egen hegäran 
arheta i enrum. om /ii111plig plats 
kan haeda.1 hon11111 och siirskilda 
skäl inte talar 111ot det. Medgivande 
hiirtill skall omprövas så ofta det 
.finns anledning till det. dock minst 
en giing i m{maden. 

Läkare skall 11ndersiik11 t'n inta
gen s11111 arhct11r i enr11111, 0111 det 
hehii1'.1· 1111•d hii11srn till dennes till
st1/11d. liar den intllgnc arhetat i 
cnr11111 under en .1·a1111111111hiing11nde 
tid 11r en 111å11lld. skall en sädlln 
undcrsiikning 11lltid iig11 ru111. 

En il/lagenfår hilllll.1· al'Skildfi·iln 
andra intagna. om det är nödvän
digt 

I. med hänsyn till rikets säkerhet 
dia föreliggande fara för den in
tagnes eller annans säkerhet till liv 
eller hälsa eller för allvarlig skade
görelse på anstaltens egendom. 

2. för att hindra att den intagne 
p1h·crk11r någon annan intagen att 
all1·arligt stiira ordningen inom an
swlten, 

3 . .får 1111 hindra att den illlagne 
111edn•rkar till att en annan intagen 
.filr tillgång till hcmsnings111edcl, 

4 . .fi'ir att hindra att den intagne 
all\'lirligt 1~fi·n/ar en annan intagen. 

Intagen som avses i 7 ~ tredje stycket och på skäl som diir anges är 
placerad i sluten anstalt får hållas avskild från andra intagna. om det kan 
hefaras att han planlägger rymning eller att annan planlägger fritagnings
försök och avskildheten är nödvändig för att hindra att sådan plan sälles i 
verket. 

't I Riksdai:en /9R0!8/. 7 sam/. Nr 8 
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Nuvarande lydelse 

Beslut enligt första eller andra 
stycket skall omprövas så ofta an
ledning diirtill fijre/igRer, doå 
minst en gång i månaden. 

4 

F.-iresluge11 lydelse 

Ett heslut enligt första eller andra 
stycket skall omprövas så ofta det 
.finns anledning till dl'f. dock minst 
1·w· tionde dag. 

20a * 

Inwgen som /111//es avskild fdin 
andra intagna enligt 20 * skall l'l"/ul/
/a st/dan liittnad i avskildheten som 
kan ske 11111n oliii.:enhct. 

Innan beslut meddelas om f1tg~ird 
enligt 20 * dia vid omprövning av 
sådant beslut skall utredning slo;e 
rörande de omständigheter som in
verkar pt1 frågans avgörande. Liika
l'l' skall yttra si!,: i ji-1/gan. 0111 1111~i
ligt innan å1giirdcn 1·idtage.1· och 
m111t1r.1· inom en l'Ccka di'ireJicr. 

2 Sena,tc lydelse 1976: 506. 

Finns det i fi1/l som 111·s1•s i 20 ~ 
andra stycket 11nlcd11i11g 1111ta att de 
.fi'irhdl/andcn som diir m·.1·1'.I' kom
mer att /1estä en längre tid, .får den 
intagne p/11ccra.1· f){t en .1peci11lm·
de/11ing. 

En intagen .filr ocksä placeras pä 
en speci11/m·dc/11ing, 0111 det finns 
siirskild anledning anta 1111 det iir 
pilkallat fi'ir 11/t hindra honom Ji·än 
hrott.1/ig 1·erk.rn111het 11\' 111/l'llrligt 
slag 1111dl'r l'istl'isen i 11nstal1. 

Ett hes/ut 0111 p/accrini.: pil en 
spccialm·ddning skall omprii1·11s sli 
·~fia del .finns 1111/cd11i11g till det, 
dock 111i11st en gång i 1111/1wdcn. 

f.'11 intagen som hti//s avskild från 
andra intagna enligt 20 * skall .fil 
den lättnad i avskildheten som iir 
miUlig. 

Innan beslut meddelas om 1·11 f1t
giird enligt 20 eller 21111 ~ och vid 
omprövning av ett sfalant beslut 
skall utredning ske n:irande de om
sHimligheter som inverkar på fn't
gans avgörande. 

Den so111 hålls m·skild pil grund 
111· all h11n iir .flirtig .fi'ir sin egen 
siikahct till /it· eller hiils11 skall 1111-
dersi'ikus m· liikurc si'i .\lllll'I dt'I kan 
ske. Annan intagl'n s11111 hälls al'
skild enligt :!() ~ och srld1111 intagen 
.10111 iir placerad pil en sriecialm·
dl'/ning skall 1111dcrsiikas 111· /iikare, 
om det hcl1.-i1·s 111<·d /Jii11sy11 1il/ de11 
i11111g11cs 1il/sttlnd. I far en i11111gc11 
/u/lli1.1· m·.1·kild 1111d1·r 1'11 s111111111111-
hii11gw1dc lid m· 1•11 111tl11ud skall en 
si/dan 1111dcrsiik11i11g alltid iii.:11 rum. 
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N111·11ra11de lydl'lse Fiiresl11gen lydelse 

Över vad som förekommit vid utredning enligt forsla stycket skall proto
koll föras. 

2H3 

Intagen som uppträder våldsamt eller som är s<'t påverkad av alkoholhal
tiga drycker eller annat berusningsmedel att han kan befaras störa ordning
en på anstalten far tillfälligt hfillas avskild från andra intagna så liinge det är 
nödvändigt för att betvinga det vttldsamma uppträdandet eller tills piiver
kan har upphört. 

Visar sig andra medel otillräck
liga för att hetvinga våldsamt upp
triidande av intagen. får de1111e be
/iigg11s med fängsel. om siikerheten 
011mlgiinglige11 kriii·er det. 

Läkare skall s[1 snart del kan ske 
yttra sig ii1·er åtgärd enligt första 
eller a11dra stycket. Sådant yttran
de heltii1·.1 dock ej i frilga om den 
som luillcs avskild diilfor att han är 
påverkad av berusningsmedel. 0111 

ej siirskilda skiil Ji'ireligger. Över 
vad som förekommit skall protokoll 
föras. 

Visar sig andra medel otillräck
liga för att betvinga våldsamt upp
trädande av en intagen. får han hål
las belagd med fängsel, om det iir 
oundgiinglige11 niitfrlindigt med 
hänsyn till hans egen eller a111wns 
si'ikerltet till li1· eller hiil.rn. 

Kan en intagen ifitll som anges i 
.f("irsta eller andra stycket inte häl
las al'skild pc/ 1111staltenfår ltan pla
ceras i allmiint hiiktc i högst tl'ti 
dygn. om detta iir liimpligare lin att 
/111n Ji'irs iirer till l'n w1nw1 anstalt. 

Läkare skall sä snart det kan ske 
undersiika den som iir ji'iremäl .fi'ir 
åtgärd enligt denna paragrq( I frå
ga om den som hälls avskild därför 
alt han iir p[1verkad av berusnings
medel skall en st/dan undersökning 
dock äga mm e11dast om det be
hiirs med hiinsyn till ha11s tillständ. 
Över vad som förekommit skall 
protokoll föras. 

50 ~ 4 

Under 11tred11ing av disciplin
ärende far intagen tillfälligt hiillas 
avskild från andra intagna i den 
mån det iir oundgängligen nödvän
digt för att syftet med utredningen 
ej skall äventyras. Åtgiirden får i 
intet fall hestit längre iin fyra dagar. 
Den intagne skall erlztllla sådan 
lättnad i avskildheten som kan ske 
11ta11 oliige11ltet. 

'Senaste lydelse 197t1: .'\Oh. 
4 Senaste lydelse 1976: 506. 

Under utredningen av ett disci
plinärende for en intagen tillfälligt 
hällas avskild frän andra intagna i 
den mån d!!t iir oundgiingligen nöd
vändigt för alt syftet med utred
ningen ej skall äventyras. Åtgärden 
får i intet fall hestä liingrc än fyra 
dygn. Kan den intagne inte hållas 
arskild på anstalten . .fiir han pla
l'l'ra.1· i allmänt hiikte. 0111 detta iir 
lämpligare iin a Il han .tilrs ä1·er till 
en l1111wn anstalt. Den intagne skall 
fil den Hittnad i avskildheten som är 
111ijj/ig. 
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Nul'(lrande lydelse 

Disciplinärende skall avgöras 
skyndsamt. Innan beslut meddelas 
enligt 47 § skall förhör hållas med 
den intagne. Läkare skall så snart 
det kan ske yttra sig ri>rande åtgärd 
enligt 50 §. Över vad som förekom
mit vid förhör och annan undersök
ning skall protokoll föras. 

6 

Fiirl'slagen lydelse 

Discipliniircndcn skall avgöras 
skyndsamt. Innan beslut meddelas 
skall förhör hållas med den intagne. 
Över vad som förekommit vid för
hör och annan undersökning skall 
protokoll föras. 

52d §6 

Intagen som kan misstiinkas 
l'{l/"(/ pål'erkad m· narkotika jilr 
föreläggas att lämna urinprol'. 

Den som är intagen i anstalt, i 
1•ilken j("iretriide.1Tis placeras in
tagna som icke eller i endast ringa 
mån har tagit befattning med nar
kotika, får fiirelägga.1· att lämna 
urinprov, äi·en om han ej misstiin
kes mra påverkad m· narkotika. 

Regeringen kan förordna om 
överflyttning till tjänsteman inom 
kriminalvården av övervaknings
nämnds befogenhet enligt 54 och 
55 §§ samt av kriminalvånlsstyrel
sens befogenhet enligt denna lag i 
annat fall än som avses i 20 § andra 
stycket samt i 35 och'39§§. 

t.'tr intaw'n får f('ire/äggas att 
liimna 11rinpro1· fi"ir kontroll m· '111-
m1·ida han iir på1·crkad m· narko
tika. 

Regeringen kan förordna om 
överflyttning till tjänsteman inom 
kriminalvården av övervaknings
nämnds befogenhet enligt 54 och 
55 §§ samt av kriminalvårdsstyrel
sens befogenhel enligt denna lag i 
annat fall än som <:vses i 17ff("irsta 
stycket andra meningen, 20 § andra 
stycket samt 20 a, 35 och 39 §§. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1981. 

~ Senaste lydelse 1976; 506. 
" Senaste lydelse 1976: 90 I. 
7 Senaste lydelse 1976: 506. 
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2 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1976: 371) om behandlingen av häktade och 
anhållna m. fl. 

Härigenom föreskrivs att 15 och 17 **lagen ( 1976: 371) om behandlingen 
av häktade och anhållna m. n. skall ha nedan angivna lydelse. 

Numrande lydelse 

15 * 
Häktad får beläggas med fängsel 

Fiireslagen lydelse 

I. under transport och eljest under vistelse utom förvaringslokalen, om 
det är nödvändigt av säkerhetsskiil samt 

2. i övrigt för att betvinga våld- 2. i övrigt för att betvinga våld-
samt uppträdande av den häktade. samt upptriidandc av den häktade, 
om andra medel visar sig otillriick- om andra medel visar sig otillräck-
liga och säkerheten oundgängligen liga och det iir oundgängligen niiJ-
kriii·er det. i·iindigt 111ed hii11sy11 till den häkta

des egen eller a1111w1s siikerhet till 
/il' eller hälsa. 

Läkare skall så snart det kan ske 
yttra sig ö1·cr åtgärd enligt första 
stycket 2. 

IH 

Läkare skall S<l snart det kan ske 
1111dersiika den s11111 iir fi'irem<I/ .f("ir 
åtgiird enligt första stycket 2. 

Vad som sägs i denna lag om häktad har motsvarande tilliimpning på 
I. den som har anhållits eller gripits på grund av misstanke om brott. 
2. den som har intagits i hiikte eller polisarrest för l'örpassning till 

kriminalvårdsanstalt och 
3. den som har tillfälligt placerats 

i häkte med stöd av 43 ~ första 
stycket tredje meningen lagen 
(1974: 203) om kriminalvård i an-
stalt. 

3. den som har tillfälligt placerats 
häkte med stöd av 23 * tredje 

stycket, 4~ * första stycket tredje 
meningen eller 50 § trn(ie meningen 
lagen I 1974: 203) om kriminalvård i 
anstalt. 

Denna lag träder i kraft den I januari 19~ I. 

t2 Riksdagen 1980181. 7 s,1111/. Nr 8 
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Motioner 

I motion 1980/81: 24 av Arne Nygren (s) hemställs att riksdagen beslutar 

I. som sin mening ge regeringen till känna vad som i motionen anförts om 

lekmannaprövning av isoleringsåtgärder inom kriminalvården samt 2. att 

intagna får möjlighet att få offentligt biträde i enlighet med förslaget från 

utredningen om isolering inom kriminalvården. 

I motion 1980/81: 25 av Lars Werner m. tl. (vpkl hemställs I. att riksda

gen antar förslag till lag om ändring i lagen (1974: 203) om kriminalvård i 

anstalt m. m. enligt bilaga I, 2. att riksdagen antar förslag till lag om 

ändring i lagen ( 1976: 371) om behandlingen av häktade och anhållna enligt 

bilaga 2. 3. att riksdagen antar förslag till lag om ändring i rättshjälpslagen 

( 1972: 429) enligt bilaga 3, 4. att riksdagen uttalar att senareläggning av 

inlåsningen vid kriminalvårdsanstalterna till senast kl. 21.00 bör genomfö

ras snarast. 5. att riksdagen uttalar att införande av s. k. mjukceller vid 

kriminalvårdsanstalterna bör vara genomfört senast den I januari 1983. 

Utskottet 

Inlednin,;: 

I propositionen föreslås vissa ändringar i lagen (1974: 203) om kriminal

vård i anstalt (KvaLJ. Flertalet av ändringarna berör reglerna om isolering 

och andra begränsningar av gemensamheten för de intagna i kriminalvårds

anstalt. 

Förslaget grundar sig i dessa delar på förslag som lagts fram av utred

ningen om isolering inom kriminalvården i betänkandet (SOU 1979: 4) 

Avskildhet och gemenskap inom kriminalvården <isoleringsutredningen). I 

betänkandet lämnades förslag till åtgärder för att förebygga behovet av 

isolering och till alternativa åtgärder för att begränsa isoleringsinstitutets 

användning. Förslagen till förebyggande och alternativa åtgärder har. i den 

mån de har bedömts ha budgetmässiga konsekvenser. behandlats av riks

dagen i samband med förslagen till anslagsberäkning för kriminalvården 

för budgetåret 1980/81 <prop. 1979/80: HlO bil. 5, s. 72-82. JuU 34. rskr 

282). De frågor som i övrigt har aktualiserats genom betänkandet och som 

främst gäller ändringar i gällande bestämmelser tas upp i den nu föreva

rande propositionen. 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen föreslås bl. a. att den nuvarande huvudregeln om gemen

samhet under arbete utsträcks till att gälla även vid arbetsvägran. För 

kollektiv arbetsvägran vid en sluten anstalt föreslås dock en särskild un

dantagsregel. Vidare föreslås att en intagen på egen begäran skall få arbeta 

i enrum. om lämplig plats kan beredas honom och särskilda skäl inte talar 

emot det. Nuvarande bestämmelser om isolering för att hindra att en 

intagen utövar menligt inflytande på en annan samt om förutsättningar för 
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att använda fängsel förc:slås få en mera restriktiv formulering. I syfte all 

motverka onödiga forflyttningar mellan anstalterna förcsl<1s att tillfälliga 

avskiljanden skall kunna ske i allmänt häkte. Förutsättningarna för place

ring på s. k. specialavdelning föreslås bli lagreglerade. 

I propositionen föreslås också en generell bestämmelse om att intagna i 

kriminalvånlsanstalter skall få föreläggas att liimna urinprov för kontroll 

av eventuell narkotikapåverkan. 

Slutligen föreslås följdändringar i lagen ( 1976: 371 J om behandlingen av 

häktade och anhållna. 

Avskiljande l'id kollektir arhet.1Tiigra11 111.111. 

Enligt 12 * K vaL gäller att en intagen är skyldig att utföra det arbete 

eller delta i den undervisning eller ur bildning som <'iliiggs honom. 

I 17 * KvaL finns bestämmelser om att den intagne skall arbeta tillsam

mans med andra intagna, om inte annat följer av bestämmelserna i KvaL 

eller av arbetets särskilda beskaffenhet. I propositionen föreslås att be

stämmelsen skall ändras så att det klart framgår alt principen om att de 

intagna skall vistas tillsammans också gäller för en intagen som vägrar 

utföra ålagd sysselsättning. 

Vägran att utföra ålagd sysselsättning kan medföra disciplinstraff. Av

skiljande vid arbetsvägran har i:nligt den nu gällande ordningen i vissa fall 

beroende pii omsHindigheterna ansetts kunna ske med stöd av 20 * eller 

50 *Kval... Enligt vad departemcntschefen uttalar iir di:t emellertid uppen

bar! att tilliimpningsomrihlet för dessa regler vid arbelsviigran är hegrtin

sat. För att göra det möjligt för personalen vid anstalterna att klara av den 

situation som uppstår vid kollektiv arbctsviigran föreslils i propositionen 

att det i 17 * K vaL införs ett undantag från principen om gemensamhet 

under arbetstid för fall då ett större antal av di: intagna vid en sluten anstalt 

samtidigt vägrar att utföra det arbete som har ålagts dem. Gemensamheten 

föreslås i sitdant fall få inskränkas i den mån det iir oundgiingligen påkallat 

med hänsyn till förhållandena på anstalten. 

I motion 25 förespråkas att det föreslagna undantagi:t frfö1 gi:mensamht:t 

inte skall genomföras. 

Det föreslagna undantaget är tillkommet pil förslag av kriminalvårdssty

rclsen. Kriminalvilrdsstyrclscn uttalade sälunda under remissbehandlingen 

av isoleringsutredningens förslag att behandlingen av arbetsviigrare har 

kommit att bli ett allvarligt problem. i första hand vid vissa slutna anstai

tcr. Problemen beror enligt kriminalvårdsstyrelsen friimst p{1 att anstalter

nas resurser är dimi:nsionerade med utgångspunkt från att alla intagna 

under arbetstid arbetar, studerar. ddtar i annan vi:rksamhet dler vistas på 

siirskild avdelning. Eftersom det vid flertalet ansrnltcr inte finns någon 

annan ut Viig än att lfoa arbetsvägrare vistas på respektive bostads

avdelning under arbetstid uppstår. anförde kriminalvårdsstyrclscn, svårig

heter i behandlingen av dem redan när antalet sädana intagna uppgilr till ett 



JuU 1980/81: 8 10 

fåtal på varje avdelning. Enligt kriminalvårdsstyn.:lsens mening borde det 

införas en bestämmelse som gjorde det möjligt att i undantagssituationer 

tillfälligt begränsa gemensamheten mellan de intagna (prop. s. 65-66). 

Utskottet, som anser det värdefullt att gemensamhetsprincipen uttryck

ligen anges gälla också under arbetsvägran. delar kriminalvårdsstyrelsens 

och departementschefens uppfattning om behovet av en undantagsregcl 

från gemensamhetsprincipen vid kollektiv arbetsvägran och godtar den 

lydelse av 17 § KvaL som i detta hänseende föreslås i propositionen. 

Yrkandet i motion 25 om avslag på propositionen i denna del avstyrks 

därför. 

Utskottet avstyrker vidare ett förslag i motion 25 om slopande av den 

nuvarande bestämmelsen om att gemensamheten mellan intagna på fritid 

får inskränkas i sluten anstalt om det är OLindgängligen påkallat med 

hänsyn till förhållandena på anstalten. Bestämmelsen utgör stöd för den 

begränsning av intagnas fritidsgemenskap till viss avdelning som förekom

mer på många anstalter men som i praxis inte används till stöd för beslut 

om enrumsplacering (se SOU 1979: 4. s. 114 f.). 

Avskiljande av skydds- och säkerlzetsskäl 

Enligt 20 ~ KvaL kan tvångsmässig avskildhet förekomma som en sä

kerhets- eller skyddsåtgärd. om det är nödvändigt med hänsyn till rikets 

säkerhet, fara för en intagens egen eller annans säkerhet eller för allvarlig 

skadegörelse på anstaltens egendom eller för att hindra att en intagen 

utövar menligt inflytande på andra intagna. 

För dem som har dömts till fängelse lägst två år eller till internering med 

en minsta tid av två år eller mer och som med tillämpning av 7 * tredje 
stycket K vaL har placerats i sluten anstalt gäller siirskilda bestämmelser 

om isolering. 

I propositionen föreslås i det nu aktuella hänseendet ändring i bestiim

melsen såvitt den avser avskiljande på grund av risk för den intagnes 

menliga inflytande på annan intagen. Ändringen föreslås mot bakgrund av 

att den nuvarande bestämmelsen anses ha fått en alltför allmiint hållen 

avfattning. Enligt vad som föreslås i propositionen preciseras bestiimmel

sen till att avse situationer då avskiljande är nödvändigt för att hindra att 

den intagne påverkar någon annan intagen att allvarligt störa ordningen 

inom anstalten. för att hindra att den intagne medverkar till att en annan 

intagen får tillgång till berusningsmedel samt för att hindra att den intagne 

allvarligt ofredar en annan intagen. 

I motion 25 föreslås att de i 20 *första stycket K vaL i förslaget upptagna 

grunderna för avskildhetsåtgärder skall inskränkas till att endast giilla den 

situationen att avskildheten är nödvändig med hänsyn till påtaglig fara for 

den intagnes eller annans slikerhet till liv eller hlilsa. Motionsyrkandet 

innebär bl. a. att hänsyn till rikets säkerhet inte längre skall vara grund för 

avskiljande. 
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Grunden hänsynen till rikets säkerhet för avskiljande, som varit nödvän

dig att tillämpa i praktiken, bör enligt utskottets mening behållas, och även 

i övrigt bör stadgandet ges den utformning som föreslås i propositionen. 

Till följd härav avstyrker utskottet bifall till motion 25 i dessa delar. 

1 anlutning till vad departementschefen anför (s. 20) angående tillämp

ningen av avskildhetsgrunden att hindra den intagne att allvarligt ofreda en 

annan intagen vill utskottet understryka att en intagen naturligtvis ej skall 

behöva tåla något som helst brottsligt angrepp mot sin person från en 

annan intagen, exempelvis ofredande enligt 4 kap. 7 § brottsbalken. Ett 

sådant förfarande torde alltid kunna bedömas som brott mot anbefalld 

ordning eller meddelade anvisningar och aktualisera disciplinära åtgärder 

enligt 47 § K vaL. Om angreppet inebär allvarligare trakasserier i enlighet 

med vad som utvecklas av departementschefen kan till skydd för den 

angripne tillgripas avskiljande enligt den nu föreslagna grunden. 

Placering på "'Pl'C'ialardelning 

Vid kriminalvårdsanstalterna Kumla, Hall och Norrköping finns f. n. 

specialavdelningar med sammanlagt 24 platser för särskilt rymningsbenäg

na eller farliga intagna med långa strafftider. Placering på sådan avdelning 

utgör inte avskiljande i den mening som avses i Kval. 

I propositionen föreslås en särskild reglering i KvaL beträffande place

ring på specialavdelning. En sådan avdelning skall enligt KvaL kunna 

inrättas med särskild övervakning och begränsad gemensamhet mellan de 

intagna. Enligt en föreslagen ny bestämmelse i KvaL. 20 a§. skall intagen, 

som avskilts med hänsyn till rymningsfara eller fritagningsförsök, få pla

ceras på en specialavdelning om det finns anledning anta att de förhållan

den som föranlett avskiljande! kommer att bestå en längre tid. En intagen 

föreslås också få placeras på specialavdelning om det finns särskild anled

ning anta att det är påkallat för att hindra honom från brottslig verksamhet 

av allvarligt slag under vistelsen i anstalt. 

I motion 25 föreslås att den sist nämnda grunden för placering på 

specialavdelning skall utgå. 

Såsom departementschefen uttalar har den föreslagna bestämmelsen om 

placering på specialavdelning vid risk för allvarlig brottslig verksamhet 

inte någon direkt motsvarighet bland bestfimmelserna om avskiljande en

ligt 20* KvaL. Särskilt i belysning av att avskiljande som regel inte kan 

tillgripas i den nu angivna situationen delar utskottet departementschefcns 

uppfattning att placering på specialavddning skall kunna ske i de avsedda 

fallen. Utskottet tillstyrker därför regeringens förslag rörande specialav

delningar och avstyrker bifall till motion 25 i denna del. 

Läkares mcdvaka11 1·id a1·skildhetsät1:?iirdN 

Enligt 22* KvaL skall innan beslut meddelas om avskildhetsfögLird av 

skydds- eller sLikerhetsskiil eller vid omprövning av sådant beslut utred-



JuU 1980/81:8 I:! 

ning ske rörande omsUindigheter som inverkar pä frågans avgörande. 

Läkare skall yttra sig i frttgan. om ml~jligt innan åtgiirden vidtas och annars 

inom en vecka diirefter. 

l prnpositionen föreslås iindringar i bestämmelserna rörande läkares 

medwrkan vid beslut om avskildhetsåtgärder. Den föreslagna ordningen 

innebtir att Wkare ej längre skall vara skyldig att yttra sig i frågan. Uikarun

dersökning skall alltid iiga rum sil snart det kan ske betriiffande den som 

hälls avskild på grund av att han iir farlig for sin egen säkerhet till liv eller 

hälsa. Annan intagen som h[\lls avskild enligt 20~ KvaL och sädan intagen 

som är placerad på specialavdelning skall undersökas av liikare om det 

behövs med hänsyn till den intagnes tillstilnd. Har en intagen hållits av

skild under en sammanhängande tid av en månad skall en sådan undersök

ning enligt förslaget alltid äga rum. I detta hiinscende uttalade isolerings

utredningen bl. a. att de skiil som ligger bakom föreskrifterna om liikar

rnedverkan bygger på en övertro på läkarens förrnttga att förutse den 

intagnes möjligheter att uthärda en enrumsplacering. Utredningens förslag 

grundade sig på att liikares medverkan skulle rn motiveras endast med 

medicinska skiil. Uikarcs medverkan borde enligt utredningen inte göra 

honom delaktig i själva avskildhetsbeslutet. Departementschefen uttalar 

att de nuvarande be~tämmelserna om läkarmedverkan i samband med 

isolering kan innebiira risk för att undersökningen i ätskilliga fall kan bli en 

tom formalitet som i onödan tar de knappa medicinska resurserna i an

språk. Departementschd'en understryker att Hikarundersökning givetvis 

alltid bör ske sft snart en intagen som har avskilts visar tecken pi.\ sjukdom. 

l motion :!5 avstyrks den föreslagna iindringen beträffande liikarcs med

verkan vid avskildhetsåtgärder. 

Utskottet tillstyrker förslaget i propositionen i nu förevarande hiinsccn

de. Hiirvid beaktar utskottet slirskilt vad departementschefen framfört 

rörande angelägenheten av bestiimmelser som garanterar att liikarunder

sökning iigcr rum när det behövs för att utröna om det beteende f"riln den 

intagnes sida som ligger till grund för ett beslut om isolering kan tillskrivas 

sjukdom eller insufficiens eller för att siikerstiilla att isoleringen inie är 

skadlig fdn medicinsk synpunkt (s. 27J. Med det anförda avstyrker utskot

tet således bifall till motion :!."i i denna del. 

A 1·ski(jw1de f)(l grnnd 111· l'i//d.rn1111 11pptriid1111de m. 111. 

Enligt 13 ~ första stycket K vaL f<lr intagen som upptriider viildsam1 eller 

som är så p?1verkad av alkoholhaltiga drycker eller annat berusningsmedel 

att han kan befaras störa ordningen på anstalten tillfälligt hållas avskilö 

från andra intagna sä liinge det är nödviindigt för att betvinga det våld

samma upptriidandet eller tills pilverkan har upphört. I propositionen 

föreslås inte någon Lindring av det angivna lagrummet. 

I motion :!5 föreslås att en förntsiittning för avskiijande i det nu aktuella 

fallet skall vara att den intagne kan befaras al/rnriiRI störa ordningen. 
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En ändring enligt motionsförslaget kan enligt utskottets mening minska 

anstaltsledningens möjlighet att för upprätthållande av ordningen inom 

anstalten tillgripa avskiljande i de situationer som avses i lagrummet. Med 

hiinsyn härtill anser sig utskotlet inte kunna tillstyrka bifall till motionen i 

denna del. 

H iiktcsplaceri11~ 

Avskiljanden enligt K vaL sker f. n. i regel pft särskilda avdelningar. 

"roavdelningar", när åtgiirden grundas p;'l egen begiiran från den intagnes 

sida. Annars verksHills åtgärderna i allmänhet pfi s. k. observations- eller 

isoleringsavdelningar. I propositionen föreslås att intagen som skall avskil

jas enligt 23 ~ K vaL på grund av våldsamt uppträdande eller påverkan av 

alkohol eller andra berusningsmedel och som inte kan hållas av8kild på 

anstalten diir han vistas, skall fä plact:rns i allmiint häkte i högst två dagar 

om detta är liimpligare än att han förs över till annan anstalt. Motsvarande 

möjlighet till placering på allmiint häkte föreslås betriiffande den som hålls 

avskild under utredningen av etl diseipliniirende. 

I motion 25 yrkas avslag på propositionen i dessa delar. Motionärerna 

menar att i de ftt fall av avskildhet som kommer att finnas kvar enligt 

motionärernas förslag möjlighet måste finnas till avskildhet på den in

tagnes egen anstalt. 

F(irslaget om placering i hiikte av intagna som har avskilts grundar sig på 

en framställning friin kriminalvi'trdsstyrelsen och har behandlats av isole

ringsutredningen. Utredningen anst1g att förslaget skulle vara iignat att 

minska antalet tvångsförtlyttningar av discipliniira skiil från en anstalt till 

en annan. Sålh1na förflyttningar uppfattas enligt utredningen mycket nega

tivt av de intagna och har enligt utredningens mening ännu större nackde

lar iin i vaije fall de kortvariga avskiljandena. 

Utskottet hitriider regeringens förslag och avstyrker bifall till motion 25 i 
dessa delar. 

Be/iigg11i11g 111eJfii11gsd 

Enligt nuvarande regler kan den som avskilts med stöd av 23 ~ KvaL 

heläggas med fängsel om andra medel visar sig otillräckliga för att betvinga 

v{ildsamt uppträdande och säkerheten oundgiingligen kräver det. I propo

sitionen föreslås att det som en förutsättning för beläggning med fängsel 

skall giilla att detta är oundgängligen nödvändigt med hänsyn till den 

intagnes egen eller annans säkerhet till liv eller hälsa. 

I motion 25 föreslås att intagen som belagts med fängsel skall undersö

kas av läkare inom en timme. Vidare anser motionärerna att reglerna om 

beläggande av fängsel hör upphöra att gälla den I januari 1983. Enligt 

motioniirerna bör dessförinnan dessa frågor ha kunnat ordnas på annat 

sätt. 

Utskottet tillstyrker regeringens förslag i nu förevarande hänseende och 

avstyrker motionen i motsvarande del. 
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A rskiljande under utredning m· discipli11iirende 

Under utredningen av ett disciplinärende får enligt 50 * K vaL en intagen 

tillfälligt avskiljas i den mån det är oundgängligen nödvändigt för att syftet 

med utredningen inte skall iiventyras. Åtgärden fä.r bestå högst fyra dagar. 

I propositionen föreslås inte annan ändring i bestämmelsen än att uttrycket 

dagar ersätts av uttrycket dygn. 

I motion 25 yrkas att bestämmelserna om avskiljande under utredning av 

disciplinärende tas bort. Enligt motionärana finns inga skäl för ett avskil

jande vid utredning av disciplinärende. 

I linje med vad isolcringsutredningen har anfört (s. 246) anser utskottet 

att önskemålet om undvikande av avskildhetsåtgärder är mindre starkt i nu 

förevarande fall: det rör sig uteslutande om mycket kortvariga avskiljan

den och riskerna för negativa effekter för den intagnes psykiska eller 

fysiska tillstånd eller för hans samhällsanpassning måste bedömas som 

små. Härtill kommer att kriterierna for avskiljande i detta fall efter 1976 års 

lagändring är mycket restriktiva. Bestiimmelsen innebär sålunda att av

skildhet inte får användas för att förebygga oro i samband med disciplinära 

förseelser utan endast av utredningstekniska skäl. 

Med hänvisning till det anförda avstyrker utskottet bifall till motion 25 i 

denna del och tillstyrker den i propositionen föreslagna ändringen i 50 * 
KvaL. 

Urinprm ·skontro/I 

Enligt 52 d * K vaL får en intagen som kan misstänkas vara påverkad av 

narkotika föreläggas att avlämna urinprov. Den som är intagen i anstalt i 

vilken fön:trädesvis placeras intagna som inte dler endast i ringa mån har 

tagit befattning med narkotika för föreläggas att lämna urinprov även om 

han inte misstänks vara påverkad av narkotika. 

Syftet med bestämmelsen, som tillkom genom ändringar år 1978 (prop. 

1978/79:62, JuU 15 rskr 901. är att det genom urinanalys skall kunna 

anskaffas ett tillförlitligt underlag för en önskvärd differentiering av de 

intagna. 

l propositionen uttalar departementschefen att det - med hänsyn till att 

hittills använda metoder att spåra upp narkotika inom anstalterna har visat 

sig klart otillräckliga - finns anledning att i nu förevarande sammanhang ta 

upp frågan om en ut vidgning av det förhållandevis snäva tillämpningsom

råde som bestiimmclsen har erhållit: bestämmelsen ger siilunda inte möjlig

het att gent:rellt eller stickprovs vis göra kontroller med hjälp av urinprovs

analys på andra kriminalvårdsanstalter än sådana där företrädesvis i1:ke 

narkotikamissbrukare placeras. Enligt departcmentschefen skulle det vara 

en fördel som ett led i uppspårande! av narkotika om det blev möjligt att på 

samtliga anstalter göra urinprovsanalyscr generellt eller stickprovsvis niir 

det finns anledning tro att narkotika förekommer på en anstalt men tillräck

lig grund att misstänka någon speciell person för att vara narkotikapilver

kad inte föreligger. 
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I propositionen förordas med hänvisning till det anförda att 52 d § KvaL 

ändras så att en generell möjlighet ges till urinprovskontroll av intagna för 

bedömning av huruvida narkotikapåverkan föreligger. 

Den föreslagna utvidgningen av möjligheten att ta urinprov för kontroll 

av narkotikapåverkan avstyrks i motion 25. Enligt motionärerna kommer 

bestämmelsen enbart att innebiira ytterligare förnedringar för de intagna, 

och den kommer inte att ha någon inverkan när det giiller att komma till 

rätta med narkotikaproblemen. 

Utskottet har vid behandlingen av en motion vid föregående riksmöte 

uttalat sig för en sådan utvidgning av möjligheterna att göra urinprovskon

troller som nu föreslfrs i propositionen UuU 1979/80: 34 s. 13). Enligt 

utskottets mening kan den i propositionen föreslagna bestämmelsen verk

samt bidra till att motverka användningen av narkotika inom kriminal

vårdsanstalterna. Utskottet förutsätter att kriminalvårdsstyrelsen i sam

band med meddelandet av närmare föreskrifter rörande verkställigheten av 

bestämmelsen kommer att beakta de integritctsfrf1gor som blir aktuella i 

sammanhanget. 

Med hänvisning till det anförda tillstyrker utskottet förslaget i proposi

tionen rörande kontroll av urinprov. Motion 25 avstyrks i motsvarande 

del. 

Hiikteslagen 

I propositionen föreslås ändringar i lagen ( 1976: 331) om behandlingen av 

häktade och anhållna m. fl. 
I motion 25 föreslås ändringar i regeringens förslag i denna del som följer 

av motionärernas förslag i övrigt. Av utskottets stiillningstaganden i det 

föregående följer att utskottet med avstyrkande av motion 25 i denna del 

tillstyrker bifall till propositionen i motsvarande del. 

Ofli'ntligt hitriide 

lsoleringsutredningen föreslog att det i vissa avseenden skulle införas en 

rätt för den intagne till offentligt biträde i iirenden rörande avskildhetsfrä

gor. Förslaget har inte förts vidare i propositionen. 

I motion 25 föreslås att rätt till offentligt biträde tillerkänns den intagne i 

iirenden hos kriminalvårdsstyrelsen enligt 18. 20. 23 eller 47 ~ KvaL. 

Vidare föreslås att offentligt biträde i sådana fall skall utses for den som 

åtgärden avser om det behövs för tillvaratagande av dennes rätt. 

I motion 24 hemställs att riksdagen skall besluta att intagna får möjlighet 

att få offentligt biträde i enlighet med förslag från isoleringsutredningen. 

Isoleringsutredningens förslag motiverades bl. a. med att man därige

nom klarare skulle ge uttryck för iirendets vikt och för betydelsen av att 

den rättssökande får stöd av ett bitriidc. Rätten till offentligt biträde skulle 

dock begränsas till ärenden hos kriminalvt1rdsstyrelsen. dvs. ärenden rö

rande besvär eller beslut vid anstalt. underställning av omprövningsbeslut 
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rörande fortsatt avskildhet enligt 20 § första stycket K vaL samt ärenden 

rörande 20 * andra stycket KvaL liksom ärenden som rör placering på 

specialavdelning. Också vid disciplinärenden skulle offentligt biträde kun

na erhållas enligt utredningens förslag. 

Departementschefen uttalar att han har stor förståelse för de motiv som 

ligger till grund för förslaget om rätt för den intagne att rn offentligt biträde. 

I sammanhanget mfiste emellertid enligt departementschefen beaktas att 

det nuvarande statsfinansiella läget gör det nödvändigt att efterstriiva 

besparingar inom hela statsförvaltningen. Även om ett genomförande av 

utredningens förslag inte är iignat att leda till annat än förhållandevis 

begränsade kostnadsökningar delar departementschefen mot denna bak

grund den uppfattning som uttalats av kriminalvårdsstyrelsen att frägan 

inte lämpligen bör bedömas isolerad. Departementschcfen erinrar om att 

de intagna redan nu i mån av behov har rätt till allmän rättshjälp efter 

prövning av rättshjälpsniimnd i sedvanlig ordning. 

Utskottet delar departementschefens uppfattning att det av hänsyn till 

det statsfinansiella läget nu ej är möjligt att utvidga möjligheterna att få 
offentligt biträde på sätt som föreslagits i motionerna. Utskottet avstyrker 

därför motionsyrkandena i denna del. 

Lckm111111amt!dverk1111 i ärende om a1·ski(i1111de 

l motion 24 hemställs all riksdagen beslutar att som sin mening ge 

regeringen till känna vad som anförs i motionen om lekmannaprövning av 

isoleringst1tgiirder inom kriminalvärden. 

I motionen erinras om att regeringen lhlng{1tt isoleringsutn.:dningens 

förslag att ärenden om avskiljande skulle fä prövas av ett lekmannaorgan. 

Motionären anför att frirslaget om lckmannaprövning behandlats i tv~t av 

utredningsbetiinkanden. dels i isoleringsutredningens betiinkande och dels 

i betänkandet (SOU 1977: 76) Personalen vid kriminalvårdens anstalter. 

Motionären uttalar att diirvid gjorts samstämmiga bedömningar om viirdet 

av all införa lekmannaprövning. Enligt motionären hör frägan behandlas 

med förtur av fängelsestraffkommitten tJu 1979: 04) som enligt sina direk

tiv särskilt skall uppmärksamma de synpunkter som har förts fram av 

isoleringsutredningen. 

Departementschefen uttalar i propositionen att frtigan om lekmanna

medverkan på lokal och regional nivå bör avgöras i samband med att 

ställning tas till fängelsestraftkommittcns kommande förslag. 

Utskottet, som hyser sympati för motionsönskcmålet. delar departe

mentschefens uppfattning att frågan om lekmannamedverkan bör avgöras i 

samband med att stiillning tas till fängelsestraffkommittens kommande 

förslag. Med hänsyn till frägans samband med de övriga förslag som 

kommitten beräknas framliigga finns enligt utskottets mening ej anledning 

att nu begära att förslag i denna frt1ga framliiggs siirskilt med förtur. 

Utskottet avstyrker bifall till motion 24 i denna del. 
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K 1·iillsi11/ä.rninR 

I motion 25 yrkas att riksdagen uttalar att senareläggning av inlåsning 

vid kriminalvi'irdsanstalterna till senast kl. 21 snarast bör genomföras. 

Önskemål om senare kviillsinlåsning på sluten anstalt har tidigare prö

vats av riksdagen. senast med anledning av en motion vid 1979/80 års 

riksmöte. I sitt av riksdagen godkända betänkande i saken (JuU 1979/ 

80: 34) avstyrkte utskottet bifall till motionen. Till stöd hädor åberopades 

att de negativa effekterna av den nuvarande ordningen var högst begränsa

de. Dä~jämte hänvisades till de prioriteringar som måste göras i det stats

finansiella läget. 

Utskottet vidhåller sin i betänkandet JuU 1979/80: 34 framförda uppfatt

ning och avstyrker bifall till motionen 25 i denna del. 

Miukceller 

I motion 25 hemställs att riksdagen skall uttala att införande av s. k. 

mjukeeller vid kriminalvårdsanstalterna bör vara genomfört senast dt:n I 

januari 1983. 

Frågor som införande av s. k. mjukisolerade celler som alternativ till 

spiinnhälte behandlades av departementschefcn i hudgetpropositionen 

1979/80: 100 bilaga 5 (s. 81). Frågan hade remisshehandlats på grund av 

isolt:ringsutredningens förslag om försök med sådana celler. I budgetpro

positionen uttalade dt:partementschefen att han hade förståelse för den 

tveksamhet som ett par av remissinstanserna redovisat med hänsyn till att 

celler av denna typ inte hittills hade prövats inom den svenska kriminalvår

den. Deparkmentschefcn ansåg emellertid med hiinsyn till de positiva 

erfarenheter av användningen av mjukceller som har redovisats från andra 

Hinder. framför allt Storbritannien. att en försöksverksamhet borde kom

ma till stånd. Departementschefen underströk att han helt delade socialsty

relsens uppfattning att placering i mjukisolerade celler borde rn tillgripas 

endast i de fall diir spännhälte annars skulle ha anviints. 

Enligt utskottets mening hör dt:n av departementsehefcn förordade för

söksverksamheten avvaktas innan beslut fattas om inriittande av mjukiso

lerade celler. Utskottet avstyrker med hiinvisning härtill motion 25 i denna 

del. 

Ö1·riJ.:I 

I övrigt föranleder propositionen dler motionerna inte något uttalande 

friln utskottets sida. 

Utskollcts h('lnstiil/a11 

U !skottet hemställer 

I. betriillande m·.1·ki(ia11de 1·id kol/ek1i1· arhet.1Tiigr1111 

att riksdagen med avslag på motion 1980/81: 25 i denna del (yr

kande I delvis) antar 17 * första stycket och 60 * i det genom 
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propos1t1ont:n 1980/81: I framlagda förslaget till lag om ändring i 

lagen ( 1974: 203) om kriminalvård i anstalt. 

2. beträffande avskiljande 1111der.f/"itid 

att riksdagen med avslag på motion 1980/81: 25 i denna del (yr

kande I delvis) antar 17 § andra stycket i det under I angivna 

lagförslaget. 

3. beträffande m·skilja11de m· skydds- eller siikerhetsskiil 

att riksdagen med avslag pil motion 1980/81:25 i denna del !yr

kande I delvis) antar 20 § första stycket i det under I angivna 

lagförslaget. 

4. beträffande placering pä specia/m•delni11g 

att riksdagen med avslag på motion 1980/81: 25 i denna del (yr

kande I delvis) antar 20 a * andra stycket i del under I angivna 

lagförslaget. 

5. beträffande liikares mecfrcrkan l'id al'Skildhet.1iitgiirdcr 

att riksdagen med avslag på motion 1980/81: 25 i denna del (yr

kande I delvis) antar 22 § andra styået i det under I angivna 

lagförslaget. 

6. beträffande m·skiljwu/e 1·id 1'(1/d.rnmt uppträdande m. m. 

att riksdagen med avslag på motion 1980/81: 25 i denna del <yr

kande I delvis) antar 23 § första stycket i det under I angivna 

lagförslaget. 

7. beträffande hiiktesplacaing 

att riksdagen med avslag på motion 1980/81: 25 i denna del !yr

kande I delvis) antar 23 * tredje stycket och 50 * tredjt: mening

en i det under I angivna lagförslaget. 

8. beträffande heliigg11i11g 111c•c/.!i'i11gsel 

att riksdagen med avslag på motion 1980181: 25 i denna del (yr

kande I delvis) antar 23 * fjärde styt:ket i det under I angivna 

lagförslaget. 

9. beträffande al'skiljandc 1111der discipli11iire11dc 

att riksdagen med avslag på motion 1980/81:25 i denna del (yr

kande I delvis) antar 50 § första meningen i det under I angivna 

lagförslaget. 

10. beträffande 11rinprovsko11troll 

att riksdagen med avslag på motion 1980/81: 25 i denna del (yr

kande I delvis) antar 52 d * i det under I angivna lagförslaget. 

11. beträffande lage11 om krimi11ali·ärd i anstalt i 1'ii'rigt 

att riksdagen antar det under I angivna lagförslaget i den mån det 

inte omfattas av utskottets hemställan ovan. 

12. beträffande hiikteslagc11 

att riksdagen med avslag på motion 1980/81:25 i denna del (yr

kande 2) antar det i proposition 1980/81: I upptagna förslaget till 

lag om ändring i lagen ( 1976: 371) om behandlingen av häktade 

och anhållna m. n .. 
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13. bl!träffande 11/Yi'nlfigt hitriide 

att riksdagen avslår motion 1980/81:24 i denna del !yrkande 2l 

och motion 1980/81: 25 i denna del (yrkande 3>. 

14. beträffande /e/.:.ma1111amclfrcrk1111 i iircndc om t11"skilj1111de 

att riksdagen avslår motion 1980/81: 24 i denna del (yrkande Il. 

15. beträffande hiillsin/i)sning 

att riksdagen avslår motion 1980/81: 25 i denna del (yrkande 4l, 

16. beträffande n(iukcef/cr 
att riksdagen avslår motion 1980/81: 25 i denna del (yrkande 5). 

Stockholm den 11 november 1980 

På justitieutskottets vägnar 

BERTIL LIDGARD 

Niirrnrande: Bertil Lidgard (ml. Åke Polstam (cl. Eric Jönsson (s). Hans 
Petersson i Röstånga (fp), Arne Nygren (s). Björn Körlof (m). Lilly Ber
gander (s). Gunilla Andre (c). Hans Pettersson i Helsingborg (sl. Helge 
Klöver /si. Ella Johnsson le). Karl-Gustaf Mathsson (s). Arne Svensson 
(ml. Maja Ohlin (s) och Allan Ekström (m). 

Resen·ationer 

I. Offentligt biträde tmom. Bl 
Eric Jönsson (s). Arne Nygren (s). Lilly Bergander (si. Hans Pettersson i 

Helsingborg (s). Helge Klöver (si. Karl-Gustaf Mathsson (si och Maja 

Ohlin (sl anser 

dels att den del av utskottets yttrande pils. 16 som börjar med "Utskot

tet delar" och slutar med "denna dcl'" bort ha följande lydelse: 

De skäl som isolcringsutredningen har anfört för att införa rätt för den 

intagne att rn offentligt biträde i ärenden rörande avskiljande har enligt 

utskottets mening stor tyngd. De kostnadsökningar som det innebär att 

införa en sådan rätt i den begränsade omfattning som utredningen har 

föreslagit bör inte hindra att beslut fattas härom. Den närmare utformning

en av regler i iirnnet bör dock prövas i regeringens kansli. Ett förslag hör 

därefter snarast föreläggas riksdagen. 

Vad utskottet nu har anfört med anledning av motion 24 i denna del och 

motion 25 i denna del om riitt för intagen att få offentligt hitriide hör såsom 

riksdagens mening ges regeringen till kiinna. 

dels att utskottets hemstiillan under moment 13 bort ha följande lydelse: 

13. beträffande <~frentligt hitriide 

att riksdagen med anledning av motion 1980/81: 24 i denna del 
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{yrkande 2) och motion 19R0/8 I: 25 i denna del (yrkande 3) såsom 

sin mening ger regeringen till känna vad utskottet har anfört om 

rätt för intagen att få offentligt biträde i iircnde om avskiljande . 

., Lekmannamedverkan i ärende om 3\'Skiljande lmom. 14) 

Eric Jönsson Is). Arne Nygren Is). Lilly Bergander (si. Hans Pettersson i 

Helsingborg lsl. Helge Klöver (s). Karl-Gustaf Mathsson Is) och M<~ia 

Ohlin (s) anser 

dels att den del av utskottets yttrande pii s. 16 som bö1jar med "Utskot

tet som" och slutar med "denna de1·· hort ha följande lydelse: 

I direktiven till fängelsestraffkommitten har angetts att kommitten hör 

arbeta skyndsamt och noggrant pröva möjligheterna att med förtur lägga 

fram förslag till dellösningar. Enligt utskottets mening får ett införande av 

lekmannamedverkan i ärenden rörande avskiljanden anses vara så angelä

get alt frågan härom bör behandlas med förtur av kommitten, antingen 

separat eller i samband med det förslag till en organisation med förtroende

mannastyrelser inom kriminalvården som utredningen har fått till uppdrag 

att liigga fram. Tilläggsdirektiv härom hör utfärdas för utredningen. 

Vad utskottet sålunda med tillstyrkande av motion 24 har anfört om 

fiirslag rörande lekmannamedverkan i ärenden om avskiljanden bör såsom 

riksdagens mening ges regeringen till känna. 

de/.1· att utskottets hemställan under moment 14 bort ha följande lydelse: 

14. beträffande lekm111111amelfrerka11 i iirende om ll\'.~ki(iande 

att riksdagen med bifall till motion 1980/81: 24 i denna del !yr

kande I) sfisom sin mening ger regeringen till känna vad utskottet 

har anfört om förslag rörande lekmannamedverkan i iirende om 

avskiljande. 
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Lag om ändring i lagen ( 1974: 203) om kriminalvård i anstalt 

Pr11p11sitit1111·ns .fi"irs/11g A-/11tit111iir1·n111.1· .fi'irs/ag 
~ ~ 

Kriminalv{trdsanstalt iir riksanstalt - - - avdelning av anstalt. 

17 ~ 

En intagen skall - - - arheti:t ~ siirskilda beskaffenhet. 

\.'iigrar ett stiirrc antal ai· dc in-
tagna l'id 1·11 s/11tc11 anstalt sa111ti-
digl alt 11~/i'ira arhetc so111 har 
11/agts dem, ./iir dock g1•111c11sa111hl'-
tl'11 111el/11n de111 inskrii11k11s i den 
111än det iir 01111dgii11g/igc11 11äkallat 
111cd hii11sy11 till .fi"ir/u11/andc11a f}(t 
{//1.\'f<iill'/I. 

På fritiden får - - - i denna lag. 

I s/11/en 1111s111/t .får dock ge111e11-
.rnmhct1·11 111ella11 intagna f'ti ,ti'iti
dcn inskrii11ka.1· 0111 det är 011nd
giinglige11 pi/kallat 111cd hiinsyn till 
.fi'irlull/1111de11a pil w1.1·t11/11•11. 

I anslutning till - - - avskilda fr{m varandra. 

18 ~ 

En intagen rår - - - alltid iiga rum. 

21 

Bilaga I 

20 ~ 

En intagen får hållas avskild friin 
andra intagna. om det iir nödviin
digt 

En intagen for hi'tlla~ avskild l'riin 
andra intagna om det iir niidviindigt 
111ed hiins.1·11 till 11/itag/ig fara för 
den intagnes eller annans siikerhet 
till liv eller hiilsa. 

I. 111ed hii11sy11 till rikets .1iik1•rh1·t 
l'llt•r Ji'ircliggu11dc rara för den in
tagnes eller annans siikerhet till liv 
eller hiilsa eller .f('ir a/ll'llrlig skadc
giircl.1·1· 1}{/ a11.1·taltc11.1· egendom. 

2 . .fi"ir att hindra att den intagne 
111/i·erkar 111/gon annan intagen att 
alll'llrligt stiira ordningen i110111 an
stalten. 

3. Ji'ir att hi11dm all den intagne 
111edrl'l'kar till att en an11<1n intagen 
.filr tillg1)11g till hem.rni11g.1·111cdcl . 

.:/ . .f('ir att hi11dm alt elen intagne 
alfrarligt <~fi·edar l'll a11111111 intagen. 

Intagen som avses - - - siittes i verket. 
EH beslut enligt - - - var tionde dag. 
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Prop11sit i< 111c11.1· .fi'irslag Moti1111iircma.1 .fi'irslag 

20a * 
Finns det i fall - - - pi\ en specialavdelning. 

En intagen .f/1r ock.stl plac1·rn.1 pil 
en specialm·de/11i11g, 0111 det fi1111s 
särskild a11/ed11i11g anta att det iir 
påkallat .fiir af/ /lindra honom .fi·ii11 
hmt1slig 1·ak.1w11het 111· a/fi·ar/igt 
slag under 1·istdsen i anstalt. 

Ett heslut om - - - gång i mi\naden. 

21 * 
En intagen som - - - som iir möjlig. 

22 * 
Innan heslut meddelas - - - p{1 fri'igans avgörande. 

Den so111 hålls arskild pil gmnd 
m· af/ han iir fiir/ig ji:ir sin egen 
siikerhc·t till /il· eller hii/.rn sk11// 11n
da.1iika.1· a1· /iikaf'I' så snart d1•t kan 
ske. Annan intagen s11111 /11///.1· ar-
skild enligt 20 ~ och såclan intagen 
0111 är placerad f)(l Speciala1·delni11g 
ska// 11ndasiika.1· m· liikare, om det 
hchii1·.1· med hii11.1Tn till den i11-
tag11e.1· tillst(/11d. Har en i11Wgc11 

/11J//its m·ski/J undC'I' l'll .1'1111111/l//1-
hiinglllll/C tid m· c'n 111c'i11ad skall en 
scldan 11ndersiikni11g alltid iiga mm. 

Uikare skall vttr11 sig i ji·ågan, 
0111 111idligt i1111an åtgiirde11 1·idt<1ge.1· 
och an1111r.1 inom en 1·c•cka diirl:fil'r. 

Över vad som förektHnmit - - - skall protokt11l föras. 

Intagen som uppträder väldsamt 
eller som iir sä p[1verkad av alkP
holh;tltiga drycker eller annat he
rusningsmedel att han kan hefaras 
störa ordningen pi\ anstalten fiir till
fälligt hilllas avskild frttn andra in
tagna så länge det iir nödviindigt för 
att hetvinga upptriidandet eller tills 
p{1verkan har upphört. 

Intagen som upptriider vitldsamt 
eller som iir sii påverkad ~1v alko
holhaltiga drycker eller annat be
rusningsmedel att han kan befaras 
allrnrligt störa ordningen p~i anstal
ten f<'ir tillfiilligl h{tllas avskild fril.n 
andra intagna så Hinge det iir nöd
viindigl for att hetvinga upptriidan
det eller tills p{iverkan har upphört. 

Visar sig andra - - - liv eller hiilsa. 

1\011 t'n intagen i.fi11/ som anges i 
.fi'irsta eller andra stycket inte h<il
las ai·skild 11i/ a11staltc11.fi/r han p/a
ccras i all111ii11t hiikte i hiigst tl'd 
dygn. 0111 dl'tta iir lii111plig11re iin mt 
'11111.fi'irs iil'cr till en annan anstalt. 

Läkare skall sf1 snart det kan ske Liikarc skall ~r1 snart det kan ske 
undersöka den som iir förcm{1l för undersöka den som hr filremftl för 
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f'r<lfl<>Sili<lll<'n.I' .f{"ir.1/t1g 

t1tgiird enligt denna raragraf. I fräga 
om den som hiills avskild diirför alt 
han iir r:lverkad av berusningsme
del skall en sådan undersökning 
dock äga rum endast om det behövs 
med hiinsyn till hans tillstiind. Över 
vad som förekommit skall föras 
rrotokoll. 

Af 11ti1miiranas ji'irslag 

i'ttgiird enligt denna raragraf. I Ji'<l
ga 0111 inlllgen .10111 hl'iagt.1· med 
.fi'i11g.1·c/ skall .l'lida11 1111dcr.1"<H,11i11g 
ske i110111 <'Il ti111111e. I fr{1ga om den 
som h;ills avskild diirför att han iir 
riiverkad av berusningsmedel skall 
en s~idan undersökning dock iiga 
rum endast om det behövs med 
hiinsyn till hans tillstiind. 

Över vad som förekommit skall 
föras rrotokoll. 

:"O * 
Linda 111redning1'11 ll\' <'Il disl'i-

{Jliniire11de .fiir en intagen ti/(fi'illigt 
hållas 11\'.1·kild fi"i/11 l111dra inlllg11a i 
d1'11 nu/n det lir ou1u/gii11g/igc11 11"id-
1·ii11digt .f('ir all syfiet lll<'d 11trl'd-
11i11ge11 1j skall ii1·1•111yra.1. A.tgiirdcn 
.får i i111c1 .fiil/ he.1·1t1 lii11gre iin .f.\Ta 
dyg11. Kan di'n i111agnc inte hällas 
anki/d pil a11.1talte11 . .fl/r ha11 pla
cera.i· i all111iinl hiiktt' 0111 detta iir 
/ii111p/igare iin af/ han .f('irs ii1·n till 
c11 w11wn a11sta/1. l><'n illlag11e skall 
fil den /iittnad i a1".~ki/dhetrn som iir 
111iijligt. 

52d * 
E11 intagen .får Ji'ircliigga.1· alt 

lii111na urinprol' .fi'ir ko111roll a1· hu
rul'ida han iir pifrakad lll' narko
tika. 

Regeringen kan förordna om 
överllyttning till ljiinsteman inom 
kriminalvården av övervaknings
niimnds befogenhet enligt 54 och 
55 ~* samt av krirninalvt1rdsstyrel
sens befogenhet enligt denn;1 lag i 
annat fall än som avses i I 7 ~ Ji'irsta 
stycket andra 111e11i11ge11. 20 * andra 
meningen samt 20a. 35 llCh 39*~-

Regeringen kan förordna om 
överflyttning till tjiinsteman inom 
kriminalvi\rden av iivervaknings
niimnds befogenhet enligt 54 rn.:h 
:"5 ** samt av kriminalv:irdsstyrel
sens befogenhet enligt denna lag i 
annat fall iin som avses i 20 * andra 
meningen samt 20a . . ~5 och :w **· 

Denna lag triidcr i kraft den I januari 1981 

23 ~andra stycket upphiir af/ giil
la den I ja1111ari 1983. 



JuU 1980/81:8 24 

Bilaga 2 

Lag om ändring i lagen (1976: 371) om behandlingen a\' häktade och 
anhållna m. fl. 

l'n 111< 1.1·i1i<111e11.1· .fi'irs/ag M11ti<111iircn1<1.1 .f('ir.1/ag 

15 * 
Hiiktad för beliiggas - -- - liv eller hiilsa. 

Uikare skall så snart det kan ske Liikarc skall sil snart det kan ske. 
undersöka den som ilr fiircm<ll för dock senast inom ('/I ti11111u·. undcr-
iitgfö·d enligt första stycket 2. söka den som iir ·föremi1l för iltgiird 

enligt första stycket 2. 

17 * 
Vad som siigs i denna lag om hiik

tad har motsvarande tilliimpning p[i 
I. den som har anh{1llits eller gri

pits pf1 grund av misstanke om 
brott. 

2. den som har intagits i hiikte 
eller polisarrest J"iir förpassning till 
kriminalvårdsanstalt och 

3. den som har tillfiilligt place
rats i hiiktc med stiid av 23 { tn·di!' 
stycket. 43 * första stycket tredje 
meningen eller 50 { tr<'i(ic lll!'lli11go1 
lagen ( 1974: 203! linl kriminalv~ird i 
anstalt. 

Vad som siigs i denna lag 11111 hiik
tad har motsvarande tilliirnpning p;i 

I. den som har anhållits eller gri
pits pii µrund av misstanke om 
brott. 

2. den som har intagits i hiikte 
eller polisarrest J"iir J"iirpassning till 
kriminalvi-irdsanstait och 

.~. den som har ti!lfalliµt place
rats i hiiktc med st i.id av 43 ~ flir<;ta 
stycket tn:d.ic meningen laµen 
( 1974: 2lU l om krirninalvi1rd i an
stalt. 

Denna lag triidcr i kraft den I januari 1981 

15 { 1111dru .1n'l'kct 111111'1iir att .~·iil
/11 d1'11 I ,i11111111ri 1983. 
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Rilaga 3 

Lag om ändring i rättshjälpslagcn (1972:4291 

Hiirigcnom föreskrivs ;lit 41 och 42 ** riittshjälpslagL'n (I lJ72:42lJ) skall ha 

nedan angivna lydelse. 

Propositio11c11s .fiirslag Mori1111iircmas fiirslag 

-1 J *I 
Riittshjiilp genom offrntliµt hi

triicle liimnas i mttl eller iirende 

I. hos utskrivningsniimnd eller 

psykiatriska niimnden ang:icnde in

tagning enligt 8 eller lJ *eller utskriv

ning enligt 16 eller I 9 ~* lagen 

( 1966:293) nm beredande av sluten 

psykiatrisk viml i \issa fall. 

2. hns beslutsniimnd eller psykia

triska niimnden ang!icndc inskriv

ning i eller utskrirning frili1 viirdhem 

eller specialsjukhus enligt lagen 

( 196 7 :940) angt1ende omsorger om 

vissa psykiskt utvecklingsstiirda eller 

placering av särsknleelcv enligt 28 * 
samma lag. 

1. hos fiirvaltningsdmmtol ang{1-

ende tvimgsintaµning i allmiin v[ird

anstalt för alknholmisshrukare en

ligt 18 eller :".'i * la!(en (I 9.'i4:.'i7lJ) om 
nykterhetsvi'trd dlcr b·arh<'illande 

enligt 4.'i * samma lag. 
4. ang:lende omhiindertagande 

för samhiillsv{ml enligt 29 * harna
vt1rdslagt•n (I %11:97) eller utredninµ 

enligt 30 *samma lag el kr ang:ienck 

siidan samhiillsdrds slutliga upphö

rande enligt -12 * samma lag. 

.'i. hos fiirvaltningsdnmstol ang{1-

cnde intagning i eller utskrivning 

från ungdnmsv{1rdssknla enligt har

navtmlslagen ( 1%11:97). 

Riittshjiilp ge1wm offentligt hi

triide liimnas i mi·t1 eller iirende 

I. hos utskrivningsnfornd eller 

psykiatriska niimnden angi1ende in

tagning enligt X eller lJ *eller utskriv

ning enligt 1<1 eller 19 ~* lagen 

(I %6:293) om beredande av sluten 

psykiatrisk viird i vissa fall. 

2. hos heslutsniimnd eller psykia

triska nämnden ang:knde inskriv

ning i eller utskrivning fr~lll drdhem 

eller \pecialsjukhus enligt lage11 

( l<J67:lJ-lll) ang:lende omsorger om 

\ issa psykiskt utveckling\stiirda eller 

placering av siirskoleL'lev enligt 2X * 
samma lag. 

3. hos frirrnltningsdllmstol ang~i

cnde tvi'tngsintagning i allmiin v{ml

anstalt för alkoholmissbrukare en

ligt 18 eller 5.'i ~lagen ( JlJ.'i-1:579) om 

nykterhets\·i'trd eller kvarh<'tllande 

L'nligt -15 * samma lag. 
-l. :111giiende ornhiindertagande 

fiir samhiillsv;ird enligt 2lJ * harna
drdslagen ( llJf11J:lJ7) eller utredning 

enligt 311 *samma lag eller angiiende 

s:idan samhiillsvimls slutliga upphii

rande enligt -12 * samma lag. 

.'i. hos förvaltningsdomstol angi1-

rnde intagnin,ir i eller utskrivning 

fri1n ungdomsv~irdsskola enligt bar

naviirdslagL"n ( 1%tl:lJ7). 
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6. angående förpassning eller ut

v1snmg enligt utliinningslagcn 

(1954: 193) samt vid utredning hos 

polismyndighet n~ir fr:lga har upp

kommit om förpassning eller utvis

ning. 

7. angttende avvisning enligt ut

liinningslagen. dock ej hos polismyn

dighet. såvida icke anledning förelig

ger att underställa ärendet den cen

trala utliinningsmyndigheten eller 

utliinningcn enigt 35 * samma lag 

hållits i förvar liingrc iin en vecka. 

8. angående verkstiillighet enligt 

utlänningslagen. om anledning före

ligger att underställa iirendct den 

centrala utliinningsmyndigheten 

med stöd av 58 * andra stycket 

samma lag eller hänskjuta ärendet 

dit med stöd av 58 * tredje stycket 

samma lag eller om utlänningen 

enligt 35 * samma lag httllits i förvar 

längre iin en vecka. 

9. ang:Etcndc föreskrifter som 

meddelats enligt 10 *· 34 *eller 51 * 

femte stycket utliinningslagen, 

10. angftende hemsiindandc av 

utliinning med stöd av 71 * första 

stycket utlänningslagen. 

11. angiiende förverkande av vill

korligt medgiven frihet enligt 26 

kap. brottsbalken. 

12. angt1endc ftterintagning i an

stalt enligt 2l) eller 30 kap. brottsbal

ken. 

verkstiillighet 

utomlands a\· frihetsberövande pii

följd enligt lagen ( 1963: 193) om 

samarbete med Danmark. Finland. 

Island och Nnrgc ang{1cnde verkstäl

light'ten av straff m. m. eller lagen 

( 1972::?.fiO) om internationellt samar-

Afr11io11iiren1as /i'irslag 

6. angiiende förpassning eller ut

visning enligt utbnningslagen 

(1954: 193) samt vid utredning hos 

polismyndighet när fråga har upp

kommit om förpassning eller utvis

ning. 

7. angående avvisning enligt ut

länningslagen. dock ej hos polismyn

dighet. såvida icke anledning förelig

ger att underställa ärendet den cen

trala utliinningsmyndighetcn eller 

utlänningen enligt 35 * samma lag 

hållits i förvar längre än en vecka. 

8. angående verkställighet enligt 

utliinningslagcn. om anledning före

ligger att underställa ärendet den 

centrala utlänningsmyndighetcn 

med stöd av 58 * andra stycket 

samma lag eller hiinskjuta ärendet 

dit med stöd av 58 * tredje stycket 

samma lag eller om utlänningen 

enligt 35 * samma lag hållits i för\'ar 

längre än en vecka. 

9. angående föreskrifter som 

meddelats enligt 10 ~. 34 *eller 51 ~ 

femte stycket utliinningslagen. 

10. angående hemsiindande av 

utlänning med stöd av 71 * första 

stycket utlänningslagen. 

11. angående förverkande av vill

korligt medgiven frihet enligt 26 

kap. brottsbalken. 

12. angående återintagning i an

stalt enligt 29 eller 30 kap. brottsbal

ken. 

13. angiknde verkställighet 

utomlands av frihetsberövande på

följd enligt lagen (1963: 193) om 

samarbete med Danmark. Finland. 

Island och Norge ang;1cndc vcrkstiil

ligheten av straff rn. m. eller lagen 

( 1972:260) om internationellt samar-
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hete rörandi: n-rkstiillighct av bcti: rörande verkstiillighet av 

bn>ttsmhlsdom, 
14. angi"1i:nde utliimning enligt la

gen ( 19711:375) om utliimning till 

0;111mark. rinlancl. Island eller Nor

ge fiir verkstiillighl'l av beslut om 

\'(1rd eller behandling. 

15. angäcnde kastrering enligt la

gen ( 1944: 133) 0111 kastrering. om 

giltigt samtycke till fögärden ej läm

nats. 

16. hos n:geringcn enligt 1 § and

ra stycket lagen ( I975: 1360) om 

tvlingsiitgiirder i spaningssyfk i vissa 

fall. 

hrottsmålsdom. 

14. angt1cndc utlämning enligt la

gen ( 1970:375) om utlämning till 

Danmark. Finland, Island eller Nor

ge för verkställighet av bt:slut om 

drd eller behandling, 

15. angående kastrering enligt la

gen (1944:133) om kastrering. om 

giltigt samtycke till <°ttgärdcn ej läm- . 

nats. 

16. hos regeringen enligt 1 9 and

ra stycket lagen ( 1975: 1360) om 

tv{mgs;ltgärder i spaningssyfte i vissa 

fall. 

17. hos kriminafrårdsstyrelsen en

ligt 18, 20. 23 eller 47 * lagen 

(/974:203) om kriminalvård i an

stalt. 

42 §1 

I iirencle som angL'S i 41 § l·-5 och 

11-15 skall offentligt hitriide utses 

för den som {1tgiirden avser. om det 

hehiivs för tillvaratagande av dennes 

rätt. Vid bedömningen av behovet 

sk;1ll siirskilt heaktas om i viisentligt 

hiinsecnde motstridiga sakuppgifter 

liimnats under utredningen eller 

betydelsefulla sakförhdllanden i öv

rigt iir oklara. 

I iirende som anges i 41 § 1-5, 

1 l·-15 och 17 skall offentligt biträde 

utses för den som åtgiirden avser. om 

det behövs för tillvaratagande av 

dennes rätt. Vid bedömningen av 

behovet skall siirskilt beaktas om i 

viisentligt hiinseende motstridiga 

sakuppgifter liimnats under utred

ningen eller betydelsefulla sakupp

gifter i övrigt iir oklara. 

I iirendc som - - - - - - - - - - - av biträde saknas. 

Denna lag triider i kraft den I januari 1981. 

I l.Hielse enligt prop. 197X/7'J:'JO. 
Norstedts Tryckeri, Stockholm 1980 




