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Nr 20 

Kungl. Maj :ts proposition med förslag till ny lagstiftning om kriminalvärd 
; anstalt m. m.; given den 14 december 1973. 

Prop. 1974:20 

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats
rådsprotokollet över justitieärenden och lagrådets protokoll, föreslå riks
dagen att bifalla de förslag om vars avlåtande till riksdagen föredragande 
departementschefen hemställt. 

CARL GUSTAF 
LENNART GEIJER 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen föreslås att lagen f 1964:541) om behandling i 
fimgvårdsanstalt ersätts med två särskilda lagar, nämligen lag om 
beräkning av strafftid m. m. och Jag om kriminalvård i anstalt. Vidare 
föreslås i anslutning därtill vissa ändringar i brottsbalken. 

Beträffande kriminalvården i anstalt bygger förslaget i väsentliga delar 
på kriminalvårdsberedningens betänkande (SOU 1972 :64) Kriminalvård 
och på de riktlinjer för anstaltsvårdens fortsatta utformning som lagts 
fram i 197 3 års statsverksproposition (prop. 1973: 1 bil. 4 s. 76-164) och 

som i allt väsentligt godkänts av riksdagen (JuU 1973:15, rskr 1973:152). 
Enligt förslaget skall anstaltsviirden redan från början inriktas på 

konkreta åtgärder som förbereder den intagne för tillvaron utanför 
anstalten, allt i den utsträckning det kan ske utan att kravet på 
samhällsskydd blir eftersatt. Lagförslaget syftar också till en ökad 
integrering mellan anstaltsvård och frivård. Vidare betonas vikten av 
samverkan mellan kriminalvården och andra samhälleliga organ. 

Det nya anstaltssystemet skall enligt förslaget bestå av riksanstalter 
och lokalanstalter av sluten eller öppen typ. Meningen är att anstaltsvår
dens s. k. normalklientel företrädesvis skall placeras i lokalanstalter som 
skall erbjuda vidgade möjligheter till frigång utanför anstalten och ökad 
kontakt med samhällets stöd- och hjälporgan. Även intagna med långa 
strafftider som från början placerats i slutna riksanstalter skall emellertid 
kunna föras över till lokalanstalter när sa behövs för en ändamålsenlig 
förberedelse av frigivning eller övergång till vård utom anstalt. Det 
förutsätts slutligen att det i praktiken kommer att bli möjligt att även 
placera ett förhållandevis stort antal av de till kortvariga frihetsstraff 
dömda i lokalanstalter. 
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Vidare innebär förslaget ökade möjligheter till permissioner av olika 
slag. Samtidigt föreslås att den strängare praxis som numera iakttas när 

det gäller att hevilja kortlidspermissioner för vissa begränsade kategorier 
samhällsfarliga brottslingar med långa strafftider kommer till uttr~ ek ge

nom särskilda bestämmelser därom. 
Enligt förslaget inskränks möjligheterna att hålla en intagen isolerad 

från andra inlagna. De föreslagna bestämmelserna om brevgranskning 

innebär att sådan skall fä ske endast om det tir pakallat av siikerhetsskäl. 
Best:immelserna om besök har i förslaget getts en mindre restriktiv 

utformning [in i nuvarande lagregler. Vidare föresUs en bestiimmelse som 

ger de intagna rätt att i liimplig ordning ÖVt'rlägga med anstaltsledningen i 

frågor som är av gemensamt intresse för de intagna. Detla för dock ske 

endast med de begränsningar som följer av giillande bestämmelser och 

avtal för verksamheten inom kriminalvarden. 

Förslaget innebiir oL·ks[i att reglerna för disciplinär bestraffning ändras 

avsevärl i förh:lllandc till nuvarande ordning. 

Den nya lagstiftningen föreslås triida i krafl den 1 juli 1974. 
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I Förslag till 

Lag om beräkning av strafftid m. m. 

Härigenom förordnas som följer. 

Inledande bestämmelser 

I § Dom på fängelse, ungdomsfängelse eller internering eller förordnan

de t'nligt 28 kap. 3 § brottsbalken om behandling i anstalt skall befordras 
till verkställighet enligt denna lag. Lagen gäller även i fråga om hur tid för 

sådan verkställighet skall beräknas. 

Vad i denna lag iir föreskrivet om fängelse gäller även fängelse vilket 
ålagts som förvandlingsslraff för böter. 

Befordran av dom till verkställighet m. m. 

2 § Har den som dömts till fängelse, ungdomsfängt.'lse eller internering 

icke inom föreskriven tid fullföljt talan i målet såvitt angår den ådömda 

påföljden, får domen verkstiillas i denna del utan hinder av att åklagare 

eller målsägande fullföljt talan mot domen. 

Uom som avses i första stycket får även i andra fall än som sägs där 

verkställas utan hinder av att domen ej vunnit laga kraft. Härom är 

särskilt stadgat. 

3 § Dom på fängelse, ungdomsfängelse eller internering får även verk
stlillas, om den dömde före fu!lföljdstidens utgång i den ordning som 
anges i denna lag avger förklaring att han avstår från talan mol domen 

såvitt angår den ådömda påföljden och medger att den får verkställas 
(nöjdförklaring). 

4 § Uen som iir häktad fi\r avge nöjdförklaring inför styresmannen vid 
den kriminalvårdsanstalt där han är intagen eller föreståndaren för det 

häkte eller chefen för den rättspsykiatriska klinik där han förvaras eller, 

om han hålles i militärhäkte, inför den befattningshavare som har uppsikt 

över häktet. Är den som sålunda iigcr mottaga nöjdförklaring ej tillstädes, 

får förklaringen avges inför den som är i hans ställe. I fråga om häktad 

som förvaras pa rättspsykiatrisk klinik kan Kungl. Maj :t förordna att 
nöjdförklaring i vissa fall skall avges inför närmaste polismyndighet. 

Nöjdförklaring som avses i första stycket giiller endast om den som 

mottager förklaringen har tillgång till domen eller rättens bevis om målets 

utgi\ng, såvitt rör den dömde (domsbevis), samt elen dömde haft betänke
tid till andra dagen efter elen då domen avkunnades för honom vid rätten 
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eller på annat sätt delgavs honom. Den dömde skall om möjligt beredas 
tillfälle att under betänketiden samråda med sin försvarare. 

Den som får taga emot nöjdförklaring enligt första stycket skall så 

snart det kan ske erinra den dömde om hans rätt alt avge nöjdförklaring 

samt upplysa den dömde om när och hur det kan ske. Det åligger honom 

vidare att den dag, då nöjdförklaring först kan avges, efterhöra om den 

dömde vill avge sådan förklaring. 

S § Bestämmelserna i 4 § äger motsvarande tillämpning i fråga om den 

som undergår fängelse eller på annan grund är intagen i kriminalvårds

anstalt. 

6 § Den som icke är häktad eller intagen i kriminalvårdsanstalt får avge 

nöjdförklaring inför styresman vid kriminalvårdsanstalt eller förcstfodare 

för allmänt häkte eller den som är i sådan befattningshavares ställe eller 

inför polismyndighet. Den som fullgör militärtjänstgöring för avge nöjd

förklaring även inför befattningshavare vid krigsmakten, som har bestraff

ningsrätt över honom i disciplinmål. 

Nöjdförklaring enligt första stycket får avges endast om den som vill 

avge förklaringen överlämnar dom eller domsbevis till den som skall taga 

emot förklaringen. 

7 § När nöjdförklaring avges, skall vittne närvara. Den som mottagit 

nöjdförklaring skall göra anteckning därom på den handling på grund 

varav förklaringen avgivits. Anteckningen skall underskrivas även av den 

dömde och vittnet. 

8 § Nöjdförklaring som avgivits enligt denna lag får icke återtagas. Har 
den dömde fullföljt talan mot domc:n i vad han därigenom dömts till 
fängelse, ungdomsfängclse eller internering, skall denna talan anses 

återkallad genom nöjdförklaringen. 

9 § Ar den som skall und..:rgå fängelse, ungdomsfängelse eller int.:rne

ring häktad eller är han intagen i kriminalvårdsanstalt för und..:rgårnde av 

påföljd i annat mål när domen får verkställas, skall styresmannen vid drn 

kriminalvårdsanstalt där han är intagen elkr föreståndaren för det häkte 

eller chefen för den rättspsykiatriska klinik där han förvaras eller, om han 

hålles i militärhäkte, den befattningshavare som har uppsikt över häktet 

omedelbart befordra domen till verkställighet. 

Förvaras den som är häktad i målet ej i kriminalvårdsanstalt, skall han 

för verkställighet förpassas till sådan anstalt. 

Är den dömde häktad i annat mål när domen får verksl~illas och 

förvaras han ej i kriminalvårdsanstalt, får verkstiillighl'ten påbörjas där 

han förvaras. 

10 § Är den som skall undergå fängelse, ungdomsfängdse eller interne

ring icke häktad eller intagen i kriminalvårdsanstalt när domen enligt 2 § 
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första styckt'! får verkställas, skall kriminalvårdsstyrelsen förelägga ho

nom att senast viss dag inställa sig vid den kriminalvårdsanstalt, där 

domen skall verkställas. 
Kan det befaras att den dömde avviker eller efterkommer han icke 

föreläggande enligt första stycket, skall polismyndigheten i den ort där 

han vistas på begäran av kriminalvårdsstyrelsen låta förpassa honom till 
anstalten. 

Avger den dömde nöjdförklaring inför styresman vid kriminalvårds

anstalt eller föreståndare för allmiint häkte, skall den som tager emot 

förklaringen omedelbart befordra domen till verkställighet. Avger den 

dömde nöjdförklaring inför polismyndighet eller befattningshavare vid 

krigsmakten, skall den som tager emot förklaringen låta förpassa den 

dömde till kriminalvardsanstalt enligt bestämmelser som kriminalvårds

styrelsen meddelar. Befattningshavare vid krigsmakten skall begära biträ

de av polismyndigheten i orten för att verkställa förpassningen. 

Om det bedöms kunna ske utan fara för att den dömde avviker, får 

polismyndigheten förelägga honom att inställa sig vid kriminalvårds

anstalten i stället för att förpassa honom dit. 

11 § Den som skall förpassas till kriminalvårdsanstalt för att undergå 

påföljd får i anslutning härtill tillfälligt förvaras i allmänt häkte eller 

polisarrest, om det behövs med hänsyn till transportförhällandena. 

12 § Om särskilda skäl föreligger med hänsyn till den dömdes hälsotill

stånd, arbets- eller utbildningsförhällanden eller andra omständigheter, 

får kriminalvårdsstyrelsen på ansökan av den som dömts till fängelse och 

icke är häktad bevilja uppskov med verkställigheten under viss tid, högst 

sex månader fran den dag då domen enligt vad ovan är föreskrivet i denna 

lag far verkställas. Föreligger synnl!rliga skäl får uppskov beviljas under 

ytterligare högst sex månader. Kvinna som är havande eller ammar barn 
får beviljas uppskov under tid som prövas skälig. 

Uppskov får ej beviljas. om det finns skiilig anledning antaga att den 
dömde avviker. Uppkommer anledning till sf1dant ant;igandl! sedan 

uppskov beviljats. skall beslutet återkallas. 
Vis;ir den dömde innan verkställigheten börjat att han givit in ansökan 

om uppskov och har ej uppskov tidigare sökts i mMet, skall verkstiillig

heten anstf1 i avvaktan pä kriminalviirdsstyrdsens beslut. 

·13 § Har någon dömts till fängelse oeh visar han innan verkställighett'n 
börjat att till Kungl. Maj :t ingivits ansökan att han av nåd sbll bl'frias 

från straffet eller få detta utbytt mot böter clkr disciplinstraff, villkorlig 

dom, skyddstillsyn eller överlämnande till särskild vård, skall, om han ej 
är häktad eller intagen i kriminalvårdsanstalt samt nåd l'j tidigare sökts i 

miilet, verkställighden anst~i i avvaktan på Kungl. Maj :ts beslut med 
anledning av ansökningen. Detta gälkr dock ej, om det finns skälig 

anledning antaga att den dömde avviker. 
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14 § Kungl. Maj:t äger för annat fall än som avses i 12 eller 13 § 

meddela bestämmelser angående anstånd under högst sex månader med 

verkställigheten av dom beträffande den som dömts till fängt'lse och icke 

är häktad eller på annan grund intagen i kriminalvårdsanstalt. 

15 § Om fängelse, ungdomsfängelse eller internering börjat verkställas 

och högre rätt i stället dömer till annan av dessa påföljder eller förlänger 

tiden för fängelse, skall verkställigheten fortsätta enligt dm tidigare 

domen till dess den dömde avger nöjdförklaring i fråga om den nya 

domen eller denna på annan grund far verkstiHlas. 

16 § Bestämmdserna i 2-11 och 15 §§ äger motsvarand.: tillämpning 

när domstol förordnar om återintagning i anstalt av den som dömts till 

ungdomsfängelsc clkr internering. 

17 § Förordnas i dom på skyddstillsyn om behandling i anstalt enligt 28 

kap. 3 § bro! tsbalken, äger 2, 9 · 11 och 15 § § motsvarande tilliimpning. 

I sådant fall skall även 3 § äga motsvarande tilliimp11ing, öni den dömde 

har avgivit nöjdförklaring enligt 38 kap. 1 § hrottsbalken. Meddelas 

under prövotiden förordnande om sådan hehandling, äger bestämmel

serna i 2-11 och 15 ~8 motsvarande tillämpning. 

18 § Häktas den som undergår fängelse, ungdomsfängelsc, internering 

eller bdrnndling i anstalt enligt 28 kap. 3 § brottsbalken av annan 

anledning än misstanke om brott, skall verkställigheten avbrytas. 

Beräkning av strafftid m. m. 

19 § Vid vcrkstiillighet av fängelse riiknas strafftiden, när elen dömde är 

häktad eller p<i annan grund intagen i kriminalvårdsanstalt. friin den dag 

dii domen fär verkstiilbs och i annat fall fr:in den dag d;l den dömde 
enligt 1 O § intages i allmänt hiikte eller kriminalvårdsanstalt eller omhän

dertages av polismyndighet för förpassning. 
Tid, undt:r vilken den dömdl' hållits i häkte i måkt efter det att slutlig 

dom däri meddelades, skall r1iknas som tid varunder straffet verkställts. 

20 § För den som börjat undergå fängelse på viss tid skall kriminalvårds

styrelsen så snart det kan ske fastställa dagen för strafftidens slut. 
Överstiger strafftidcn fyra mtinader, skall styrelsen även ange elen eller 

de dagar, som är av betydelse för tillämpning av bestlimmelserna i 

brottsbalken om villkorlig frigivning, samt den strafftid som då återstår. 

När ändring i beslutd påkallas av omständigheterna, skall anmälan 

därom göras till kriminalvärdsstyrclsen som har att förordna i ärrndet. 
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21 § Förekommer till verkställighet fängelse i högst fyra månader, skall 

vid beräkning av strafftiden omräkning ske till dagar, därvid månad skall 
anses utgöra trettio dagar. Antalet dagar skall liiggas till den dag från 

vilken tiden räknas. 

Skall tid för fängelse räknas efter manad eller år, skall den dag 

som genom sitt tal i månaden motsvarar den från vilken strafftiden 
räknas anses som slutdag. finns ej motsvarande dag i slut månaden, skall 

den månadens sista dag anses som slutdag. Ingår även dagar i tiden, skall 

antalet dagar läggas till slutdagen för den övriga tiden. 

Är tiden för fängelse bestämd endast i dagar, skall antalet dagar läggas 

till den dag från vilken tiden räknas. 

Uppkommer vid beräkning av tid för fängelse del av månad, anses 

månaden utgöra trettio dagar. Del av dag bortfaller. 

22 § Har domstol enligt 33 kap. 5-7 §§ brottsbalken förordnat att 

fängelse skall anses verkstiillt till visst antal dagar, skall först beräknas 

slutdag utan avseende därpå och avdragt't beräknas från den dagen. 

Detsamma gäller i fråga om tid som enligt 19 § andra stycket skall räknas 

som tid varunder straffet verkställts. 

23 § Har avbrott ägt rum i verkställigheten av fängelse, skall det antal 

dagar avbrot tct varat läggas till slutdagen. 

Som avbrott anses icke att den som undergår fängelse häktas med 

anledning av misstanke om brott. 
Genom beslut enligt lagen ( 1974:000) om kriminalvård i anstalt kan 

bestämmas att viss tid icke skall inräknas i verkställighetstiden. Därvid 

äger första stycket motsvarande tillämpning. 

24 § Har villkorligt mL'dgiven frihet förklarats förverkad, skall återsto

den av straffet anses son1 nytt straff vid beräkning av tiden. 

25 § Skall dom p:i fängelse verkställas sedan den dömde börjat undergå 
annat sf1dant straff men innan han frigivits, skall strafftiderna samman
läggas för bestämmande av slutdagen. 

26 § Skall dom pd fängelst' och beslut om hch:rndling i anstalt enligt 28 
kap. 3 § brottsbalkt·n verkställas samtidigt, skall behandlingen överg[1 till 

fängelse i tvä månader. liar behandlingen påbörjats, niir domen på 

fängelse skall verkställas. avr~iknas tid motsvarande den under vilken 

behandlingen p<lg~tt. Den tid av behandlingen, som skall avräknas, anses 

vid beräkning av tid för villkorlig frigivning utgöra fängelse. 

Skall flera förordnanden om behandling i anstalt enligt 28 kap. 3 § 

brottsbalken verkst~illas samtidigt, skall liden för behandlingen bcriiknas 

efter det förordnande som först börjat Vt'rkstiillas. 
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27 § Bestämmelserna i denna lag om beräkning av tid för fängelse gäller 
i tillämpliga delar i fråga om tid för behandling i anstalt enligt 28 kap. 3 § 

brottsbalken och för ungdomsfängelse eller internering. 

övriga bestämmelser 

28 § Beslut enligt denna lag meddelas av kriminalvårdsstyrelsen. 

Styrelsens beslut länder omedelbart till efterrättelse, om ej annat 

förordnas. 

29 § Talan mol kriminalvårdsstyrelscns beslut enligt denna lag föres hos 

kammarriitten genom bcsviir. 

Mot kammarrättens beslut i fråga som avses i 12 § får talan ej föras. 

Om ikraftträdande av denna lag förordnar Kungl. Maj:t med riksdagen. 
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2 Förslag till 
Lag om kriminalvard i anstalt 

Härigenom förordnas som följer. 

1 kap. Allmänna bestämmelser 

1 § Denna lag avser kriminalvård i anstalt efter dom på fängelse, 

ungdomsfängelsc din internering eller förordnande enligt 28 kap. 3 § 

brottsbalken om behandling i anstalt. 

Vad som föreskrives i lagen om den som dömts till fängelse gäller äVL'n 

den som alagts fängelse som förvandlingssl raff för höter. 

2 § Kriminalvårdsstyrelsen leder och har inseende över kriminalviirden i 

anstalt. 

3 § Krirninalvårdsanstalt är riksanstalt eller lokalanstalt. 

Riksanstalt, lokalanstalt elkr avdelning av anstalt är öppen eller slutrn. 

Kungl. Maj :t dler myndighl't, som Kungl. Maj :1 bestämmer. förordnar 

vilka anstalter som är riksanstalter eller lokalanstalter och vilka anstaltn 

t'ller anstaltsavdelningar som är öppna eller slutna. 

Vad nedan i denna lag sägs om öppen eller sluten anstalt gäller även 

öppen eller sluten avddni ng av anstalt. 

4 § Kriminalvården i anstalt skall utformas sii att den intagnes anpass

ning i samhället främjas och skadliga följder av frihetsberövande! mot

verkas. I den utsträckning det kan ske utan att kravet på samhiillsskydd 

eftersättes hör verksamheten från början inriktas på ätgärder som 

förbereder den intagne för tillvaron utanför anstalten. Frigivning och 

överförande till vård utom anstalt skall förberedas i god tid. 

5 § Kriminalv{mlen i anstalt skall planläggas och genomföras nära 

samverkan mellan kriminalvardens olika organ. I den man ett förverkli

gande av vårdens syfte kriivrr insatser av andra samhälleliga organ, skall 

erforderlig samverkan ske med företrädare för sådant organ. 
Vid planläggningen av den intagncs behandling skall samriid äga rum 

med denne. I den utsträckning det lämpligen kan ske bör samdd ske :i ven 

med hans närstiiende. Den intagne skall bnedas tillfalk yttra sig om 

tillämnade atgärder som rör honom särskilt, om ej synnerliga skäl talar 

däremot. 

6 § Vid fördelning av clc intagna mellan lokalanstalter och riksanstalter 

skall följande allmänna riktlinjer vara väglcdandL'. 

Den som undergar fängelSL' i mer än fyra månader men högst ett år 

eller behandling enligt 28 kap. 3 § brotlshalken skall förclrädesvis vara 

placerad i lokalanstalt. 

Den som undergår fängelse i mer än ett år, ungdomsfängclsc eller 

internering placeras före! rädcsvis i riksanstalt. När så behövs för en 
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ändamälsenlig förberedelse av frigivning eller övergång till vård utom 

anstalt, färden intagne övl'rföras till lokalanstalt. 

Den som undergår fängclSL' i högst fyra månader bör företrädesvis vara 

placerad i riksanstalt. 

7 § Vid fördc.lning av de intagna ml'llan öppna och slutna anstaltl'r 

iakttages följandl'. 

Intagen bör placeras i öppen anstalt, om icke annan placering är 

ptlbllad med hänsyn till föreliggande fara för att han avviker eller eljl'st 

av säkerhctsskäl eller med hänsyn till att möjlighet bör beredas honom 

till s~'hlant arhck elll'r sådan undervisning, utbildning eller siirskild 

behandling som icke lämpligen kan anordnas i öppen anstalt. 

Drn som dömts till fängelse i lägst två år eller till internering med en 

minsta tid av tva år eller mer skall placeras i sluten anstalt, om det med 

hänsyn till att han sakn<Jr fast anknytning till riket elkr eljest kan befaras 

att han är särskilt benägen att avvika och fortsätta en brottslig vcrksam

ht't. vilken på grund av omfattning och inriktning är av särskilt allvarlig 

karaktär. Vad som sagts nu gäller dock ej om annan placering kriives för en 

ända miilsenlig förhL'redelse av föreståendl' frigivning dler överföring till 

vård utom anstalt eller eljest synnerliga skäl fön:ligger för placering i 

öppen anstalt. 

8 § Vid placering av intagen som ej fyllt 21 är skall siirskilt beaktas 

att han såvitt möjligt hålles åtskild från sådana intagna som kan inverka 

menligt på hans anpassning i samh:illet. 

2 kap. Närmare bestämmcbcr om kriminalvården i anstalt 

9 § Intagen skall behandlas med aktning för hans människov1irdc. Han 

skall bemötas mrd förståelse för de särskilda svårigheter som är förenade 

ml'd vistelse i anstalt. 

lntagL'Jl skall visa hänsyn mot anstaltspcrsonal och medintagna. Han 

skall rätta sig efter de ordningsregler som gäller för anstaltrn och de 

anvisningar som anstaltspersonalen lämnar honom. 

10 § Int<tgen skall bert>clas lämpligt arbL'tl' som såvitt möjligt främjar 

utsikternJ för honom att efter frigivningL'n inordna sig i arbetslivet. 

Har intagen behov av undnvisning eller utbildning eller av medicinsk

psykologisk eller annan s1irskild behandling, skall säd:rn beredas honom 

under arbi:tstiden, om det kan ske med hänsyn till anstaltstid..:ns längd 

och den intagnes förutsättningar. 

11 ~ För att unLit'rUtta anpassningen i samhället kan den som är intagrn 

i lokalanstall l11L'dgt's att undn arbdstid utföra arbde eller deltaga i 

undervisning, utbildning eller annan särskilt ;mordnad verksamhet utom 

anstal!L'n. Vid anstalt som nu sagls bör särskilda i1tgärder vidtagas för att 

främja verksamhet av detta slag. 
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Medgivande som avses i första stycket kan lämnas även den som är 

intagen i riksanstalt, om särskilda skäl föreligger. 

12 § Intagen är skyldig att utföra dd arhete eller <.kltJga i den undervis

ning eller utbildning som ålägges honom. 

13 § Intagen skall såvitt det är möjligt beredas tillfälle till fysisk träning 

som är lämplig n1L'd hänsyn till hans ålder och hälsotillstånd. 

Om ej hinder möter, skall intagen ha möjlighet att dagligen vistas 

utomhus minst en timme. 

14 § Intagen skall beredas tillfälle till lämplig fritidssysselsättning. Han 

bör uppmuntras att ägna sig åt egna intressen som kan bidra till hans 

utveckling. I den utsträckning det 11impligen kan ske biir han fii 
mö.ilighetcr att genom tidningar, radio och tekvision följa vad som 

händer i omvärlden. Hans behov av förströelse bör tillgodoses i skälig 

omfattning. 

Om del lämpligen kan ske, hör intagen beredas tillfälle att utom 

anstalten på fritid deltaga i sådan föreningsverksamhl't eller ann:rn 

liknande verksamhet som är iignad att underlätta anp;.issningen i samhiil

let. Därvid kan föreskrivas att den intagne skall stå under tillsyn. 

15 § Intagen som inom anstalten vill utöva sin religion skall beredas 

tillfälk härtill i den utsträckning det kan ske. 

16 * Vid förberedande av intagL·ns frigivning eller överförande till vård 

utom anstalt skall särskilt eftersträvas att bereda honom lämplig arbetsan

ställning eller annan försörjningsmöjlighet samt lämplig bostad. Kommer 

han att behöva undervisning, utbildning eller ekonomiskt, socialt eller 

medicinskt stöd. skall sä liingt möjligt ~ltgärder vidtagas för att tillgodose 
siidant behov. 

17 § Intagen skall arheta tillsammans med andra intagna, om ej annat 

följer av hestiimrnelscrna i dl'nna lag eller av arbetets särskilda beskaffen

het. 

På fritiden får int:.igcn i den utsträckning han önskar det vistas 

tillsJrnmans med andra intagna, om ej annat följer av bestämmelserna i 
cknna lag. I sluten anstalt far dock gemenskapen mellan intagna på fritid 

inskränkas, om det är oundgiingligrn påkallat med hänsyn till förhållan

dena pil. anstalten. 

18 ~ Intagen för pil egen begiiran arbeta i enrum, om beaktansvärda ~kiil 

talar härför. 

Läkare skall yttra sig över bl'gäran som avses i första stycket, om 

möjligt innan ärendet avgöres od1 annars inom en vecka därefter. 

Medgivande skall omprövas sa ofta anledning därtill föreligger, dock 

minst en gang i m:inadl'!l. 
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19 § J samband med utredning för planläggning av intagens vård i anstalt 

får dl'nne hällas avskild fran andra intagna under så lång tid som 

oundgiingligen kräves för att syftet med utredningen ej skall ~iventyras. 

20 § Om det är nödvändigt med hänsyn till rikets säkerhet. fördigganJc 
fara för annans säkerhet till liv eller hälsa eller för allvarlig skadegörelse på 

anstaltens egendom eller för att hindra att intagen utövar menligt 

inflytande på andra intagna, får intagen hällas avskild fdn andra intagna. 
Intagen som avses i 7 § tredje stycket och på skäl som diir anges är 

placerad i sluten anstalt får hallas avskild från andra intagna, om det kan 

befaras ;itt han pl<inlägger rymning elkr att annan planl1igger fritagnings

försök och avskildheten är nödvändig för alt hindra att sådan plan sättes i 

verket. 
Bl'slul enligt första eller andra stycket skall omprövas så ofta anledning 

därtill fördigger, dock minst en gång i månaden. 

21 § Intagen som hålles avskild från andra intagna enligt 19 eller 20 § 
skall erhålla sådan lättnad i avskildheten som kan ske utan olägenhet. 

22 § Innan beslut meddelas om iitgärd enligt 20 § eller vid omprövning 

av sådant beslut skall ut redning ske rörande de omständighetl'r som 

inverkar pil frågans avgörande. Läkare skall yttra sig i frågan, om möjligt 

innan åtgiirdcn vidtages och annars inom en vecka därefter. 

över vad som förc kommit vid utredning cnligt första stycket skall 

protokoll föras. 

23 § Intagen f:'ir hållas avskild frän andra intagna, om dct är nödv;indigt 

för att betvinga väldsamt uppträdande av honom. Åtgärden far ej bestå 

under J;ingre tid än siikerhcten kräver. 

Visar sig andra medel otillräckliga för att betvinga väldsamt uppträdan

de av intagen, far denne beläggas med fängsel, om säkerheten oundgäng

ligen kräver det. 

Läkare skall så snart det kan ske yttra sig över åtgärd enligt första eller 

andrn stycket. Över vad som förekom mil skall protokoll föras. 

24 * I den utsträckning dl'l kan ske utan olägenhet får intagen innl'ha 

personliga tillhörighL'lL'r samt skaffa sig t:ller mottaga böcker, tidskrifter, 

tidningar och annat som kan bcrL·da honom sysselsiittning under fritid. 

I övrigt får intagen inneha pengar och skaffa sig ellt-r mottaga varor 

elln annat enligt särskilda bcsUimmelser. Om det är påkallat för att 

hindra all otillåtna varor införes i anstalt, får föreskrivas att de intagna ej 

utan särskilt medgivande får mottaga försändclser av annat slag än brev 

eller annan skriftlig handling. 
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25 § Brev mellan intagen och svensk myndighet el!l'r advokat skall 

vidarebefordras utan granskning. Anges brev vara avsänt från svl'11sk 

myndighet eller advokat och kan skiiligen misstänkas att uppgifkn är 

oriktig, får dock brevet granskas, om förhiillandet icke kan klarläggas på 

annat sätt. 

26 § Annat brev till eller frän intagen iin sildant som avses i 25 § får med 

iakttagandl' av vad i andra stycket föreskrives granskas, om det är påkallat 

av siikerhetsskiil. 

Brev får granskas, om det finns anledning antaga att det innehi1ller 

otill<'ltet föremål. Vidare fär brev granskas stickprovsvis. I sluten anstult 

fiir brev dessutom granskas, om det :ir nödviindigt med hänsyn till den 

intagnes särskilda förh{1llanden. 

27 § Grunskning av brev får ej vara ml'r ingåendt' än som är nödvändigt 

ml'd hänsyn till granskningens syfte. 

Vid öppning av brev bör den intagne vara niirvarande, om det 

liimpligl'n kan ske. 

Brev som granskats får kvarhiillas. om det är påkallat av säkerhetsskäl. 

Den intagnL' skall i så fall genast underrättas därom. Är det fråga om ett 

ankommande lHL'V skall den intagne i den utstriiekning det lämpligen kan 

ske fä del av innd1:11let. Kvarhållet brev skall utliimnas till den intagne så 

snart ske kan och senast niir anstaltsvarden upphör, om ej särskilda skäl 

t~llar däremot. 

28 * Vad i 25-27 §§ iir föreskrivet om brev gäller även annat skriftligt 

rnl'ddelande. Bestämmelserna i dl'ssa paragrafer rörande intagen gäller 

även sammanslutning av intagna. 

För psykiatrisk avdelning gäller i stället för 25--27 §§ i tillämpliga 

delar bestämmelserna i 15 § lagen ( 1966:293) om beredande av slutl'n 

psykiatrisk van:! i vissa fall. Brl'V från intagen till svensk myndighet l'llt.:r 

advokat skall dock alltid vidarL·befordrns utan granskning. 

29 ~ Intagen för nwttaga IJL'sök i <fri1 utsträL·kning det liimpligen kan ske. 

llan för ej mottaga hl'sök som iir ägnat all äventyra säkerheten i anstalten 

eller som kan motvnka hans anpassning i samhället elln eljest vara till 

skada för honom elkr ~111nan. 

'Jjiinstl'man vid anstalten skall vara närvarande vid besök, om 'det är 

pakallat med hänsyn till säkerheten. Vid besök av advokat som biträder 

den intagne i rättslig angl'!ägl'nhl'l får tjänsteman närvara endast om 

advokakn l'lkr den intagne begär det. 

Som villk<ir för bt•sök kan av säkl'rhl'tsskiil förL'skrivas alt den 

besökande underkastar sig kroppsvisitation elln medger undersökning av 

väska, kasse eller annat dylikt som han vill medföra vid besöket. 

30 ~ Tl'lcfons:irnt:ll rm·llan intagl'n oeh person utom anstalten får äga 

rum i den utsträckning det lämpligen kan ske. Den intagne kan förviigras 

tl'ldonsamtal som är ägnat att äventyra säkerhell'n i anstalten eller som 
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kan molverka hans ;.mpassning i samhället eller eljest vara till skada för 

honom eller annan. 

Om det är påkallat med hänsyn till säkerheten, skall tjänsteman på 

lämpligt sätt avlyssna telefonsamtal. Avlyssning får äga rum endast mL·d 

den intagnes vetskap. Telefonsamtal med advokat som biträder den 

intagne i rättslig angelägenhet får icke avlyssnas utan den intagnes 

medgivande. 

31 § Kungl. Maj:t kan för visst fall förordna om avvikelse fran bcstäm

nwlserna i 25-30 §§, om dd är påkallat med hänsyn till rikets säkerhl!t. 

32 § För att underlätta :111passningcn i samhället kan intagen beviljas 
tillstånd att lämna anstalten för viss kort tid (korttidspermission), om ej 

avsevärd fara för missbruk föreligger. Korttidspermission får också ges, 

om annan särskild :inledning föreligger därtill. 

Intagen som avses i 7 R trcdje stycket och på skäl som diir anges är 

placerad i sluten anstalt får beviljas korttidspermission t'tlllast om 

synnerliga skäl föreligger därtill. 
För korttidspermission får ställas clc villkor som kan anses erforder1iga 

bdräffande vistelseort, anmälningsskyldighet eller annat. Är noggrann 

tillsyn behövlig, kan föreskrivas att den intagne under permissionen skall 

vara ställd under bt,vakning. 

33 § Till förberedande av frigivning eller överförande till vård utom 

anstalt kan intagen som undergår fängelse eller dömts till ungdomsfängt'l

se eller internering beviljas permission under viss längre tid (frigivnings

pe rmission). 
Den som undergär fängelse på sådan tid att villkorlig frigivning icke 

kan komma i fråga får beviljas frigivningspermission endast om synnerliga 

skäl föreligger. Annan som undergår fängelse och elen som dömts till 

internering får ej beviljas frigivningspermission före den dag då villkorlig 
frigivning eller överförande till vård utom anstalt tidigast kan ske. 

För frigivningspermission får ställas de villkor som kan anses erfordt:r
liga bdriiffande vistelseort, anmälningsskyldighd eller arinat. 

34 ~ Kan intagen genom vistelse utanför anstalt bli föremål för särskilda 
åtgärder som kan antagas urnkrlätta hans anpassning i samhiilkt, kan 

medgivande att för sadant ändamål vistas utanför anstalten Wmnas 

honom under liimplig tid, om särskilda skäl föreligga. För vistelsen skall 

ställas de villkor som kan anses erforderliga. 

35 ~ Tid för vistelse utanför anstalt enligt 32, 33 eller 34 § inräknas i 

verksUllighl'lstidcn, om ej särskilda skäl talar däremot. 

36 s Med de begränsningar som följer av gällande bcstämmclsn och avtal 

för H'rksamheten inom krimimlvården har de intagna riitt att i lämplig 

ordning överlägga med anstaltskdningen i frågor som är av gemensamt 
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intresse för dt: intagna. De har också rätt att i lämplig ordning samman

träda med varandra för övnläggning i sådana frågor. Intagen som hf1lles 

avskild från andra intagna får dock deltaga i överläggning eller samman

träde endast om det kan ske utan oHigenhet. 

37 § Vid sjukdom skall intagen vårdas t'nligt de anvisningar som ges av 

läkare. Kan L'rforderlig undersökning och behandling ej lämpligen ske 

inom anstalten bör den allmänna sjukvården anlitas. Om det behövs, får 

intagen föras över till allm1int sjukhus. 

Förlossning av intagen kvinna skall såvitt möjligt ske på sjukhus eller 

förlossningshem. Om det behövs, skall kvinnan i god tid före förlossning

rn överföras dit eller till ;:rnnat hem där hon kan erhålla liirnplig vård. 

Om anledning föreligger därtill, skall dm som enligt första l'ller andra 

stycket vistas utom anstalt stä under bevakning eller vara underkastad 

särskilda föreskrifter. 

38 § Om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall och vård i 
specialsjukhus för psykiskt utvecklingsstörda finns särskilda bestämmd

ser. 

39 § Tid varunLler intagen enligt 37 § eller enligt bestämmelse som avses 

i 38 § vistas utom anstalten inräknas i verkställighetstidcn, om ej 

särskilda skäl talar däremot. 

40 § Är in tagen sjuk när han skall lämna anstalten, får på hans bcg1iran 

fortsatt sjukvård i anstalten beredas honom, om det kan anses skäligt. 

41 § Medför kvinna spädbarn vid intagningen eller föder hon därefter 

barn, kan tillstfod ges henne att ha barnet hos sig. 

42 § Vid transport av intagen skall s:ivitt möjligt tillses att han ej utsättes 

för obehörigas uppmärksamhet. 

Om det är nödvändigt av siikcrhetsskiil, får den intagne vid transport 

beläggas med fängsel. 

Kan befaras att transport medför skada för den intagncs hälsa, skall 
läkares medgivande till transporten inhämtas. 

43 § lillagt'n skall inställas vid domstol eller vid nämnd som avses i 

37 kap. brottsbalken, om domstolen din nämnden begär det. Begär 

annan myndighet att intagen skall inställas inför denna, prövar kriminal

v5rdsstyrelsen om dd skall ske. I anslutning till instli\lelse varom nu lir 

fdga får intagen tillfälligt placeras i ;illmänt häkte, om det behövs av 

säkerhetsskäl. 

Tidt•n för inst:illdse som avses i första stycket inräknas i verkställig

hetstiden. 
/\.talas intagen, skall han på begiiran erhålla den lättnad i verkställig

·hcten som erfordras för utförande av hans talan i målet. 
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44 § Intagen skall erhålla ersättning, enligt normer som nh:dcklas av 

Kungl. Maj :t dler myndighet som Kungl. Maj :t bestihnmer, för arbete 

som han utfört, om detta ej skett för egen räkning eller iH arbetsgivare 

utom anstalten. Ersättning skall utgå även när intagen, enligt vad som 

bestiimts rörande honom, under arbetstid deltager i undervisning, utbild

ning eller annan särskilt anordnad verksamhet eller behandling eller 

bedriver enskilda studier. Kan arbete eller annan verksamhet som be

rättigar till ersiittning ej ben:das intagen eller är dl'nne hdt eller delvis 

oförmögen till S:1dan verk sa mhl't, s.kall ersättning iinda utgå. 
Ersättning för arbt'te skall bestämmas med hänsyn till den intagnes 

arbetsinsats, om ej särskilda skäl föranlcdn annat. För annan verksamhet 

skall ersättning i regel bestämmas cnhetligl. 

Kungl. Maj :t eller myndighet, som Kungl. Maj :t bestämmer, meddelar 

föreskrifter beträffande användningen av ersättning enligt första stycket 
och av annan arbetsinkomst som intagen uppbär. 

45 § Har intagen uppst1tligen förstört egendom som tillhör anstalten, får 

ersiittning härför tagas ut av ml'dl'l som tillkommer honom enligt 44 § 

första stycket. 

Arbetsersättning som för intagens räkning innestår hos kriminalvårds

myndighet far ej utmätas. 

46 § Bryter intagen mol anbefalld ordning dler bder han sig eljest 
klandervärt, far disciplinär bestraffning å11iggas honom enligt vad som 

sägs i 47 §, om dl't ej föreligger ankdning att han skall !åla sig rätta av 

anvisningar eller tillsägelse eller om gärningen är av sådan beskaffenhet 

att bcstraffnin11: är påkallad av hänsyn till ordningen och säkerhl!lcn inom 
anstalten. 

4 7 § Som discipliniir bestraffning kan 

I. dl'n intagne i illdelas varning, 
2. den intagne illäggas att vara innesluten i enrum umkr högst sju dagar 

eller, 

3. om det av särskilda skäl är erfordl'rligt med hänsyn till försedsl'ns 

bl'skaffrnhL'l dlcr på grund av upprepad misskötsamliet, förordnande 

ml'ddelas att viss bestämd tid, högst tio dagar, i..:kl' skall inräknas 

verkställighl'lstiden för den påföljd som den intagne undergår. 

A tgärd enligt förs la stycket 2 och 3 får vidtagas i förening. 

Vid ti!Umpning av första stycket 2 skall från tid, varundt'r den 

intagne äEiggcs att vara innesluten i enrum, avräknas tid undn vilken han 

enligt 50 ~ h~llits innesluten i enrum i samband med den utredning som 

föregi\t t bL,slutet. 

48 ;i Vid prövning av fråga om disciplinär hl'straffning bör heaktas om 

försedscn får eller kan bedömas fa andra följder för dl'n intagne, siirskilt i 

siidana hänseenden som avses i 11. 32 eller 33 ~ denna lag. 
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49 § Föreligger flera förseelser skall disciplinär bestraffning bestämmas 

gemensamt för samtliga förseelser. 

Den som varit innesluten i enrum oavbrutet under sju dagar får på 

grund av beslut i annat disciplinärende ej på nytt inneslutas i enrum 

förrän efter ett uppehåll av minst sju dagar. 

Genom upprepade förordnanden enligt 47 § första stycket 3 får den 

tid som il.:ke skall inräknas i verkställighetstiden ej överstiga sammanlagt 

fyrtiofem dagar eller, beträffande den som undergår fängelse i högst fyra 

månader eller beh<mdling enligt 28 kap. 3 § brottsbalken, sammanlagt 

femton dagar. 

50 § För utredning av dist:iplinärcnde och i avbidan på beslut i frågan får 

intagen tillfälligt hållas innesluten i enrum. Sådant omhändertagande får 

ej pågå under längre tid än som är oundgängligen nödvändigt och i intet 

fall längre än sju dagar. 

51 § Disciplinärende skall avgöras skyndsamt. Innan beslut meddelas 

enligt 47 § skall förhör hållas med den intagne. Läkare skall så snart det 

kan ske yttra sig rörande åtgärd enligt 50 § samt före beslut om 

inneslutning i enrum enligt 47 §. Över vad som förekommit vid förhör 

och annan undersökning skall protokoll föras. 

52 § Om det är nödvändigt för att upprätthålla ordning och säkerhet 

inom anstalten, kan förmåner som enligt lagen tillkom mer intagen 

tillfälligt inskränkas. 

53 § Om tillämpning av bestämmelse i denna lag uppenbarligen kan 

befaras med föra men för intagens kroppsliga eller psykiska hälsa, får den 

jämkning göras som är påkallad för att förebygga sådant men. 

3 kap. Övriga bestämmelser 

54 § 1 frågor som avses i 33 och 34 § § beslutar 

I. den övervakningsnämnd till vars verksamhetsområde anstalten hör 

beträffande intagen som undergår fängelse, dock med undantag för fall 

som avses i andra stycket, 

2. ungdomsfängclsenämnden beträffande intagen som undergår ungdoms
fängelsc samt 

3. interneringsnämnden beträffande intagen som undergår internering. 

Kriminalvårdsnämnden beslutar i frågor som avses i 33 och 34 §§ 
beträffande intagen som omfattas av förordnande enligt 16 § lagen 

( 1964:163) om införande av brottsbalken. 

5 5 § Kungl. Maj :t kan förordna att tillämpningen av 33 och 34 § § får 

överflyttas från kriminalvårdsnämndcn, ungdomsfängclsenämndcn eller 

interncringsnämnden till den övervakningsnämnd, till vars verksamhets

område anstalten hör. 
2 RiksdaKen 1974. I sam/. Nr 20 
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Har i fall som avses i första stycket övervakningsnämnden meddelat 
beslut, får den intagne påkalla prövning av beslutet hos den centrala 

nämnd från vilken tillämpningen överflyttats. 

I annat fall än som sägs i andra stycket får intagen hos kriminalvårds

nämnden påkalla prövning av övervakningsnämnds beslut i frågor som 

avses i 33 och 34 §§. 

56 § I frågor som avses i 35 § såvitt gäller tid för vistelse utanför anstalt 
enligt 33 eller 34 § beslutar ungdomsfängelsenämnden beträffande in

tagen som undergår ungdomsfängelse och interneringsnämnden beträffan

de intagen som undergår internering. 

57 § övervakningsnämnds beslut enligt denna lag länder till efterrättelse 
omedelbart, om ej annorlunda förordnas. 

Mot ungdomsfängelsenämndens, interneringsnämndens och kriminal

v[m1snärnndens beslut enligt denna lag får talan ej föras. 

58 § Beslut t'nligt denna lag i annat fall än som avses i 54-56 §§ 
meddelas av kriminalvårdsstyrelsen. 

Styrdsens beslut länder till efterrättelse omedelbart, om ej annorlunda 

förordnas. 

59 § Talan mot kriminalvårdsstyrelsens beslut i särskilt fall enligt denna 

lag föres hos kammarrätt genom besvär. Mot annat styrelsens beslut 

enligt lagen föres talan hos Kungl. Maj :t genom besvär. 

60 § Kungl. Maj :t kan förordna om överflyttning till tjänsteman inom 
kriminalvården av övervakningsnämnds befogenhet enligt 54 och 5 5 § § 

s<1mt av kriminalvårdsstyrclscns befogenhet enligt denna lag i annat fall 
än som avses i 20 §andra stycket samt i 35 och 39 §§. 

61 § Innebär förordnande enligt 60 §att styresman vid anstalt beslutar 
om disciplinär åtgärd t'nligt 47 §, skall styresmannens beslut lända 
till efterrättelse omedelbart, om denne ej annorlunda förordnar. Medde

lar styresmannen förordnande enligt 47 ~första stycket 3, skall disciplin
ärendet i dess helhet omedelbart underställas kriminalvärdsstyrelsens 

prövning. 

62 § Drn som olovligen till intagen överlämnar clkr försöker övnHimna 

vapen eller annat som denne kan skada sig själv eller annan med, dömes 

till böter eller fängelse i högst ett är, om ej gärningen är belagd med 

strängare straff i brottsbalken. 
Lämnar någon åt intagen alkoholhaltiga drycker eller andra berusnings

medel eller sådan injektionsspruta eller kanyl som kan användas för 

insprutning i människokroppen t'ller hjälper någon eljest intagen att 

komma åt sådana berusningsmedd eller föremäl, dömes till bökr eller 

fängelse i högst sex månader, om ej gärningen eljest är i lag belagd med 

strängare straff. 



Prop. 1974:20 19 

63 § Alkoholhaltiga drycker dkr andra berusningsmedd, som piiträffas 

hos dler ankommer till intagen eller medföres av den som skall intagas i 

kriminalvårdsanstalt får omhändertagas. Med omhändertagen egendom 

skall förfaras på sätt föreskriws i 3 §lagen (1958:205) om förverkande 
av ;1Jkoholhaltiga drycker m. 111. 

Vad som sägs i första stycket gäller i tillämpliga delar även alkoholhal

tiga drycker eller andra berusningsmedel, som utan att känd ägare finns 

påträffas inom anstalt. 
Bestämmelserna i första oeh andra styckena får tillämpas även i fråga 

om injcktionsspruta eller kanyl som kan användas för insprutning i 
rnä n niskokroppen. 

Belopp, som erhallits vid försäljning av omhändertagcn egendom, 

tillfaller kronan. 

Om ikraftträdande av denna lag förordnar Kungl. Maj:t med riksdagen. 
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3 Förslag till 
Lag om ändring i brottsbalken 

Härigenom förordnas, att 26 kap. 5, 7-9 §§, 28 kap. 3 §, 29 kap. 3 §, 

30 kap. 4 § och 38 kap. 9 § brottsbalken skall ha nedan angivna lydelse. 

Nul'arande lydelse Föreslagen lydelse 

26 KAP. 
5 § 

Den som dömts till fängelse 

skall för verkslällighel av straffet 

intagas i fångvårdsanstalt. Härom 

är särskilt stadgat. 

Vid prövning av fråga om vill

korlig frigivning skall särskilt be

aktas den dömdes uppförande un
der anstalts/iden och sinnesrikt
ning l'id den tid då frigivningen 
ifrågasättes, hans beredvillighet att 
ersätta genom brottet uppkom
men skada samt de förhilllandcn i 
vilka han skulle komma att försät
tas efter frigivningen. 

Den som dömts till fängelse 

skall för verkställighet av straffet 

intagas i kriminalvårdsanstalt. Här

om är särskilt stadgat. 

Vid prövning av fråga om vill

korlig frigivning skall särskilt be

aktas 11erkningarna a11 fortsatt fri
hetsj('irlust för den dömde och 
förutsällningama för hans anpass
ning i samhället med hänsyn till 
de förhilllanden i vilka han skulle 

komma att försättas efter frigiv
ningen. 

8 §2 

Verkställas samtidigt tkra fängelsestraff, skall vid tillämpning av 6 § 
hänsyn tagas till den sammanlagda fängelsetiden. Som fängelse anses här

vid även förvandlingsstraff för böter. 

Om l'erkställighetstiden. enligt 
11ad därom är stadgat, förlängts ge
nom disciplinär hestrajji1ing, skall 

förlängningen icke medtagas i•id 
beräkning ai• tid ji)r i•illkorlig fri

gil:ning, och må ji·igivning ej ske 
j()rrän bestraffningen iwkställts. 

Såsom avtjänad tid räknas även tid varumkr straffet skall anses 
verkställt på grund av domstols förordnande som i 33 kap. 5-7 ~S sägs. 

1 Senaste lydelse 1965 :620 
2 Senaste lydelse 1973:43 
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Nuvarande lydelse 

Fråga om villkorlig frigivning 

prövas av den övervakningsnämnd 
till vars verksamhetsområde fång

J>årdsanstalten hör. 

21 

Föreslagen lydelse 

Fråga om villkorlig frigivning 

prövas av den övervakl)ingsnämnd 

till vars verksamhetsområde an

stalten hör. 

28 KAP. 

3 § 

Har den tilltalade fyllt aderton 

år, må rätten, såframt det finnes 

erforderligt för hans tillrättaföran

de eller eljest, i domen förordna 

att i skyddstillsynen skall ingå be

handling i anstalt. Sådan behand

ling skall, enligt vad därom be

stämmes under behandlingens 

gång, pågå minst en månad och 

högst två månader. Om behand

lingen är i övrigt särskilt stadgat. 

Har den dömde ej /vilt tjugotre 

år. äger rätten besluta att förord

nande som i första stycket sägs 
skall gå i verkställighet utan hin
der av att domen å skyddstillsyn 
icke vunnit laga kraft. 

Har den tilltalade fyllt aderton 

år, må rätten, såframt det finnt!s 

erforderligt för hans tillrättaföran

de eller eljest, i domen förordna 

att i skyddstillsynen skall ingå be

handling i anstalt. Sådan behand

ling skall, t!nligt vad därom be

stämmes under behandlingens 

gång, pågå minst en månad och 
högst två månader. Sedan behand

lingen pågått en månad skall den 

upphöra så snart fortsatt omhän

dertagande i anstalt ej kan anses 
erforderligt. Om behandlingen är i 
övrigt särskilt stadgat. 

Om förhållandena påkalla det, 

äger rätten besluta att förordnan

de som i första stycket sägs skall 
gå i verkställighet utan hinder av 
att domen å skyddstillsyn icke 
vunnit laga kraft. 

Bes/111 om upphörande a1> be

handling enligt första stycket 
meddelas a1• den ö1•ervaknings

nämnd till vars 1•erksamhetsom
råde anstalten hör. 

29 KAP. 

3 § 

Behandlingen skall taga sin början i anstalt. 

Anstalisvårdrn skall försiggå i 
ungdomsansta/t eller, om särskilda 

3 Senaste lydel.~c 1965:620 

Anstaltsvården skall försiggå i 

kriminalrdrdsansta/t. Härom är 
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Nuvarande lydelse 

skäl äro därtill. i annan fångrdrds

anstalt. 

Om rården i anstalt är särskilt 

stadgat. 

22 

Föreslagen lydelse 

särskilt stadga!. 

30 KAP. 

4 § 

Anstaltsvårdcn skall försiggå 

interneringsanstalt eller. om sär

skilda skäl äro därtill, i annan 

f dngl'drdsa ns la It. 

Om i•årde11 i anstalt är särskilt 

stadgat. 

Anstaltsvården skall försiggå i 

kriminalrdrdsanstalt. Härom är 

särskilt stadgat. 

38 KAP. 

9 § 

Rättens beslut om åtgärd enligt 27 kap. 5 § andra stycket, 28 kap. 

11 § eller 34 kap. I 0 § andra stycket, 12 eller 13 § elkr 15 § såvitt <:ingår 

tillämpning av JO§ andra stycket länder omedelbart till eftcrrätll'lse, om 

ej annorlunda förordnas. Detsanrnrn gäller <:ivgörnnden enligt 27 kap. 6 §, 
28 kap. 9 § eller 34 kap. 4, 5, 6 eller 8 § angående föreskrifter, vite, 

prövotid eller tid för ungdomsfängelse. 

Avser beslut jämlikt 28 kap. 9 § 

andra stycket eller 34 kap. 6 * att 
någon som ej frllt tjugotre år sk<ill 

undergå behandling varom stadgas 

i 28 kap. 3 ~,äger rätten förordn<i 

att beslutet skall gii i vcrkstfillighct 

utan hinder av atl det ej vunnit 

laga kraft. Sfidan t förordnande nd 

ock meddelas i friiga om beslut 

jämlikt 34 kap. 8 § om äterintag

ning i anstalt av den som underg<lr

ungdo msfängelse. 

Avser beslut jiimlikt 28 kap. 9 * 
andrn stycket eller 34 kap. 6 § <:itt 

någon skall undergå behandling 

varom stadgas i 28 bp. 3 §, ägn 

rätten, om förhållandena påkalla 

det, förordna att beslutl'l skall gå i 
verkställighet utan hinder av att det 

ej vunnit laga kraft. Sådant för

ordnande mä ock meddelas i fråga 

om beslut jämlikt 34 kap. 8 § om 

återintagning i anstalt av den som 

undergår ungdomsfängdsc. 

Denna lag träder i krnft den I juli 1974. 
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4 Förslag till 
Lag om ikraftträdande av vissa lagar på kriminalvårdens område 

Härigenom förordnas som följer. 

I § Lagen ( 1974:000) om beräkning av strafftid m. m., lagen (I 974:000) 
om kriminalvård i anstalt och denna lag träder i kraft den 1 juli 1974, då 

lagen (1964:541) om behandling i fångvårdsanstalt skall upphöra att gäl
la. 

2 § Beträffande straffarbete skall gälla vad som i nya lagarna sägs om 

fängelse och beträffande förv~ring och internering i säkerhetsanstalt vad 

som i nya lagarna sägs om internering. 

3 § Vad som föreskrives i 21 § lagen ( 1945 :872) om verkställighet av 

frihetsstraff m. m. skall fortfarande gälla i fråga om straffarbete eller 

fängelse som ådömts med tillämpning av 4 kap. 3 eller 4 § strafflagen. 

4 § Beträffande fullföljd av talan mot länsstyrelses beslut enligt I 2 § 

andra stycket lagen ( 1964:541) om behandling i fångvårdsanstalt skall 

78 § tredje och fjärde styckena samma lag fortfarande gälla i tillämpliga 

delar. 

5 § Beslut enligt 17 ~ lagen ( 1964 :541) om behandling i fångvårdsanstalt 

skall vid tillämpningen av Jagen ( 1974:000) om beriikning av strafftid 
m. m. anses ha meddelats enligt 20 § första stycket sistnämnda lag. 
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Utdrag av protokollet över justitieärenden, hållet inför Hans Maj :t 
Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 9 november 197 3. 

Nän1arande: Statsministern PALME, ministern för utrikes ärendena 
ANDERSSON, statsråden STRÄNG, JOHANSSON, HOLMQVIST, ASP
LING, LUNDKVIST, GEIJER, BENGTSSON, NORLING, LÖFBERG, 
LIDBOM, CARLSSON, FELDT, SIGURDSEN, GUSTAFSSON, ZACH
RISSON, LEIJON. 

Chefen för justitiedepartementet, statsrådet Geijer, anmäler efter 
gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga angående ny 

lagstiftning om kriminalvård i anstalt m. m. och anför. 

1 Inledning 

På kriminalvårdens område har sedan lång tid pågått ett omfattande 
reformarbete. Som ett led i detta arbete har bl. a. tillsatts flera olika 
kommitteer som sedermera lagt fram förslag till förändringar inom 
kriminalvården. När det gäller anstaltsvården kan särskilt nämnas att 
kommitten (Ju 1968 :60) för ·anstaltsbehandling inom kriminalvården 

(KAIK) år 1971 lade fram sitt betänkande (SOU 1971 :74) Kriminalvård i 
anstalt. Betänkandet innehåller förslag till bl. a. lag om kriminalvård i 
anstalt och lag om strafftidsberäkning m. m. 

För att samordna ställningstagandet till redan framlagda eller väntade 
reformförslag och föreslå riktlinjer för det fortsatta reformarbetets 
bedrivande på hela kriminalvårdens område tillkallades i oktober 1971 en 
särskild utredning som antog namnet kriminalvårdsberedningen (Ju 
1971 :9). 1 Beredningen fick också till uppgift att göra en prioritering 
mellan de olika reformåtgärderna inbördes och i förhållande till de krav 
som ställs på resursförstärkningar på andra områden av samhällsbyggan
det. I september 1972 avslutade beredningen sitt arbete genom att lägga 
fram betänkandet (SOU 1972 :64) Kriminalvård. Betänkandet innehåller 
riktlinjer för en genomgripande reform av både anstaltsvården och 
frivården. Beredningen konstaterar ·att ett genomförande av dess förslag 
kräver ändrad lagstiftning i flera avseenden men har inte ut format några 

lagförslag. 
Ett stort antal rernissinstanser har yttrat sig över betänkandet och 

Kungl. Maj :t har därefter i årets statsverksproposition (prop. 1973 :I bil. 
4 s. 76-164) förelagt riksdagen sina ställningstaganden till huvuddragen i 
kriminalvårdsberedningens förslag. I propositionen anges sålunda de rikt
linjer som bör följas vid den fortsatta reformeringen av kriminalvården. I 
samband därmed anförs att en stor del av de frågor som rör anstaltsvår-

1 Statssekreteraren Ove Rainer, ordförande, riksdagsledamöterna Astrid Bergc
gren, Arne Gadd, Nils-Eric Gustafsson, Sten Sjöholm och Anders Wijkman samt 
departementsrådet Sven Andersson och generaldirektören Bo Martinsson. 
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dens framtida inriktning förutsätter lagändringar samt att avsikten är att 

senare under innevarande år förelägga riksdagen förslag till en ny 

behandlingslag och därav föranledda ändringar i brottsbalken. Vidare 

uttalas att förslag också kommer att Himnas fram om lagändringar som 

betingas av de föreslagna ändringarna i frivårdens arbetsformer (s. 149). 

Riksdagen har i allt väsentligt godtagit de i propositionen angivna 

riktlinjerna för kriminalvårdens fortsatta utformning (JuU 1973:15, rskr 

1973 :152). På grund av kriminalvårds beredningens betänkande och riks

dagens beslut har redan i prop. 1973 :131 framlagts förslag till ändringar i 

brottsbalkens bestämmelser om kriminalvård i frihet, m. m. 

Inom justitit·departementct har i juni 1973 upprättats en promemoria 

(Ds Ju 1973:9) med förslag till ändrad lagstiftning när det gäller 

anstaltsvården. Till grund för promemorian ligger de av beredningen 

framlagda förslagen på detta område och de riktlinjer för det fortsatta 

reformarbetet som sålunda god tagits av riksdagen. Till en del har i 

promemorian även beaktats de lagförslag som KAIK lagt fram i sitt 

betänkande. Promemorian innehålkr förslag till lag om beräkning av 

strafftid m. m., till lag om kriminalvård i anstalt samt rill lag om ändring i 

brottsbalken. Förslagen torde få fogas till statsddsprotokollct i detta 

ärende som bilaga 1. 
Efter remiss har yttranden över promemori<m avgetts av riksåklagaren 

(RA), hovrätten över Skåne och Blekinge, rikspolisstyrclst·n, kriminal

vårdsstyrelscn, socialstyrelsen, arbetsmarknadsstyrelsen, statens invand

rarverk, skolöverstyrl'lsen, kriminalvårdsnämnden efter hörande av ett 

antal övervakningsnämnder, interneringsnämnden, ungdomsfängelse

nämndcn, statskontoret, länsstyrelserna i Stockholms, Jönköpings och 

Kronobergs län, socialutredningen, tillsynsutredningen, förpassningsut

redningcn, Svenska landstingsförbundet, Svenska kommunförhundet, 

Landsorganisationen i Sverige (LO), Tjänstemännens centralorganisation 

(TCO ), Statstjänstemännens riksförbund, Sveriges akmkm ikers central
organisation (SACO), Svenska arbctsgivarcfön:ningcn, Sveriges advokat

samfund, Pöreningen Sveriges tingsrättsdomare (tingsdittsdomare

föreningen), Föreningen Sveriges statsåklagare, Föreningen Sveriges 

åklagare, Övervakarnas riksförbund, Svenska fångvårdssällskapt'l, Svenska 

skyddsförbundet, Skyddsvärnet i Göteborg, Svenska psykiatriska före

ningen, Rättspsykiatriska föreningen, Riksförbundet för kriminalvårdens 

humanisering (KRUM), Riksförbundet för hjälp åt läkcmcdelsmiss

brukare (RFH L) och Föreningen styresmän och assistl'nter m. fl. vid 

kriminalvårdsanstallcrna (SAK). 

RA har bifogat yttranden av överåklagarna i Stockholm och Göteborg 

samt av länsåklagaren i Örl'bro län. Kriminalvårdsnämndcn har över

lämnat yttranden av övervakningsnämnden i Stockholm, femtl' och sjätte 

avdelningarna, av övcrvakningsnämnderna i Halmstad och Kalmar samt av 

övervakningsniimnden i Örebro, första avdelningen. Till länsstyrelsens i 

Jönköpings län yttrande har fogats yttranden av länsläkaren och social

vårdskonsulenten i Jönköpings län. LO har bifogat yttrande av Stats

anställdas Förbund. TCO har bifogat yttrande av Statstjänstemannaför
bundet. 
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2 Gällande ordning . 

2.1 Brottsbalken 

26 

Enligt brottsbalken (BrB) kan kriminalvard i anstalt förekomma på 

grund av dom på fängelse (26 kap. 5 §), ungclomsfängclse (29 kap. 2 och 

3 H) eller internering (30 bp. 2 4 §§)eller på grund av förordnande i 

dom på skyddstillsyn om behandling i anstalt (28 kap. 3 §). 
Vården i anstalt av elen som undergår någon av nämnda påföljder skall 

äga rum i fångvårdsanstalt. För dt·n som har dömts till ungdomsfängelse 

eller internering sbll anstaltsvistelsen ske i sådan fångvårdsanstalt som är 

ungdomsanstalt resp. inkrnt'ringsanstalt, 0111 inte särskilda skäl föranle

der annat. 
För den som und..:rgår ungdomsfängelse eller internering kan vården 

anstalt efter viss tid övergå till vård utom anstalt. 

2.2 Behandlingslagen 

Bestämmelser om verkställigheten i anstalt av de nyssnämnda på

följderna finns i lagen (l 964 :541) om behandling i fångvårdsanstalt 

(behandlingslagen). Tillämpningsföreskrifter har m..:dddats i kungörelsen 

(1964:630) med vissa föreskrifter rörande tillämpningen av lag..:n om 

behandling i fångvårdsanstalt (belrnndlingskungörclsen). Yttt:rligar..: an

visningar för tillämpningen av dessa författningar har mcdddats av 

kriminalvårdsstyrelsen i ett cirkulär (2/1973) om vård i anstalt (vårdcir

kuläret). 
Behandlingslagen är indelad i elva kapitel. I I kap. ges vissa inledande 

bestämmelser. Kap. 2 och 3 innehåller bestämmelser om befordran av 

dom till verkställighet resp. beräkning av strafftid m. 111. Kap. 4-9 
innehåller bestämmelst•r om de intagn;is behandling. I kap. 10 och 11 
finns regler om beslut, fullföljd av talan rn. m. samt ansvarsbestämmelser. 

2. 2.1 Befordran av dom till verkställighet och beräkning av strafftid 

m. m. ( 2 och 3 kap. behandlingslagen). 

2.2.1.1 Befordran av dom till verkställighet 

Dom, varigenom någon har dömts till fänge!SL', ungdo111sfängdse eller 

internering, verkställs sedan clomt·n har vunnit laga kraft. Domen behöver 

emellertid inte ha vunnit laga kraft mot alla parter. Om den dömde inte 

inom föreskriven tid har fullföljt talan i målet såvitt angår den ådömda 

påföljden, får domen sålunda verkställas även om åklagare eller måls

ägande har fullföljt talan. 

I vissa fall skall dom verkställas omedelbart utan hinder av att den inte 

har vunnit laga kraft mot niigon part, antingen på grund av domstols 

förordnande, t. ex. i fråga om dom pti ungdomsfängelsc enligt 29 kap. I § 
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BrB, eller direkt på grund av föreskrift i lag, t. ex. vid förändring av 

påföljd på verkställighelsstadid enligt 38 kap. 9 § BrB jämförd med 

34 käp. I 0, I 2 eller I 3 § BrB. 
Verkstiillight't av fängelse, ungdomsfängelse eller internering får också 

ske, om den dömde före fullföljdstidens utgång avger nöjdförklaring (5 § 

behandlingslagcn). 
Den som är häktad i det mål i vilket domen har meddelats får avge 

nöjdförklaring inför styresmannen vid den fångvårdsanstalt eller före

ståndaren för det häkte, där han förvaras, eller, om han hålles i 

milit.ärhäkll', inför den bdatrningshavare som har uppsikt över häktet. 

För att nöjdförklaringen skall gälla fordras att den som tar emot 

förklaringen har tillgång till dom eller domsbevis i målet och att den 

dömde har haft betänketid till andra dagen efter den då domen 

avkunnades för honom eller på annat sätt delgavs honom (6 §). Dessa 

bestämmelser tillämpas på motsvarande sätt bdräffande den som under

går fängelse eller eljest är intagen i fångvårdsanstalt (7 §). Till denna 

k<Jtegori hör dels personer som redan undergår påföljd i fångvårdsanstalt, 

dels personer som förvaras på häklesavdt'lning i fångvårdsanstalt på grund 

av häktningsbeslut i annat miil än det i vilket domen har meddel:lts. 

Den som inte är häktad eller intagen i fångv[irdsanstalt får avge 

nöjdförklaring inför styresman för fångvårdsanstalt, polismästare eller 

annan polischef. Den som fullgör milit1irtjänstgöring kan också avge 

sådan förklaring inför befattningshavare som har bcstraffni_ngsrätt över 

honom i disciplinm~'il (8 § ). 

Av dessa bL·stämmelser framgår att den som är häktad i målet kan avge 

nöjdförklaring där han finns. Detsamma gäller den som är 

häktad i annat mål, om han förvaras i fångvårdsanstalt, men däremot inte 

om han förvaras i allmänt häkte clkr i militärhäkte. 

Ä.r den dömde häktad i målet. när domen får verkställas, skall 

styresmannen vid den fångvårdsanstalt eller föreståndaren för det häkte 
där han förvaras eller, om han hilllt'S i miliUirhäkte, den som har uppsikt 

över häktl'l omedelbart bdordra domen till verkställighet. Den som inte 

h(ilks häktad i fångvårdsanstall skall förpassas till lämplig sådan anstalt 

enligt kriminalviirdsstyrelscns bestämmelser. Är den dömde p[1 fri fot, 

skall polismyndighe!l'n i den ort där han vistas förpassa honom till den 

fangvårdsanstal1 där ha~ skall tas in eller förelägga honom att själv inställa 
sig där. Mottas nöjdförklaring på den anstalt, där d~n dömde skall tas 

in eller är han intagen i fångvårdsanstalt, när domen eljest förekommer 

till verkställighl'l, skall styrL'smannen omedelbart befordra domen till 

wrkställighct (11 §). 

I 12 ~ finns bestämmelser om anstånd med verkställighet av dom. 
Paragrafen <1vser endast fängelse, omecklbarl ål1Öml eller [tlagl som 

forv~mdlingsstraff för böter. Visar den dömde före verkställighetens 

början att ansökan har ingivits om all lrnn av nåd rnt11te bli befriad från 

straffet elkr få detta utbytt mot lindrigare påföljd, skull, om den dömde 

inte är häktad och nåd inte tidigare har sökts i målet, verkställigheten 

anst~ i avvaktan på beslut i nådeärL·ndet. Enligt andra stycket kan 



Prop. 1974:20 28 

länsstyrelsen på ansökan av den som inte är häktad bevilja uppskov med 

verkställigheten under högst sex månader, om synnerliga skäl föreligger 

med hänsyn till hans hälsotillstånd L'ller yrkesutövning eller övriga 

förhållanden. För kvinna som är havande eller ammar barn gäller en 

förmånligare regel. I sådant fall får uppskov beviljas under tid som prövas 
skälig. För samtliga fall gäller att anstånd inte får beviljas, om det finns 

särskild anledning antaga att den dömde avviker. Uppkommer sådan 

anledning efter det att uppskov har beviljats skall beslutet återkallas. 

Enligt paragrafens sista stycke får Kungl. Maj :t meddela bestämmelser 

angående anstånd under högst sex månader beträffande den som inte är 

häkt<id eller eljest intagen i fängvårdsanstalt. Sådan<i bestämmelser har 

meddelats i 14 § behandlingskungörelsen (1964:630, ändr. 1971 :1246). 
Av dessa bestämmelser följer att kriminalvårdsdirektör, för att vinna en 

jämnare beläggning på fångvårdsanstallerna, får medge den som är dömd 

till fängelse i högst åtta m[mader anstånd med verkställigheten under 

högst sex månader från den dag domen vann laga kraft mot den dömde. 

Sådant anstånd får emellertid inte ges, om domen avser brott enligt 21 eller 

22 kap. BrB eller våldsbrott' av allvarligare slag eller om snar verkställighet 

finnes påkallad på grund av alkohol- eller narkotikamissbruk. Även om 

anstånd har givits på grund av dessa lx,stämmclser har dL'n dömde alltid 

rätt att själv påkalla verkställighet. 

Bestämmelserna om befordrnn av dom till verkställighet gäller, med 

undantag för anståndsreglerna, även ni:ir domstol förordnar om återin
tagning i anstalt av den som har dö1:its till ungdomsfängelse eller 

internering. Detsamma gäller i huvudsak även för det fall att domstol i 

samband med dom på skyddstillsyn förordnar om behandling i anstalt 

enligt 28 kap. 3 ~ HrB. 1 fråga om nöjdförklaring gäller dock i sådant fall 
vad därom är särskilt föreskrivet i 38 kap. I § BrH. 

2.2.1.2 Samtidig verkställighet ar påföljd och häktning i annat mål 

Av 7 och 11 §§ behandlingslagen följer att den som i:ir häktad i vissa 

fall kan påbörja verkställighet av dom i anmit mal undl'f hi:iktningstidcn. 
Förutsättningen är att den häktade förvaras i fångvårdsanstalt. Förvaras 
han i <illmänt häkte kan sådan samtidig verkställighet inte ske. För att 

häktad inte skall gå miste om möjligheten till samtidig verkställighet har 

dock styresman för fångviirdsanstalt och häktcsförcstfodare ålagts att vid 

intagning av häktad omedelbart söka ta reda pä om det finns någon 

verkställbar dom mol honom i annat mål. 

Enligt 37 ~ behandlingslagen skall verkställighet av straff avbrytas om 

den dömde häktas. Blir den dömde frikänd för det brott för vilket han 

har häktats, skall tiden för avbrottet dock räknas in i verks!iillighetstidcn. 

Av ordalagen framgår att avbrott i verkställigheten inte sker, om häktning
en har föranletts av annat skäl än misstankt' om brott. 

Nu återgivna bestiimmelser innebär alt möjligheterna till samtidig 

verkställighd av häktning och frihdsstrnff beror dels på var den häktadL' 
förvaras, dels på den ordning i vilken häktning och frihetsstraff förekom

mer till verkställighd. 
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2.2. I .3 Beräkning av .mafltid 

Bestämmelserna om beräkning av strafftid har undergått vissa ändring

ar i samband med alt nya regler om tillgodoräknande av häktningstid 

m. m. trätt i kraft den 1april1973 (prop. 1972:146, SFS 1973:44). 

Om den som har dömts till fängelse hålles häktad i målet, räknas 

slrnfftiden enligt 16 § behandlingslagen från den dag då domen får 

verkställas. För den som redan är intagen i fiingvårdsanstalt räknas 

strafftiden från den dag då domen föreligger till verkställighet hos 

styresmannen. För den som är på fri fot räknas tiden från den dag då han 

tas in i fångvårds;rnstalt för alt undergå fängelsestraffot. 

I 16 § andra stycket behandlingslagcn föreskrivs numera att tid, under 

vilken den som har dömts till fängelse har hållits i häkte i målet efter det 

att slutlig dom däri meddelades, skall räknas som tid under vilken straffet 

har verkställts. Härigenom kommer, oberoende av nöjdförklaring, aJJ 

häktningstid som infaller ef!L'r slutlig dom i målet att tillgodoräknas som 

verkställ ighetstid. 

När någon har börjat undergå fängelse skall kriminalvårdsstyrelsen så 

snart det kan ske fastställa dagen för straff!idens slut. Kan villkorlig 

frigivning komma i fråga, skall styrelsen i resolutionen ange de dagar som 

är av betydelse för _tillämpning av bt,stämmelserna om villkorlig frigiv

ning. Ändring i strafftidsresolutionen skall göras när omständigheterna 

påbllar det. 

18 § bl·handlingslagen innehåller bestämmelser om beräkningen av 

slutdag när strafftiden är bestämd i månader eller år. Enligt huvudregeln 

skall som slutdag anses den dag som genom sitt tal i mfmaden motsvarar 

den friin vilken strafftiden räknas. 

Har domstol med stöd av bestämmelserna om tillgodoräknande av 

häktningstid m. m. förordnat att fängelse skall anses till visst antal dagar 

vetkstiillt. skall först slutdag bcstiimmas utan hänsyn hiirtill och avdraget 

sedan räknas från slutdagen. Har avbrott skett i vnkställighett:n skall 
liden för avbrottet i allmiinhet läggas till slutdagen. 

Vid slrafftidsber1ikning skall villkorligt medgiven frihet, vilken har 

förklarats förverkad, anst:s som nytt slraff. 

2 I § bt:handlingslagen innehåller vissa bestämmelser om sammanl:igg

ning av olika påföljder på verkställighetsstadict. 

Enligt 22 § behandlingslagen skall bestämmelserna om beräkning av tid 

för fängdse i tillämpliga delar gälla i fråga om tid för behandling i anstalt 

enligt 21) kap. 3 § BrB samt för ungdomsfängelse och internering. 

1 kap. 4 ·- 7 behandlingslagen finns vissa bestämmelser enligt vilka tid 

varunder lkn intagne vistats utom anstalten skall anses som verkställig

hetslid (27, 36, 37, 50.och 55 §§). 
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2. 2.2 Kriminalvård i anstalt 

Kriminalvårdsst yrelscn är cm tral förvaltningsmynd ighet för ärenden 

om kriminalvård och chefsmyndighet för krimirnilvårdsdirek törcrna, 

fångvårdsanstalterna och skyddskonsulentorganisationcn. 

Fångvårdsanstalterna ingår i kriminalvårdsräjonger, var och en under 

ledning av en kriminalvårdsdirektör. Antakt räjonger är åtta. Fem 
räjonger är geografiskt indelade. De övriga tre är specialr~-ijonger för ung

doms-, internerings- resp. kvinnoklientd. 
I varje räjong finns en centralanstalt. Övriga anstalter i räjongen är 

sidoanstalter. 
Fångvårdsanstalt kan vara öppen eller sluten. 1 realiteten finns olika 

grader av slutna och öppna anstalter, från slutna specialavdelningar, 

specialanstalter för svårbehandlade och vanliga slutna anstalter till öppna 

anstalter och frigångshem. Skillnaden mellan slutna och öppna anstalter 

ligger bl. a. i byggnadernas utformning, personaltilldelningen och i fråga 

om gällande dagsrutiner. Den slutna anstalten är vanligen omgiven av 

murar och försedd med olika säkerhetsanLJrdningar för att hindra rym

ningar och otillåtna kontakter med yttervärlden. De öppna anstalterna 

saknar murnr och i många fall även stängsel. Skillnaden mellan anstalts

kategorierna visar sig även därigenom att det i vissa avseenden gäller olika 

regler för behandlingens utformning i slutna och öppna anstalter. 

Av behandlingslagens elva kapitel innehåller det första vissa inledande 

bestämmdser. I 4 k:Jp. finns scdan allmänna bestämmelser om de in

tagnas behandling. Närmare bestämmelst'f ges sedan i 5 kap. om fängelse 

och behandling i anstalt rnligt 28 kap. 3 § BrB, i 6 kap. om ungdoms
fängelsc och i 7 kap. om intl'fnering. 8 kap. behandlar arbetspremier 
m. m., 9 kap. disciplinära åtgärder m. m., 10 k:Jp. beslut m. m. och 11 
kap. ansvarsbestämmelser m. m. 

Kap. 4 i behandlingslagen inleds med bestämmelser som anger, att 

intagen skall behandlas 1m'd fasthet och allvar och med aktning för hans 
människovärde, att han skall sysselsättas med lämpligt arbete och i övrigt 
erhålla sådan behandling att hans anpassning i samhället främjas samt att 
skadlig;1 verkningar av frihetsförlustcn skall siivit t möjligt förebyggas 

(23 § första stycket). Därefter följl'f bestämmelser om bl. a. behandlings

undersökning, arbetsplikt och skyldighet för intagen att rätta sig efter 

ordningsregkr m. m. (23 § andra oeh tredje styckena). Vidare ges 

bestämmelser om efter vilka grunder de intagna skall fördelas och 

behandlas (2 5 § ). Dessutom finns bestämmelser om behandling vid 
sjukdom (27 §), utomhusvistelse (28 § ), undervisning, fritidssysselsätt

ning och religionsutövning (29 §),tillgång till böcker och tidningar (30 §) 
samt innehav av personliga tillhörighelcr och rätt till personlig bekvämlig

het (31 och 32 §§). Slutligen finns även regler om brevkontroll 1)4 S), 
besök (35 §), s. k. korttidspermission (36 §)och frigivningsförberedelscr 

( 40 § ). 

De särskilda bestämmdserna i 5--7 kap. angående fängelse, behandling 
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i anstalt enligt 28 kap. 3 § BrB, ungdomsfängdse och internering 
reglerar frågor om bl. a. fördelning mellan vard i iippen eller sluten 

anstalt, gemenskap och avskildhet mellan intagna undi.:r arbetstid och 

fritid, beskaffenheten av arbete eller annan sysselsättning som anvisas 
intagen, s. k. frig<lngsarbcte oi.:h långtidspermission. 

1 det följande lämnas en kortfattad redogörelse för det materiella 

innehållet i vissa särskilda bestämmelser i behandlingslagen m. m. som i 

förevarande sammanhang har mera principiell betydelse. 

Enligt 25 § behandlingslagen skall vid d e i n t ag n as f ö r de I

n i n g och be hand I in g hänsyn tas till deras ålder, hälsotillstånd, 
sinnesbeskaffenhet, karaktärsegcnskaper, lid igare vandel, arbt'tsförmåga, 

anlag och utbildning. Vidare anges i samma paragraf att menlig inverkan 

mellan de intagna skall så långt möjligt förhindras samt att män och 

kvinnor skall hållas åtskilda, såvitt möjligt i särskilda anstalter. 

De närmare bestämmelserna om grunderna för de intagnas fördelning 
på vård i öppen eller sluten anstalt (42, 53 och 57 §§) har följande 

innebörd. 

I fråga om piiföljden fängelse gäller att de intagnas placering i öppen 

eller sluten anstalt skall skl' med iakttagande av grunderna i 25 §.Intagen 

som vid verkställighetens början intt: fyllt tjugofem år och som vårdas i 

sluten anstalt bör, om inte annat följer av hänsyn till hans yrkcsutbild

ning eller andra särskilda skäl, så snart det kan ske övnföras till öppen 

anstalt. Den som undergår fängl'lse i tre månader eller på kortare tid skall 

vårdas i öppen anstalt, om det inte måste anses olämpligt med hänsyn till 
hans ålder, hälsotillstånd eller tidigare vandel, föreliggande möjlighet att 

bereda honom arbete eller förhiillandena i övrigt. 

Aven när det gäller ungdomsfängelse skall fördelningen mellan öppen 

och sluten anstaltsvård ske med iakttagande av grunderna i 25 § bchand

lingslagen. Har den dömde intagits i sluten anstalt, skall han så snart det 

kan ske överföras till öppen anstalt, om det inte måste anses olämpligt 
med hänsyn till hans sinnesbt'skaffenhet eller av annan särskild anledning. 

Den som dömts till internering skall intagas i sluten anstalt. Kan del 
ske utan olägenhet får den som visat piilitlighet dock överföras till öppen 

anstalt. 
I frf1ga om vissa kategorier brottslingar som dömts till fängelse i lägst 

två år elln till internL·ring med en minsta lid av två år elkr däröver har i 
anslutning till prop. 1972 :67 ang. vissa åtgärder mot narkotikamiss

bruket, m. m. vidtagits en ändring (SFS 1972 :259) i behandlingskun

görl'iscn som innebär att fråga om placering i öppen anstalt skall avgöras i 

särskild ordning. Avsikten med denna ändring är att vård i öppen anstalt, 

med hänsyn till rymningsfaran och risken för fortsatt brottslighet av 

speciellt samhällsfarlig natur, inte bör förekomma i samma omfattning 
som dittills för ett starkt begränsat antal intagna som ådagalagt att de 

yrkesmässigt ägnar sig åt sådan kriminell verksamhet. 

Av bestiimmclserna i 40 § bchandlingslagen om frigivnings

f ö r be r l' d e Is er framgår att intagens frigivning eller överförande till 
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vård utom anstalt skall förberedas i god tid samt att man därvid bör 

eftersträva att bereda honom lämplig arbetsanställning eller annan för

sörj ningsmöjlight't samt lämplig bostad. Även i övrigt bör enligt paragra

fen sadana åtgärder vidtas som kan hjälpa den intagne att föra ett 

ordentligt och laglydigt liv. 

Bestämmelserna i 34 § behandlingslagen om intagens rätt till b r e v

v ä x 1 i n g innebär att intagen inte utan tillstånd får avsända eller ta 

emot brev eller annat skriftligt meddelande. Vissa särregler gäller dock. 

Sålunda får intagen inte förvägras att till svensk myndighet avsända skrift 

som inte är anstötlig till sin avfattning eller att annars avsända eller ta 

emol brev som inte är anslötligl och inte heller är olämpligt med hänsyn 

till behandlingens syfte eller av annan särskild anledning. Brev till 

justitiekanslern, justitieombudsman eller kriminalvårdsslyrelsen får inte 

brytas och skall alltid vidarebefordras utan dröjsmål. I övrigt får intagen 

som visat pålitlighet medges att avsända och ta emot brev utan att detta 

granskats. 

Kriminalvårdsstyrelsen har utfärdat tillämpningsföreskrifter till nyss

nämnda lagbestämmelsa. Enligt en i kriminalvårdsbcredningens be

tänkande (SOU 1972:64 s. 96) lämnad redogörelse har dessa tillämp

ningsföreskrifter bl. a. följande innebörd. 

För brevväxling med privatpersoner gäller olika regler på sluten och 
öppen anstalt. På sluten anstalt skall i princip brev mellan den intagne 
och de personer som han får träffa under obevakade besök ej läsas. Detta 
gäller i första hand familjemedlemmar och andra närstående. Beträffande 
andra brevkontakter skall del ske en individualiserad prövning av den 
intagnes pålitlighet. Restriktionerna bör dock vara så små som möjligt 
och prövningen skall göras på ett tidigt stadium av verkställighetstiden. 
Anslallsledningen har dock rätt att" ta stickprov om så skulle anses vara 
befogat. Ankommande post skall i regel öppnas utan all läsas eller 
genomlysus för kontroll av utt den ej innehåller otillåtna föremål. 

På öppen anstalt kan undantagsvis förekomma stickprovsgranskning. 
Vid misstanke om narkotikasmuggling kan kontroll av kuverten förekom
ma. 

I 36 § behandlingslagen, som handlar om ko r t l id spe r m is -

si o n, h)reskrivs att om fara för missbruk inte kan anses föreligga, 

intagen kan få tillstånd all besöka närstående som är svårt sjuk eller att 

b..:vista närståendes begravning. Han kan också i annat fall, då det med 

hänsyn till anstaltstidens längd eller eljest finns starka skäl för det, få 

lämna anstalten för viss kort tid. Tiden för vistelsen utom anstalt skall 

inräknas i verkställighetstiden, om inte särskilda skäl är däremot. Enligt 

vårdcirkuläret kan korttidspermission vara av två slag, nämligen dels 

regelbunden permission som vid längre anstaltstid kan komma i fråga 

med vissa tidsmellanrum som ett led i behandlingen, och dels särskild 

permission, som oavsell anstaltstidens längd kan förekomma när det 

finns starka skäl för en sådan permission. 

För regdbunden permission gäller enligt vårdcirkuliirel vissa kvalifika

tionstider. 

Om det föreligger särskilt starka skäl för korttidspermission men det 
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samtidigt står klart alt den intagne i så fall behöver stå under noggrann 

tillsyn, kan enligt samma cirkulär föreskrivas att den intagne under 

permissionen skall vara åtföljd av bevakning. 
Den författningstext som reglerar möjligheterna till korttidspermission 

har varit i sak oförändrad sedan år 1945. Trots detta har antalet 

korttidspermissioner ökat avsL,värt. Denna utveckling har sin grund i det 

förhållandet alt kriminalvårdsstyrelsens praxis fortlöpande ändrats när 

Jet giiller att bedöma vad som skall anses vara "starka skäl" för att en 

intagen skall få lämna ;rnstalten för viss kortare tid. 
I den tidigare nämnda prop. 1972:67 om vissa atgärder mot narkotika

missbruket, m. m. har uttalats, att korttidspermission inte bör förekom

ma i samma omfattning som dittills för vissa kategorier brottslingar som 

dömts till fängelse i lägst två år eller till internering med en minsta tid av 
två år eller mer. 

Om I å n g t i d s p e r m i s s i o n finns hestämmclsl.'r i 50, 5 5 och 

60 § § belrnndlingslagen. Den som undergår fängelse kan erhålla tillstånd 

att lämna anstalten för en lid av högst 14 dagar, om dl'l bd1övs för att 

ordna de förhållanden i vilka han kommer att försättas vid frigivningen. 

För att siidan p.:rmission skall kunna beviljas kriivs alt minst 2/3 av 

strafftidl'n, dock minst fyra mfoader, har avtjänats. I fråga om 

ungdomsfängelse och internl.'ring föreskrivs att den intagne kan erhålla 

tillstånd att !forna anstalten för längre tid och under andra omständig

heter än som gäller för kort! idspermission. Vid internering kan sådant 

tillstånd beviljas endast sedan den för anstaltsvården bestämda minsta 

tiden har avtjLlnats. 

Bestämmelser om dis c i p 1 in ära il t g ii r d t' r finns i 68-· 74 §§ 

bchandlingslagen. Där föreskrivs att intagen kan bli fön:m:l.1 för discipli

nära [1tgärder om han bryter mot anbefalld ordning eller eljest visar 

klandervärt uppförande och inte H\tl'f sig rätta efter tillsägelse. elkr om 

förseelsen är av allvarlig beskaffrnht?t. 

De tiisciplinära ätgärdl'fna beslår i alt den intagne kan åläggas l) för

lust för viss tid eller t. v. av honom särskilt tillerkänd förmån, 
2) förlust under viss tid, helt eller delvis, av rätt att köpa varor som 

tillh:rndahålls vid anstalten, 3) förlust under högst 14 dagar av rätt att 

skaffa sig, motta eller innl'lia böcker, tidskrifter eller tidningar, eller 

4) inneslutning i enrum undL'r högst 30 dagar eller, i friiga om den som 
undngår ungdomsfängdse eller ej fyllt ·21 ilr, under högst sju dagar. 

Om förseelsen påkallar strängare åtgärd kan verkställighetstiden för 

den som undergar fängelse på viss tid förlängas med högst 14 dagar. 

Samtliga här angivna åtgärder kan efter förseelsens beskaffenhet och 

övriga fört?liggande omständigheter vidlas i förening. f-öreligger flera 

förseelser skall atgärd bestämmas gemensamt för dem. 

Av en i kriminalviirdsheredningens betänkande (s. 99) lämnad redo

görelse för anv:indningen av disciplinära åtgärder framgar följande. 

Användandet av disciplinära iitgärdcr har under senare år successivt 
minskat. Kriminalvånlsnämndcn visar sålunda stor restriktivitet när det 
gäller förlängning av verkställiglletstider. Kriminalvårdsstyrclscn har ock-

3 Riksdagen I 97-1. I sam/. Nr 20 
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så rckomm.:nderat att inneslutning i .:nrum i regel bör begränsas till sju 
dagar för :Jlla intagna samt att rymningar och permissionsmissbruk ink 
skall bestraffas disciplinärt. Anledning till den minskade anviindningen av 
disciplinstraff iir främst att man h.ir övergått till att utnyttja andra rnL·dd. 
som forml'ilt inte är att betrakt<i som beslraffningar. I. .:x. senareEiggning 
av villkorlig frigivning, värd utom anstalt elkr pt'rmissioncr. Man kan 
också beslut.i um indragning av frigång och andra siirskilda förmiiner eller 
förflytta den intagne till en anstalt där beh:Jndlingen iir mera restriktiv. 
Speciellt det sislniimnda altnnaliVL't har utnyttjats i elt ston antal fall. 

Mot b:Jkgrund av vad siilunda anförts ang:.lL•ndc SL'nareläggning av 

villkorlig frigivning m. m. rl'dogörs i det följande för vissa lwstämmelsL·r i 

BrB om v i I I k o r I i g f r i g i v n i n g och ö v e r g Ct n g t i 11 
viird utom anstalt. 

Enligt 26 kap. 6 § BrB kan den som undergar fängelsc på viss tid 

villkorligt frigivas sedan t va tredjedelar av tiden eller, om särskilda skiil 

förl'iiggcr, halva tidrn har :Jvtjänats. Dock ftir frigivning inte ske förrän 

verkst:illig!Jetcn pfrg<ltt minst fyra m[rnadn. I 26 kap. 7 § föreskrivs att 

vid prövning av fri1ga om villkorlig frigivning siirskilt skall beaktas drn 

dömcks uppförande undn anstaltstidt•n uch sinncsriktning vid den tid da 

frigivningen ifr~gasät t s, hans beredvillighet all ersätta skada som upp

kommit genom brottet samt dt! förldllandt!n vari han skulle komma att 

försättas dter frigivningt'n. 

I fråga om den som undergår ungdomsfängl'lse skall enligt 29 kap. 4 s 
BrB behandlingen fortsiitta utom anstalt, när anstaltsv{irdl'll p{ig:ltt så 

lång tid som med hänsyn till bd1andlingens syfll' finnes t!rforderligl. Den 

intagnt' får dock inte överföras till värd utom anstalt förriin L'lt ~ir 

förflutit l'ftt'r intagningL'n i anstalt, om inte särskilda skiil iir diirlill. 

Bdräffande intern<'ring giiller ,·nligt 30 kap. 5 ~ BrB all behandlingen 

dtcr utgången av minsla tidl'n skJll f<nlsätta utom anstalt när vard i 

anstalt inte längre finnt!s vara p:ikallad för alt avhålla den dömdt• l'r:in 

fortsatt bro I tslighct. 
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3 Departementspromemorian 

3.1 Verkställighet av vissa brottmiilsdomar och beräkning av strafftid 

I öv.:rcnsstärrnnelsc meJ vad KAIK har förL·slagit förordas i pronwmo

rian :1tt bc>st:immels.:rna i 2 och 3 kap. bd1anJlingslagcn om befordran av 

Jom till vnkställighd och om b.:riikning av strafftiJ m. m. förs övn till 

en särskild lag hL·niimnd lag om ber:ikning av strat'ftid m. m. I frfrga om 

allmän uppbyggnad uch omLrttning anslutn sig lagförslaget n~ira till 

motsvaranck avsnitt i behandlingslagcn. 

De fodringar i förhttllande till gällande riitt som föresl:ls i prom.:morian 

hängcr i stor utsträckning samman med fdgan om vidgade möjligheter alt 

undergå ffogelse od1 andra frihctsberövarllk pHi-\ljckr samtidigt med 

häktning i annat mål. Enligt UL'partcmentspromcmorian ·finns lkt 

fort farandl' tillräckliga skiil att behålla möjligheterna till sumtidig 

verkställiglz<'f. De oliigcnh.:t.:r som är förbundna med nuvarande ordning, 

dvs. att samtidig vcrkställighd kan ske endast om drn dömde som häktad 

är intagen i fångvärdsanstalt, förcsl[ts bli undanröjda gc·nom en utvidgning 

av möjlighetnna till samtidig verkställighet av hiiktning och påföljd i 

annat mål. S~tdan samtidig vcrkstiillighet bör således kunna iiga rum 

oavsett var den hiiktade förvaras och oavsett i vilkL·n ordning de olika 

i!tgiirderna förd~omml'r till vnkställighet. En si1dan ordning nödvändig

gör ändrade bc·stämmclscr om nöjdförklaring. bl'fordran av dom till 

verksLillighet och strafftidsberäkning. 

l t'dga om 11c"i_idji:irklari11g förL'Slås att den som är hiiktad. antingen i 

målet din i annat rniil. skall fä avgL~ s.!dan förklaring inför styresmannen 

för den kriminalvtirdsanstal! diir han iir intagen clkr inför förL'Slandaren 

för det hiikt.: dlt'r chefen för den riittspsykiatriska klinik, diir han 

förvaras .:lli:r, om han hålles i milittirhäkte, inför ckn befattningshavare 

som har uppsikt ÖVl'r hiiktct. Vid förfall för ni\gon av nu niimnda 

befattningshavare får förklaringen avges inför den som är i vederbörande 

befattningshavares ställe. Med hänsyn till personalförhållandena vid de 

dttspsykiatriska klinikerna iir dd inte säkert att dl'l under alla vt'ckans 

dJgar kommer :1tt finnas pc'rsonal tillg:inglig som kan betros med ;1tt 

mottaga nöjdförklaring. I promcmori:111 föreslds diirför att Kungl. Ma_i :t 

skall kunna förordna alt hiiktad som iir intag~n pii riillspsykiatrisk klinik 

skall kunna avg.: nöjdförklaring inför niirrmste polismyndighd. för den 

som iir intag~n i kriminalv?mlsanstalt fl"ir untkrg:knde av p:Höl_id föreslås 

giill;r samma regler som för hiiktad. 

I fråga om den som iir pt1 fri fot förL·sliis att nöjdförklaring skall kunna 

avges iivcn inför förestiinclarL' för allmfot h:ikte. 

BL'StiirnmdsL'rna om be/(Jrdran ai· dom till rerkställig/zet har i 

prnrn~nwriL·förs]Jgd dl'lats upp p<I två parngr:1fcr. I dc'n första. 9 ~

bl'i1andbs de fall dJ dc'll dÖ!lldL' iif hiikt::td, j dOll1S!llaJd L'Jkr i annat mal. 

L'lkr då han r.:d:m iir intagen i krirninalv:lrdsanstalt för att undergå 

p;lföljd i :111na! miil. I samtliga dessa fall skall domen enligt förslagd 
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omedelbart hcfordras till verkställighet så snart den blir verkställbar. 

Förslaget innebär sålunda i denna dl'I den nyheten att dom som avsi:r 

häktad i annat mål skall bL:fordras till verkställighet oavsett var den 

häktade förvaras. Av L'n jämfördse med 19 § i förslaget framgår att 

strafftiden kommer att räknas från di:n dag verkställigheten salunda skall 

anses ha hörjat. Att en dom befordras till verkställighet bl'tydn enligt 

förslaget intl' att den dömde alltid skall förpassas till kriminalvårdsan

stalt. Är någon häktad i ;mnat mål än domsmalet skall förpassning inte 

skl' iiveff om den häktade förvaras i allmänt häkte. I ddta fall inskriinker 

sig wrkan av att domen befordras till verkställighet till att strafftidcn 

börjar löpa. 

Bestämmelser om befordran till verkställighet av dom mot den som är 

på fri fot är i förslaget intagna i I 0 §. Där regleras till en början det fallet 

att domen hlir verkställbar gl'nom att fullföljdstidcn går ut. l siidant fall 

bör, Sl'dan beslut om anstaltsplacering meddelats. kriminalvårdsstyrl'lsi:n 

utfärda föreläggande för den dömde att senast viss dag inställa sig på 

anstalten .. Skulle den dömdl' inte efll'rkomma föreläggandet. föreslås 

kriminalviirdsstyrelsen få rätt alt hos polismyndigheten begära förpass

ning till anstalten. Föreligger fara för att den dömde skall avvika bör 

enligt förslaget kriminalvårdsstyrelsen ha möjlighet att bl'gära förpassning 

utan föregående föreläggande. 

Om den som är på fri fot avger nöjdförklaring på kriminalvårdsanstalt 

eller på allmänt häkte, skall den som tar emot förklaringen enligt försla

get omedelbart befordra domen till verkställighet. I övrigt innehåller 10 § 
bestämmelser om befordran till verkställighet pä grund av nöjdförklaring 

inför polismyndighet eller militär befattningshavare. Dessa bestämmelser 

överc•nssHimmcr i sak med giillandc riitt. I de· f'<.1ll då det l'nligt nu berörda 

fiirL'Skrifter åligger polismyndighet alt förpassa någon till krirninalvårds

anstalt har myndighdl'n möjlighet att i stället meddela den dömde 

föreläggalllk att själv inställa sig vid anstalten. 

Enligt gällande rätt räknas slrafftiden, utom niir det giilkr häktad, 

tidigast från den dag den dömde tas in i fångvårdsanstalt. För <ttt den 

dömde inti: skall gå miste om wrkst~illighetstid måste på grund härav alla 

Ji"irpassningsresor företas med största skyndsamhet. Detta försvårar ett 

rationellt utnyttjande av transportresursnna och leder ibl<md till att l'n 

förpassning måste genom föras trots att den bort anstå mi;d hänsyn till 

den förpassades fysiska eller psykiska kondition. 
I promemorian föresliis att stratltickn skall kunna riiknas fdn det att 

den dömde omhiindertas för förpassning. Den dömde behöver då inte 

gå miste om verkstiillighetslid på grund av att förpassningL'n till 

kriminalvårdsanstalten blir fördröjd. I anslutning härtill innehiilil'r prome

morieförslaget vidare en regel som anger att den som skall fi)rpassas till 

kriminalvårdsanstalt för undergåe1uk av p~lföljd tillfälligt Lin Ut förvaras i 

allm1int h1ikte eller polisarrl'st. Som villkor för sådan förvaring uppst1ills 

det kravd att den skall vara erforderlig med hänsyn till transportförhållan

di:na. Bestämmelsen föri;slås bli tillämplig även när en intagen som har 

rymt från en kriminalvårds<rnstalt skall föras tillbaka till anstalkn för 
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fortsatt verkställighet. 
r fråga om uppskomhestämme!serna i behandlingslagen ut talas i 

promemorian att uppskov med verkställigheten av fängelse bör kunna 

medges endast i fall då skäl av synnerlig styrka kan åberopas. Vad gäller 

de omsfändighcter och intrcSSL'n som det kan finnas anledning att beakta 

i detta sammanhang bör det dock enligt proml'morian ges ulrymmL' för 

en något friare hcdömning än som är möjlig enligt nuvarande regler. 

Hänsyn bör sfilunda kunna tas, utöver vad som nu gäller, också till dt 

arbetsgivarintrt'Sse som från samhällssynpunkt är av synni:rlig styrka. 

Även andra in1 rcssl'n 1in arbdsgivarinlri:ssen bör emelkrtid kunna 

beaktas. Förslagd syftar här bl. a. på fall då den dömde ingår i ett 

arbetslag och en st raffverkställighet skulle drabba de övriga i laget 

oskäligt hårt. Uppskov bör även kunna förekomma om den dömde endast 

därigenom kan få tillfälle att fullgöra ett särskill angeläget up]J.drag för 

någon organisations räkning. Enligt promemorian bör bestämmelsen mol 

bakgrund hiirav utformas så all uppskov skall kunna l1L'Viljas när 

synnerliga sk~il föreliggl'r. 

I promemorian konstateras vidare att fll'ra skäl tal;;r för att frågor om 

uppskov ml'd straffvnkställighe1 förs över från länsstyrelsen till annat 

organ. Enligt promemorian bör dock en ändring av nuvarande ordning 

anstå till dess den nyligen tillkallade utredningen om de centrala nämn

dernas uppgifter och organisation (Ju 1973:15) har slutfört sitt uppdrag. 

När det gäller anstånd med verkställighet på grund av nådeansökan 

förl'slås i promemorian dl'n ändringen i förhållande till gällande rätt, att 

hinckr mot anstånd kommer att föreligga inte barn i fall då den dömde är 

häktad eller n~ir nåd lidigarL' har sökts i måll't utan även när den dömde 

är intagen i kriminalv[1rdsanstalt för undergiil'ndc av påföljd. 

Enligt 37 ~ första stycket bchandlingslagl'n avbryts pagåendL' ·verk

ställighet om den dömde häktas. Promemorieförslaget utgiir från all 

samtidig verkställighet av häktning och påföljd skall kunna äga rum i 
denna situation. Häktning hör såkdes inte förankda att verksliilligheten 

avbryts. För <ill uppnå dl'fl;i syfte förcslas i prornl'morim1 alt 3 7 § första 

slyckd behandlingslagL'n inte skall fii någon motsvarighet i den nya 
lagstiftningen. 

/\. v nyssnämnda stadgande i bcha ndlingslagl'll framgår mol säll ningsvis 

att häktning av annat sk:il iin misstanke om broll ink medför avbrott i 

pågikndl' verkst1illighd. llär avses eXL'!llpelvis häktning av trcdskande 

vittne. Genom att häk1ningen i sådant fall inte medför nilgot avbrott i 

pägiknde vcrkställighl'l torde tvångsmedld inh: ha nagon effekt bdräf

fande drn som undcrg<lr påföljd under så lång tid alt h1lktningen rnås!l' 

hävas innan frigivning friin påföljden ski:r. 

Enligt promemorian saknas skiil all beh[!lla l'n sådan ordning. Därför 

föreslt1s en bl'stiimrnelsl' om <ilt verkställighl'll'n skall avbrytas. om den 

som unckrgiir fiingl'lse, ungdomsföngl'lse, inh:rnning dlcr hchandling i 

anst<1lt L'nligt 28 kap. 3 ~ BrB häktas av annan ankdning iin miss1ankt· om 
brott. 
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I promt'morian uttalas att besUimmelst•rna om heräkning !ll' strajj'tid 
bör iindras som en konsekvens av vad som har föresl:Jgits n:ir dl'! gälkr 

nöjdförklaring och bdordran av dom till vl'fkstiilligilt'I. Sidunda hör 

strafftidcn, när den d<':imdt' är h:iktacl t•lkr i:ljt•st intagt·n i krirninalvilnls

anstalt. r:iknas frirn elen dag domen fiir wrkst:illas. Detta bör giilla oavsett 

om domen har !11l'Lldclats i h~kt ningsmiild eller i annat mål och oavsct t 

var den dömdl' förvaras. I fn]ga om dt•n som intt' iir h:ikt:Jd elln intagen i 

kriminalv:hdsanstalt bör slrafftiden riiknas frfo dt'll dag ckn dömde tas in 

i allmänt häkk eller kriminalvårds:instalt ('llligt den fi"\rcslagna I 0 §. 
Enligt promemorian hi.ir vid:1re strnfftidsbn:ikningen börja. nUr polismyn

dighl'l omhändertar någon för förpassning till kriminalvimlsanstalt. 

I övercnss!Jmml'lse med l'tt :1v kriminalv:irdshnedningen framlagt 

förslag förordas i promemorian att vid lwriikning av strafftid i fdga om 

kort;J frihl'lsstraff l'n mfoad alltid skall motsvara 30 dagar. 

3.2 Kriminalvård i anstalt 

I promemorian framh{ills att 'de lagiindring<ir i friiga om anstaltsvårdcn 

som aktualisc'rats är av si1dan omfattning att de inte Lämpligen låter sig 

inordnas i den nuvarandt' bchandlingslagt,n. I enlighd med vad som 

förutsatts i statsverkspropositionen fön:sliis dlirför i promemorian att det 

införs en ny lag - lag om krimina/Fcird i anstalt - som erslitti:r de di:lar av 

behandlingslag.:n som innel1aller bestlimmelser om behandlingens anord

nande oeh niinnan• utformning. Därutöwr föresläs vissa ändringar i 

brottsbalkens bcsHimml'lser om anstaltsvardL'n. 

I I f anges lagens tillämpningsomriide. Dl'ita omdde iir i sak överens

stämmande mt'd vad som giilkr enligt behandlingslagL'n. I :: § ängl's att 

kriminalvärdsstyrelsen leder och har inseende över kriminalviirden i 

anstall. 
Dl'! nya anstallssystemel som avses bli gt•nomfört inom kriminalvilrden 

bygg.:r på dels ett ht•gränsat antal riksanstalter for mera sdrh;m\erliga 

klienter, klienkr lllt'U liinga strafftider och klienter som friimst av 

allm1inpr<'Vt'nliva sLil ådömts korta frihl'lsstraff och lkls dt antal mindre 

lokalanstalkr för övriga intagna. Ln bestämmelse som anger alt kriminal

vilrdsanstalt tir riksanstalt t'ller lokalanstalt tas diirför upp i 3 .~. I samma 

paragraf föresliis t'n bestämmelse som anger atl siiviil lokalanslalt som 

riksanstall är öppen eller slutt:n. 

I -I •11· angt's målslittningen för kriminalviirckn i anstalt samt vissa 

allmänna principer rör vi1rdens utformning. I motiwringt'n till bl'sllirn

nwlst•rna framhi\lls att dt• riktlinjer som slatsmakil'rna anlagit för ckn 

fortsatta utforrnningt'!l av anstaltsv:lrdt•n syftar till all gt·nom en reform 

av an st altsvårdens organ is:1t ion oeh wrksa 111hl'!srormt'r sbpa biil I rt' 

förutsätlningar än hitlills att förverklig:1 tkn st•dan länge i swnsk 

kriminalvård giillande miilsiiltningL'll alt :mstaltsv[Jrdt•n skall utformas sil, 

att dt'n inlagnt'S anpassning i samhiilkt friimjas och att skadliga följder av 

frihl'lsbt'rövandl'l s:iuitl möjligt fört'byggs. Mot bakgrund hiirav anges i 

f.)r,·varande paragraf att verksamheft'n vid anstalkrna redan fr~1n början 
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bör inriktas på iitgärder som förbereder den intagnt• för tillvaron utanför 

anstalten i dt>n mån dl'I kan ske ut an att krawt pfr samhiillsskydd blir 

eftersatt. Till dessa lwstämmelsc·r har fogats en rnotsvarighl'I till giillande 

föreskrift att frigivning od1 iiwrgiing till vt1rd utom anstalt skall !'örberc·

das i god tid. 

I riktlinjerna för anstaltsvårdens fortsatta utformning har anförts att 

man bör astadkomma en ökad integrering mellan anst::1ltsvård och friviird 

och att dl förwrkligande av vårdc·ns syfll' ofta motiverar stödåtgärcil'f 

och vårdinsatser av andra myndighekr och organ än kriminalvärdens. 

Dessa principer föresEis komma till ut tryck i bt>stämmelser i 5 §, som 

anger alt kriminalv~mlen i anstalt bör planläggas och genomföras i nära 

samwrkan mdlan kriminalvårdens olika organ och att i den män ett 

förverkligande av vånkns syfte påkallar insatser av andr<J samhälleliga 

organ bör dess<J, vart oc·h dt inom sitt ansvarsomr[1dt', verka för att 

ändamålsenliga och i övrigt lämplig::! iitgiirckr vidtas. I p;nagrafon har 

ocksii tagits in bt>stämmdst>r som ger uti ryck för grundsatsen att cil"n 

intagne skall stimukras att sjiilv llll'dverka aktivt vid planläggningen av 

anstaltsvistelsen och den därL'fler följande vfmkn i frihet. 

I fråga om principerna för fördelningen av dc• intagna mellan olika 

typer av anstalter framhälls i promemorian att anstaltsplacningen bör ske 

inlt' så myckl'I med hänsyn till arll:'n av drn paföljd som 3dömts drn 

intagne utan mt>ra under hfosynstagandc till de speciella behov och 

förutsättningar som karakteriserar den klienklgrupp till vilken, bortsett 

från påföljdens art, den intagne närmast kan hiinföras. När det giilkr 

fördelningen av de intagna mellan lokalanstalter och riksanstalkr förcsi:Js 

i 6 § hc'stämnwlser som får ses enbart som myckd allmiinna riktlinjer för 

valet av anstaltsplacering. Vid bt·stämmclsernas utformning har kdning 

hämtats friin den imklning av anstaltsklientt'let i tre olika grupper som 

kriminalv~irdslwredningt•n gjor(. Till det s. k. normalklientelet (grupp/\ J 
hänförs framför allt de personn som undngar fängelse i mer än fyra 

miinader mt•n högst ett iir. Enligt förslaget skall drn som underg:ir sådan 

päföljd fört'! rälksvis vara placerad i lokJlanstalt. fkt s. k. svitrhanll'rliga 

klienlt>kt (grupp B) torde i öwrväg:rnde antalet fall ätnfinnas bland tk 

personer som undergiir fängelse i mer än ett [1r. ungdomsfängelst' l'ller 

internering. fkn som undt>rgilr skidan pilföljd skall enligt förslaget företrii

desvis vara placerad i riksanstalt men fär föras över till lokalanstalt niir s:l 

behövs för en ändamiilst•nlig förberl.'dl'ise av frigivning eller övngi1ng till 

viird utom anstalt. De pnsoner som iidömts kort:1 frihdsstr<iff huvudsak

ligen av allmänprewntiva skiil (grupp Cl utgör den övnvägandl' dekn av 

dem som untkrgi1r fängelse i hiigst fyra mC1nader. Dt'!ta klic'ntd skall 

enligt förslaget förl'lriidt>svis vara plact'rat i riksanstalt. 

I 7 .~ föresli1s best iimmdsn som reglerar grunderna för de intagn:1s 

fördelning melbn öppna od1 slutna anst:Jlter. Den principidla utgiings

punkkn för de fön·slagna bL•stämmdscrna iir att vilrden i anstalt bör v:1r:1 

sii öppcn som möjligt. Diirför föresl:is att intagen bör placeras i öppt'll 

anstalt om inte annan placl"ring iir p:lkallad mc·d hänsyn till föreliggande 

fara för att han avviker eller eljest av siikerhetsskäl. 1 fri1ga om vissa 
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kategorier brottslingar med långa strafftider föreslås en särregkring som 

ger uttryck för en mer restriktiv hållning när det gäller placering i öppen 

anstalt. Sålunda föreskrivs i paragrafens tredje stycke att den som döm Is 

till fängelse i lägst två år eller till internering med en minsta tid av två är 

eller mer bör pl::tceras i sluten anstalt, om det med hänsyn till att han 

sakn:ir fast anknytning till riket eller eljest kan befaras att han är särskilt 

benägen alt avvika och fortsätta en Örottslig verksamhet, vilh·n på grund 

av om fat i ning och inriktning är av särskilt allvarlig karaktär. Vad sålunda 

sagts gäller dock in1l' om annan placering krävs för t:n ändamålsenlig 

förberedelse av förestftendt: frigivning t:lkr överföring till vård utom 

anstalt eller eljest synnerliga skäl föreligger för placering i öppen anstalt. 

En bcstiimmeise om placering av intagen som inte fyllt 21 år har tagits in 

i 8 §. Bestämmelsen anger att vid placering av sådan intagen särskilt skall 

beaktas att han såvitt möjligt halls åtskild från sådana intagna som kan 

inverka mrnligt på hans anpassning i sämhället. 

Dt' närmare bestämmelserna om kriminalvården i anstalt tas upp i 

2 kap. i higförslagct. Kapitlet inleds llll'd bestämmelser i 9 .~ om det 

allmänna bemöt an det av intagen och vissa skyldigheter för int <igen. 
I 10 § ges bestämmelser om intagens arbete och annan verksamhC't 

inom anstalten. Bestämmelserna syftar till att erbjuda de intagna vid

sträckta bdrnndlingsaltcrnativ, avpassade till den enskildes föruts:Htning

ar och behov. Ök<lde möjligheter till s. k. frigång förcsliis enligt bestäm

melser som tagits in i I i §. 

De riktlin_it'r som statsmakterna dragit upp för anstaltsvårdens fort sal ta 

utformning innebär att de intagnas arbetsplikt skall bibehållas. En 

bcst1immelse om arbetsplikten finns upptagen i I 2 §. Därvid likställs 

med arbete såväl deltagande i undervisning som yrkesutbildning som 
anordnas för de intagna. 

Om intagens utomhusvistelse 111. m. ges bestämmelser i I 3 §. 1-'ril ids

verksamhet och utövande av religion regleras i 14 och 15 §§. Bestämmel
serna om fritidswrksamhet iir mer utförliga och vittsyftande än motsva

rande bestämmelser i gällande lag. 

När del gäller arten av de förberedelser som kommer i fråga för 
intagens frigivning eller överförande till viird utom anstalt föreslås i /6 § 

mera preciserade bestiimmclser än f. n. Sålunda anges - förutom att 

därvid särskilt skall eftersträvas att bereda den intagne lämplig arbets

anställning eller annan försörjningsmöjlighet samt lämplig bostad - att 

om den intagne kommer att behöva undervisning, yrkcsutbildning eller 

ekonomistca, sociala eller medicinska stödåtgärder, i görligaste mån åtgär

der skall vidtas Uir att tillgodose sådant behov. 

Bestämmelser om intagnas gemenskap och avskildhet finns intagna i 

J 7 23 §§. (;cnom dl'SSa bestämmelser utvidgas de ini agnas möjligheter 

till gemenskap och inskränks i motsvaranck mån de i giillande lag givna 

möjligheterna all hålla intagna i avskildhet från andra intagna. Som 

huvudregler anges att intagen dels skall arbeta tillsammans med andra 

intagna och dels fiir under fritid vistas tillsammans med andra intagna. 

Därefter anges i lagtexten de undantagssitualioner i vilka intagc.n får 
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hållas avskild från andra intagna. För att bättre än f. n. tillgodose 

rällssäkerhl'lsintresset vid handläggningen av frågor om enrumsplacering i 

här avsedda fall föreslås vissa särskilda bestämmelser. 

När det gäller intagens rätt att inneha personliga tillhörigheter föreslås 

i 24 § bestämmelser som avser att ge uttryck för en mindre restriktiv 

hållning än som följer av nuvarande bestämmelser på det ta omr:'ld1:. 

I fråga om intagens rätt att ta emot och <Jvsända brev har i 25-28 §§ 

tagits in bestiimmclscr som innebär :.itt möjligheterna till brevgranskning 

inskränks i förh[tlbndc till vad som nu gäller. Brevgrnnskning skall få ske 

endast i den utsträckning som dt:t är påkallat av säkerhelsskiil. Denna 

huvudregel komplette ras med särskilda föreskriftn som närmare anger 

när granskning far ske. Bestämmelserna innebär att brev till intagen får 

granskas om det finns anledning anta att det innehåller otillåtet föremål, 

att brev vidare får granskas st ickprovsvis i öppen an st alt dock bara vid 

särskilda tillfällen -· samt att i sluten anstalt brev dessutom fiir granskas 

om det är nödvändigt med hänsyn till den intagnas särskilda förhållan

den. Bestämmelser ges även i fråga om förfarandet vid granskning och 

kvarhållande av brev. Förtroenderådens korrespondens skall enligt sär

skild bestämmelse vara underkastad samm<i regler som föreslås gälla för 

enskild intagens brev. 

De nuvarande riitt snävt utformade lagbestiimmclserna om besök 

ersiit ts i 29 § m1:d best iimmclser av mindre restriktiv karaktär. För att 

öka möjligheterna alt hindra insmuggling till de intagna av otillåtna 

föremål, t. ex. narkotika, vapen e. d., föreslås i samma paragraf en 

bestämmelse av innehåll att det som villkor för besök av säkerhetsskäl 

kan föreskrivas att den besökande underkastar sig kroppsvisit;ition. 

Motsvarighet till denna bestämmelse saknas i den nuvarande bd1and

lingslagcn. Bestärnmt'lscr som reglerar de intagnas rätt att använda telefon 

saknas i behandlingslagen. I 30 § föreslås bestiirnmclsn härom. Dessa är 

ut formade i nära överensstämmelse 1111:d de föreslagna reglerna om besök. 
En för brevväxling, b1:sök och telefonsamtal gemensam undantagsbestäm

mclse av hiinsyn till rikets siikerht'l finns i 31 §. 

Om permissioner m. m. ges bestämmelser i 32 ·35 §§. De föreslagna 

bestämmelserna om regclbulllkn korttidspersmission och om sådan kort

tidspermission som ges av siirskild anledning innebär en uppmjukning i 

förhållande till motsvarande bestämmelser i behandlingslagen. Särskilt är 

alt märka att regelbunden kort tidspermission skall kunna bL'Viljas, om 

inte faran för missbruk är avsevärd. Är noggrann tillsyn behövlig skall den 

intagne under permissionen kunna vara stiilld under bevakning. Sam tidigt 

föreslås i fråga om vissa kategorier intagna som har h!nga strafftider och 

som är placeradl' i sluten anstalt en särskild bestämmelse som innebär all 

korttidspermission får ges endast om synnerliga skäl föreligg1:r. Långtids

permission föreslås under benämningen frigivningspermission kunna be

vilj<is som t'lt led i förberedelse för villkorlig frigivning eller övngfog till 

vård utom anstalt. För den som undergår fängelse öppnas möjlighet att få 
frigivningspcrmission redan fr[m den dag dä s. k. hiilftenfrigivning kan 

ifrågakomma samtidigt som d1:n nuvarande maximitiden 14 dagar slopas. 
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Vidart' fön:·släs L'll bestiimmdse som innebär att i fall dii intagen genom 

vistdse utanför anstalt kan bli förem<ll för s:irskilda åtgiirder som kan 

antas underlätta hans anpassning i samh:ilkt, sådan vistelse kan beviljas 

honom under lämplig tid, om särskilda sklil föreligger dlirtill. För 

vistelsl'n utanför anstalt skall i sä fall ställas de villkor som kan anses 

erfordnliga. Det är h~ir foiga om en motsvarighet till sadan Emgtidspl'r

missiun i rehabiliteringssyftt' som f. n. kan beviljas endast den som 

undergär ungdomsfiingdse. 

Best:immdser om de inlagnas rätt till medinflytande gt•nom samdds

organ o. d. har tagits in i 36 §. Sadana bestämmelser saknas i den 

nuvarande lagen. 

Om vård vid sjukdom m. m. gL'S bestämrllL·lser i 37--41 .H. Vid 

utformningt•n av dessa bt'stämmt'lser har hänsyn tagits till dl!· ökade 

möjligheter alt <mlita den allmänn~1 sjukv:irden som kommer att föreligga 

för en stor del av anstallsklil'nll'id till följd av lokalanstalternas till

komst. 

Transporll'r av intagL'n regkras i./]§ och inställelse vid domstol och 

inför annan myndigh.:t i ./3 §. Erslittning för arbek m. m. behandlas i 

./4 §. Bestiinrningrn av de aklivitetl'r som berättigar till ersiiltning är mer 

vidsträckt än i gällande lag. 

Bestämmelser 0111 disciplinär bL·straffning m. m. förl'slils intagmi i 

./6-51 .11· f När dd gäller rea kt ionsformerna föresläs viisentliga nyheter. 

Enligt förslaget skall den inlagnL~ kunna tilldt•las varning l'iler friägg.as att 

vara innt•sluten i enrum undn högst sju dag:Jr. Som ny rl·aktionsform 

införs alltså varning samtidigt som isokringsstraffels maximitid minskas. 

I promemorian konstakras att det nuvarande systemet har p3t:igliga 

naeklklar, eftersom det innt.'bär :itt allvarligarL' missköts~m1het. t. ex. 
rymning ,,ch pcrmissionsmissbruk, vanligen förankdn förutom enrums

placcring att vederbörandL' iivt.:rvakningsn:imnd t•ller centrala nämnd 

sedL'rmera vid prövningl'n av fråga om villkorlig frigivning eller iivcrgiing 

till vfird utom anstalt förliinger anslaltsvislt'lsen med viss lid. Den intagne 

får under s[1dant förhllllande lätt intryckd att han blir dubb.:lt bestr<:1ffad 

för samm<t gärning. I den mfrn nugon lfogre tid fi)rflutil St'dan g:irningen 

bi:gicks uppfattas diirvid dl'n senare iitgiirdl'n som särskilt obillig. Lnligt 

promemorian kan man emt'lkr1id i förnarand.: sammanhang inte undn

låla att ta hänsyn till ~tt det rriin disciplinär synpunkt föreligger elt 

bL·hov av tillg[rng till l'tl !llL'fa k:innhar p[ifi.iljd iin L't I isoleringsslrall p[1 

högst sju dag:ir. !Hrför förordas en ordning som innehiir att dl't rl·dan i 

samband med iil:iggamk av isoleringsstraff kan förordnas all den tid 

under vilken dl'n intagne enligt beslutl'l skall vara innL·slutl'n i enrum inte 

skall räknas in i tiden för verksliillighc·I av drn pMöljd som dt'!l intagnt' 

undergår. Som en konsi:kvl·ns av denna ordning bör vid prövning av fri1ga 

om villkorlig friµivning i:lkr övergiing till vttrd utom anstall hänsyn inlL' 

längrt· kunna tas i varjL fall till siid<m misskötsamhel som föranlett 

disciplin:ir hest raffning. 

l den mC1n ett indisL·ipliniirt bdl't:JHk fliranlcdc·r s~\d,rna bl'hantllings

m;issigu i\tgärdl·r som indragning l'ller senareU!,!gning av frigiing din 
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permission t:lkr förflyttning lill annan mer slulL'll anstalt :ir dt't enligt 
promemorian viiscntligt att sldlig hänsyn diirtill kommL'r alt tas i 
discipliniircndct. I den nya lagen föreslas diirför en föreskrift som anger 
att vid prövning av fraga om disciplinär bestraffning bör beaktas om 
förseL·lsl'n Ilar andra följder för dt·n intagnt', sjr:-;kilt med hiinsyn till 

förhallanden som avsc.s med bestämmelserna om frigång. korttidspermis
sion och frigivningspermission. 

I anslutning till l'örslagl'l om discipliniir bestraffning förcslt1s att 

bL·stiimmclsen i 26 kap. 7 ·'' HrR ändras salunda att dt'! inte 
längr~ anges at l d.:n dömdes uppförande under anstaltstiden skall siirskilt 
beaktas vid prövning av fdga om villkorlig frigivning. Även i övrigt 
förcslils en omarbetning av bcstämml'lscn. Enligt den föreslagna lydelsen 
skall vid prövning av fråga om villkorlig frigivning siirskilt beaktas 

verkningarna av fortsatt frihetsförlusl för den dömde och förutsiit tningar
na för hans anpassning i samhället med hänsyn till de förhttllandcn 
vilka han skulle komm<l att försiitlas efter frigivningen. 

2 kap. avslutas med vissa jiimkningsbestämmt~lsL·r i 5l och 5J §f 

I 54 .. 59 §§ges bestämmelser om beslut, besviir och dekgation m. m. 

Här kan nämnas att den föreslagna bestämmelsen i 58 § ger, med vissa 
undantag. möjlighet för Kungl. Maj:t alt till tjiins!t'man inom kriminal
vården delegera krimin:tlv<irdsstyrc!sens befogenheter enligt lagen. Delega

tion frän kriminalvårdsslyrelscn till tjänsteman inom kriminalvården kan 
enligt förslaget bl. a. avse befogenhet för styresman vid anstalt alt besluta 
om discipliniir bestraffning. Av dL'n föreslagna bc·stämmelscn i 57 § 

framg[1r <itl styrL'sm;innens bt'Slut skall lända omedelbart till eflL'rrättelsc 
om inte denne annorlunda förordnar. Om styresmannen vid iiläggandt' av 
inneslutning i enrum med st öd av t idigarc förordade nya besUimmelse 
förordnar att den ålagda tiden inte skall inräknas i tiden för verkställighet 
av dL·n p:Jföljd som den intagne undergår, kommer enligt förslagl't 

Cil1L'llcrtid den ordningen att g::illa att bL·slutl'! i dess helhet omedelbart 
skall undcrstii llas kri rn ina I vt1 rdsst yre Isens prövning. 

Ansvarshcslämmelser m. m. finns intagna i 60 och 6/ §f Tilliimp
ningsföreskritfrr behandlas i 6l .1'. 

3.3 Ändringar i brottsbalkens bestämmelser om skyddstillsyn 

dum pil skyddstillsyn kan t·nligt ~8 kap. 3 § BrB ing~1 bl'i1andli11g i 
anstall. Har förordnandL' hiirom Illl'dlklats bL·I riiff;111dc n[1gon som inte 

fyllt 23 ilr, k<ln domstolen hL·stiimma att anstaltsbchandlingen skall 

wrkstiillas ut<111 hindl'r av att dnmL·n p<i skyddstillsyn intl' kir vunnit l<1ga 
kraft. \lotsvar<1nde giillt·r um domstol undn pi1gåc•11lk skyddstillsyn pil 

grund av dl'n dömdL·s missklits<1I11hL·t förurdnar l>ll1 <1nsi<illsbd1andling 
liksom när såd<1nt fön>rdnandL· nh·ddc·l<1S pi1 grund av ny brottslight't. Har 
den clömck i här avSL,Jda fall fyllt 23 iir, kan förordnandL·t inte Vl'rkställas 

innan domL·n pi\ skyddsl illsyn rnnnit Lig:1 kraft mot dL·n dön1dL'. 
Uppko111n1n fr[iga l'lll anstalislwhandling undn p~g:kndL· skyddstill

syn, kan övervakningsniimnd elkr domstol med stöd av 28 kap. 11 s BrB 
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förordna att den dömde skall tillfälligt omhändertagas. Beslutet gilr 

omedelbart i verkställighd, men omhfoclertagandet får inte pågå under 

längre tid än L'n vecka din undantagsvis två veckor. 

l mot. 1971 :649 väcktl's frågan om en ändring av BrB av innebörd att 

domstol, när den under pågående skyddstillsyn förordnar om anstalts

bchandling eller undanröjer skyddstillsynen och dömer till fängelse, skall 

ha möjlighet att förlänga tiden för omhändertagande enligt 28 kap. 11 § 

till dess domstokns beslut vinner laga kraft. 

Justitieutskottet (JulJ 1971 :17) avvisade av olika skäl den i motionen 

förL'slagna lösningen JllL'n tog fasta pt1 ett par förslag som framförts under 

remissbd1andlingcn. [1 t uv dessa förslag gick ut på att vidga möjligheter

na att förordna om 0111edelbar verkställighet av bL·slut om anstaltsbehand

Iing genom att ta bort den nuvarande i:ildcrsgränsen. Ett annat förslag 

avsåg möjligheten att i vissa fall förordna om omedelbar verkställighet när 

domstol undanröjer skyddstillsyn och dömer till fängelse. Dessa frågor 

borde enligt utskottds mening övervägas av Kung!. Maj :t. Riksdagen 

biföll ulskottds hemställan. 

I promemorian behandlas endast förslaget om OlllL'delhar verkstiillighet 

av beslut om anstältshehandling för sådana som har fyllt 23 år. Enligt 

promemorian torde situationen i Lk fall dt1 domstolen överväger alt låta 

anstaltshehandling inga i skyddstillsyn för det äldre kliL·nkkt i allmänhet 

vara sådan att omeLklbara åtg;irder behövs för att lösa akuta sociala 

problem. Det miiste under sådana omstiindighdn anSL'S olyckligt att 
behandlingen kan komma att dröja under avsevärd tid. 

Enligt promemoridörslaget talar övervägandl' skäl för :itt domstolen 

bör ha möjlighet att förordna om omedelbar vnkstiillighet av förordnan

dl' om anstaltsbl'h~rndling ing[iende i skyddstillsyn äVt'n i fråga om dömda 
som fyllt 23 år. Fiirslagd förankdl'r ändringar i 28 kap. 3 § andra 

stycket och 38 kap. 9 § andra styckl't BrB. 
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4 Remissyttrandena 

4.1 Verkställighet av vissa brottmälsdomar och beräkning av strafftid 

Förslaget i departementspromemorian att i en särskild lag ta upp 

bestämmelser om befordran till vnkställighet av vissa brottrnälsdomar 

och om bnäkning av strafftiJ rn. m. har allmiint godtagits under 

rL'missbehandlingen. Det i promemorian framlagda lagförslaget har i 

huvudsak tillstyrkts eller Wmnats utan erinran. 
Förslaget om vidgade möjligheter till sa m t i d i g ve r k s t ä 11 i g -

het av häktning och påföljd i annat mål har tillstyrkts av de remissin

stanser som yttrat sig i denna fråga. Sålunda anser RA att förslaget 

innt:bär sådana fördelar att det bör genomföras. Socialstyrelse11 anser att 

även om den föreslagna regeln i princip endast får betydelse för det fall 

att vederbörande frikännes i det senare målet, det är tillfredsställande att 

konstatera att tidigare fängelsedomar och förvandlingsstraff som är verk

ställbara alltid skall få avtjiinas under häk tn ingstiden oberoende av var den 

dömde hålls häktad. 

Beträffande reglerna om nöj d för k 1 ar in g erinrar RA om att 

sildan förklaring hädanefter inte från tidssynpunkt har någon betydelse 

för den som är häktad. Önskemålet om ändamålsenlig behandling torde i 

vart fall med den dömdes mcdgivandl~ kunna tillgodoses i annan ordning 

än genom nöjdförklaring. För den som eljest är intagen i fångvårdsanstalt 

torde nöjdförklaring inte fylla någon funktion. Den som är på fri fot bör 

dock enligt RÅ alltjämt kunna avge nöjdförklaring. Om det visar sig att 

möjligheten att avge nöjdförklaring har betydelse rndast för sistnämnda 

grupp, torde det böra övervägas att inskränka nöjdförklaringsinstitutet 

till sådana fall, vilket skulle få till följd att hithörande bestämmelser kan 

göras åtskilligt enklare. 
I-:nligt lwvrättl'll över Skåne och Bll'kinge förefälkr de föreslagna 

bestämmelserna om nöjdförklaring och befordran till verkstiillighet av 

dom onödigt komplicerade. Bestiimmelserna kan väsentligt förenklas 

t. ex. genom att 4 och 6 §§förs samman så alt nöjdförklaring skall kunna 

avg<.'S inför viss myndighd oherocnck av om den dömde iir häktad, 
intagen på kriminalvårdsanstalt clkr pa fri fot. 

Förslaget att nöjdförklaring skall kunna avges på riiltspsykiatrisk klinik 

godtas av flertalet remissinstanser. Sociulstyrdsen framhåller att g;illamk 

joursystem vid klinikerna Illl'dför att skyldigheten att motta nöjdförkla

ringar knappast kan [1läggas någon annan iin den som är ordinarie chef för 

kliniken. Vid förfall för honom måste diirför alltid polismyndighet anlitas 

för en sådan uppgift. ÄVL'n under den tid d:i klinikchefen iir i tjänst torde 

det vara siikrast och mest praktiskt - med hänsyn till bl. a. klinikchdens 

ringa rutin och hårt belastade tid att polismyndighet i första hand får 

till uppgift att motta nöjdförklaring av den som vistas pä riittspsykiatrisk 
klinik. 

l.änsstyrclsen i Stockholms län anser att vissa skiil talar mot att 
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polismyndighd i den angivna situationL'll skall kunna iil:iggas att motta 

nöjdförklaring. Uinsstyrelsen erinrar om att socialstyrl:lsen i annat 

sammanhang har ifr[1gasalt om inte klinikchef i vissa fall skall kunna 

vägra att motta nöjdförklaring. Socialstyrelsen påpL'kadc därvid att 

problem kan uppstå när det gäller att faststiilla om en ni)jdförklaring kan 

betraktas som en giltig viljl'förklaring, nämligen när dd är fråga om 

patiL'ntcr som pä grund av psykisk sjukdom eller utvecklingsstörning 

uppenbarligen in!L' är i stånd att riitt bedi.ima inncbi_irLkn av en sådan 

riittshandling. Att under sådana förhällandl'n M:igga myndighet, vars 

befattningshavare saknar psykiatrisk utbildning, att uppta nöjd förklaring 

av någon som är intagcn på rättspsykiatrisk klinik, anst'r Hinsstyrelscn 

vara olämpligt. Därtill kommer att dl'! på senare år har varit en allmän 

striivan att avlasta polisen uppgifti:r som inte :ir typiskt polisiära. Läns

styrelsen avstyrker därför förslaget att polismyndighet i angiven situation 

skall kunna åHiggas att uppta nöjdförklaring. 

Enligt interncringsnämndens 1m·ning :ir inncbi·irdt'n av uttrycket 

"befordra domen till verks@lighet" i 9 och 10 §§ i förslaget ink helt 

klar. Ordalydelsen tyder n:irmast p~1 att meningen är att verkstiilligheten 

skall börja. Enligt BrB och den förslagna lagen om kriminalvårdi anstalt 

skall emellertid verkst:illigheten ske i kriminalvilrdsanstalt. l promemo

rian anges att med uttrycket förstås att Vl'rkställighelen anses ha börjat. 

Faktiskt intagande i kriminalviirdsanstalt avsl'S alltså inte. Dd siigs rl'nt ut 

att sil inte alltid skall ske. Enligt intcrneringsn:imndens mening skullt.: det 

vara en fördel om det tydligare än i förslaget angavs när den dömde skall 

intas i kriminalviirdsanstalt. De bcslämmdscr som i övrigt bd1övs för att 

tillgodose syfkt ml'd förslaget bör utformas som rcgler för strafftids

ber:ikningen, intc som regler för när Vt'rkställigheten biir_inr. lliirigenom 
skulle man ocksä komma ifran L'n svarighd som inte är löst i förslaget, 

nämligen fdgan om vilka regler som skall giilla för behandlingen av den 
sorn är häktad och som s;_imlidigt undergfir påföljd. Bch{1lls förslagets 

uppläggning bör i lagL'll Himnas klart hL'Sked i vilkL'n utstr:ickning undan

tag från BrB :s och den föreslagna bl'handlingslagens regin kan dkr skall 

ske när den dömde är hiiktad. 
Det i 10 § första styckl'l föreslagn;_i tillviigag:lngssättet, som innebär att 

kr i m in a I v f1 r d s st y r c Is c n s k a 11 före 1 ägg a den som 

dömts till frihetsstraff och är p;I fri fot all senast viss dag inst:illa sig vid 

kriminalviirdsanstalt. ansn horrätten iirer Skäne och Blekinge vara mind

re :indam~1lsL'nligt, t. ex. 0111 den dömck är intagen på v(1rclanstalt för 

alkoholmissbrukarc. Hovrätten föres13r därför att andra styckd i samma 

paragraf utgår nch ;_il[ i stiilld som sista punkt i första stycket upptas en 

hcst:irnml'isL' som anger att krirninalviirdsstyrdsen :iger begära att polis

myndighet förpassar tkn diirndc till anstaltcn. I detta sammanhang 1.:rin

rar hovriilkn om att 1kn som har dömts kan fä p!lföl_ilkn vnkst:illd 

genom att avge niijdfi_-irklaring. Någon motsvaranck möjlighet finns 

t'mi:ikrtid inte för dl'n dömde om domen har vunnit laga kraft. Hov

rätten anser att drnna skillnad inte :ir sakligt motiverad. lkn lli'•mtk bör 

även L'fler fullföljdsfokns utg[Jng kunna begära att fii domen vnkställd. 

Som dt sista stycke i 10 § bör diirför föreskrivas att vad i tred_ic styckl't 
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siigs gäller även den som i annat fäll begär att lagakraflvunnen dom skall 

wrksHillas. 
Statskontoret undcrstrykL'r viklL'll av ~1lt den föreslagna reformen i 

fråga om föreliiggande al I inst:ill:.1 sig på kriminalvårdsanstalt genomförs. I 

nuläget saknas överblick över dömda som :ir pi1 fri fot. Uppskattningsvis 

omfattar dessa ca 9 000 av de 12 000 pnson.:r som t1rligen undergår 

frihl'tsstraff. förslaget skapar förutsättningar för en ökad kuns1'ap om 

denna grupp av klientelet och för en rationell handläggning av fördäggan

derutinen. Genom att dL'ssa arbetsuppgifter övnförs på kriminaldrdssty

rdsen undnlättas sålmllla dl'n öwrgång till dl ADB-oriL'ntl'r;it frifotings

register. som samarbetsorganet för ADB inom r:ittsv:isendet och kriminal

vårdsstyrelsL·n planerar till budgeti\ret 1975/76. Om lagförslaget genom

förs kan uppgifter om fördäggamkn på ett L'nkL·I\ och rationdlt siitt 

insamlas och databL'11andlas. \kd nuvarande ordning skulle det Lfäremot 

bli nödviindigt att i\lägga 119 polisdistrikt rapporteringsskyldighet till 

kriminalvårdsstyrelsen för att fil dl motsvarande fungerande register. En 

sadan lösning skulle enligt statskontords tnL'ning var:.1 svär att genomföra. 

Ett regist.:r som byggs upp med utg:ingspunkt från dL'n i pru111emorian 

förordadl' ordningen komml'f alt gL' möjlighctL'r till bl. a. statistik ut tag 

pniodvis ÖVL'r antalet dömda som ha1: fått förelägganden alt inst:illa sig. 

Pil sa siitt får man hl. a. ökade kunskapn om köbildningen inom 

kriminalvården. Därmed skapas föruts:it tninga r för d t b:i t tre utnyttjande 

av anstaltsbL'ständet samt bättre vårdplancring 0L'11 en jiimnare pt'rsonal

diml'nsionering. 

Krimina!i•årdsstyreisl'n anser alt nuvarande system i stort sett har 

fungl'rat v:iL :\agon omförddning av anstaltsbl'EiggningL'll sii alt bel:igg

ningstopparna borlfaller synes inlL' i och för sig följa av en oml:iggning av 

förelägganLkprocedurL'n. Enligt kriminalvårdsstyrelSL'llS mt•ning l'rbjuder 

systemet med fördäggande genom polismyndighet t1t skilliga fi"irddar. 

Genom att den dömde i allmänhet kallas till polisen for h:111 tillfälle till en 

servicl' som tycks utnyttjas i stor omfattning. Han kan s{!lunda f[1 

l"L'Sonera med en polisman om dL' olika prohkm som uppsUr i s~1rnband 

lllL'd instiilklsen vid anstalt. 1-l;in kan fa rad od1 upplysningar om 

möjlighelL'rna att ans<"ika 0111 uppskov med wrkst:illighl'lt'n l'ill'f om hur 

han skall förfara om han vill söka nild. Om han si.ikn uppskov din n~d 

far polismyndighet direkt k:innedom om detta och brukar dj undnlUta 

att utfärda föreliiggandl' om instJlklsL·. l':l polisdistrikkn. s:irskilt mindre 

siidana, har man också i ink ringa utsträckning personlig k:innedom om 

klienterna. Diirmed har man särskilda mi:ijlighder att bedöma orn en klient 

bör direkt förpassas in pä anstalt eller om han kan kallas till 

polisen för :11 t få föret:iggandt' alt sj:ilv inst:illa sig. l vissa Ltll kan, i 

samband ml'd att l'n person grips för förseelse dkr brul t, införpassning 

skL' dir.:kt. Om krirninaldrdsst·yrelsc·n i stiillet fi.ir polisrnyndighdc:n skall 

fi.irdägga dL'.11 dömde att insi:illa sig pii ffogv:lrdsanstalt :ir dl'l enligt 

styrdSL'ns IllL'ning angc·liigd att man söker se lill att de fi.irdt•l:1r som dl'l 

nuv:.1ru11dL' syslL'met nbjudn i möjligask rn~\n bibL·ltf1lls .. Ä.vc'n dl't 

förL·sl:Jgna syskml't medfi-\r enligt krimin~ilvi:irdsstyrl'isL'll vissa fönklar 
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för kriminalvånkn o..:h Jen intagne. Ett överförande av förL·läggandena 

påverkar och underHiltar sålunda genomförandet av ett fullständigt 

maskinellt n.:gister öwr dömda som är pii fri fot. Uppgifter om 

fördiiggandcn kan på ett enkelt sätt tas emot och dat<ibchandlas. I 

kombination med en maskinellt uttagen heläggningsstatistik kan antalet 

disponihla platser ställas mot antalet icke ·-· häktade dömda som fått 

resp. inte fått föreläggande. Möjligen kan detta leda till ett n<lgot bättre 

utnyt tjandc av den tillgängliga platskapaeitekn. Polisen får vidare viss 

avlastning i sina hittillsvarande uppgifll'r med att kalla. delge, förelägga 

och införpassa de dömda. Slutligen torde i vissa fall den dömde föredra 

att inst:illa sig efter föreläggande per post. Del föreslagna syskmet bör 

emellertid kompld kras med viss skriftlig information till den som fär 

föreläggandet, avsedd all i någon man ersiitta den service som polisen 

hittills har liimnat i dessa ärenden. 

Si•en:rka fångvårdssällskapet motsiitter sig promemorieförslaget i denna 

del. Om de dömda på fri fot -- i regel gäller det personer med korta straff 

-- i fortsättningen skall få föreläggande all inställa sig på anstalt av 

kriminalvårdsstyrelsen i stället för polismyndighden, kan det ta i förstone 

k sig som enhart en teknisk rationalisering. Sällskapd kan inte godta en 

sådan lll·dömning. Med nuvarande system har nämligen den dömde en 

naturlig kontaktmöjlighd med den lokala polismyndighetL'n i samhand 

med fön.:11iggandct och denna möjlighet utnyttjas i avsevärd omfattning. 

Därvid kan ofta den dömde också tillrådas att ta kontakt med 

vederbörande kriminalvårdsdirektör för att få sina personliga synpunkter 

på anstaltsplaceringen beaktade. Sådan kontakt förekommer även i stor 

omfattning. Mycket talar för att det föreslagna stadgandet och dess 

tillämpning kan bli ett steg mot att själva anst;iltsplac.:·ringarna av 

frifotingsklicnteld gl·nom hcslut i administrativ ordning också centralise

ras till kriminalviirdsstyrdsl'll. Sällskapet anser att en sådan utveckling 

bör förhindras. 

Promemoricförslagct om ändrade bestämmelser om förutsättningar för 

uppskov med straffverkställighet tillstyrks av länsstyrelsen i Stock
lwlms län och Föreningen S~·eriges åklagare. 

Kriminall'årdsnämnden anser att de nuvarande bestämmelserna om 

uppskov behöver omarhctas. Nämnden anser emellertid inte att prome

moricförslagd går tillräckligt längt i det ta hiinseende. Promemorians 

ändringsförslag utgår enligt n~imnden rriin vissa uttal<mden till ledning för 

rättstillämpningen vilka gjordes under förarbet.:na till de nu giillande 

bestiimmelserna i 12 § hchandlingslagen. Utvccklingcn i samhället har lett 

till att (kssa uttalanden i dag inte är giltiga på samma sätt som vid 

lagstiftningens tillkomst. Den praxis som kriminalviirdsnämnden i dag 

upprätthålkr har kommit all i viss utslriickning !forna dt• ramar som 

drogs upp i förarbetena till lagen. De Lindrade viirderingar som promemo

rian ger uttryck för har sedan Einge godtagits i tiWimpningen. Sådana 

ini ress..:n som exemplifieras i promL·morian beaktas således redan som 

skäl för beviljande av uppskov. Men även familjehänsyn och plancrings

mässiga skäl godtas. Tillämpningen synes i dessa avseenden innehiira en 
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friare bedömning än som departcmentsförslagct nu avser alt genomföra. 

Nämnden framhåller att uppskovsreglerna vinner tillämpning på männi

skor som ofta lever under relativt välordnade förhållanden, som inte 

undandrar sig lagföring och straff och som inte heller befaras begå nya 

brott. De !1esta av dem som ansöker om uppskov med verkställighet är 

dömda till ett kortvarigt straff som har ådömts av allmänpreventiva skäl. 

För den dömde är det angeläget att avtjänande! sker vid en tidpunkt då 

han ink tillfogas alltför kännbart avbräck i ul bildningshänsccnde, 

familjemässigt, socialt eller ekonomiskt. Även från samhällsekonomisk 

synpunkt är det önskvärt att han inte gör det. Nämnden kan diirför inte 

ansluta sig till uttalandet i promemorian att uppskov med verkställighet 

bör kunna medges endast då skäl av synnerlig styrka kan åberopas för ett 

uppskov. Åtskilliga av de skäl som f. n. godtas för uppskov ryms inte 

under en sådan beteckning. Detta gäller t. ex. vederbörandes intresse av 

att efter en tids sjukdom eller arbetslöshet få arbda yl terligare någon 

eller några månader för alt kunna betala av på sina skulder, intresset att 

få vara hemma någon tid för att kunna bistå sammanboende, fästmö eller 

hustru som snart skall föda barn och sedan även kunna hjälpa hennl' med 

skötseln av barnet. intresset av att int.: behöva bryta ett idrottslag under 

påg:lende tiivlingssäsong eller ett musikkapell under tiden för dess 

engagemang samt intr.::ssct att under spedella förht1llanden inte låta en 

skolklass byta lärare under pågående termin. En huvudregel att uppskov 

kan beviljas, när skäl föreligger, skulle bättre ange nuvarande praxis än 

vad lkn föreslagna bestämmelsen gör. 

Kriminall'årdsnämnden anser att lkn tid av sex månader för vilken 

uppskov längst kan beviljas oftast är tillräcklig för att tillgodose 

förl·kommande behov av uppskov ml·d straffVl'rkställighet. I vissa fall 

skulle det dock vara av viirde, om anstånd kundl' meddi:las även för en 

något längre tid. Den dömde kan ha synnerligen starka personliga skäl för 

ett uppskov med straffavtjänande, exempelvis för att kunna fullgöra 
pilhärjad värnpliktstjänstgöring eller avsluta pågående omskolning, men 

behöver för det ändamålet :rnstånd under Hingre tid :in sex månader. 

Längsta tid för uppskov bör enligt nämndens mening utan olägenheter 

kunna siittas till el t år. Något missbruk av l'n sådan bestämmelse torde 

inte behöva befaras. En tillr~il'kligt restriktiv tillämpning torde kunna 
åstadkommas genom en bestiimmelSl' att för liingre anstånd än sex 

månader fordras särskilda skäl. 

Länsstyrelsen i Kronobergs län anser att det undantagsvis kan 

uppkomma situationer där det är ändamålsenligt att ge längre uppskov än 

sex månalkr. Detta gäller t. ex. om den dömde omedelbart dt.:r det att 

domen vunnit laga kraft ansöker om nåd och får underrättelse om av.slag 

på nildeansökan, niir endast kort tid av Sl'Xmånadersfristl'n :ltcrstår. I 

sådana fall vore det Himpligt att kunna utsträcka uppskovstiden. För att 

undvika en olikformig praxis kan lämpligen föreskrivas antingen att 

endast central myndighet äger besluta hiirom eller att regional myndig

hets beslut skall underställas Ct'ntral myndighet. 

4 Riksdage11 197-1. i sam/. Nr 20 
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Flera remissinstanser bnör frågan om vilken myndighet som skall 

besluta i uppskovsärenden. Länsstyrelsen i Jönköpings liin har inte något 

att erinra mot att ärenden rörande uppskov med straffvnkställighct förs 

över från länsstyrdsc till annat organ sedan klarhet har vunnits 0111 vilken 

central myndighet som hör handliigga dessa ärenden. 
Länsstyrelsen i Kronobergs län anser att prövningen av ansökan om 

uppskov i viss 111?111 kan :rnses som den första kriminalvårdande åtgärden. 

Med det synsätt som har redovisats i tidigare utredningar på detta område 

synes det liinsstyrelsen mer ändamålsenligt att ansökningarna avgörs av 

annan myndighet. Enligt såväl föreslagen som nu gällande ordning skall 

polismyndighet yttra sig i ärendet. Länsstyrelsen finner det mera 

iindamålsenligt att annan myndighet, t. ex. skyddskonsulent, avger 

yttrande. Genom att utnyttj<i den erfarenhet och kunskap som denne 

besitkr i iirendl'n av liknandl' slag skulle man få ett fylligare underlag vid 

prövningen. Det är i och för sig angeläget att praxis är enhetlig. Men med 

hänsyn till antalet ansökningar kan en central beslutsmyndighd få 

svårighet i sin handl:iggning. Med beaktande härav samt ml'd hänsyn till 

betydl'lsen av att dd beslutande organet så långt möjligt bibehåller den 

nu befintliga lokala förankringl'n, föreslår länsstyrelsen att lämpligt 

regionalt organ skall handha uppskovsärcndl'm. Härvid bör skyddskonsu

lent vara remissinstans L'llcr ddta i besluten. 

Krimi1111ll'drdsnä11111den ansluter sig till uppfattningen att prövningen 

av frågor om uppskov med verkstiillighet av fängelse bör föras över från 

länsstyrdscn till annat organ. Skäl kan föreligga att, såsom förutsätts i 

promemorian, låta en reform anstå för att närmare övervägas i samband 

ined p:!g:iende utredning rörande hl. a. de centrala nämndernas uppgifter. 

Kriminalvårdsnämnden vill dock som sin mening uttala att prövningen, 
[itminstone i första instans, bör anförtros myndighet inom kriminalvårds

vnkct. Det synes bäst överensstämma med den grundläggande bchand

lingstankl'n i den nya kriminalvårdslagstiftningen att låta myndighL't. som 

ansvarar för bdiandlingen, också bestiirnma när denna behandling skall 

påbörjas. Saväl dL·n enskildes intressen som de kriminalpolitiska aspekter
na torde härigenom väl kunna tillgodoSL'S. Bäst nås ddta syfte, om 

prövningen förläggs till lokala myndigheter inom verket. Den enskilde 

bör vidare bevaras rätten att få uppskovsfrågan prövad av en bt>svärs

instans. Enligt nämndL'nS mening lämpar sig ärenden av detta slag 

t'llll'lkrtid ej för handliiggning i Lkn ordning som föreskrivs för allmänna 

förvaltningsbesviir. Prövningen av iirt>ndrna har ringa formella eller 

juridiska inslag, drn angiir väsentligen den enskildes personliga och sociala 

förhållanden. Kriminalvårdsnämnden förordar därför att överprövningen 

i fortsiittning(•n uppdras ät niirnnden dkr annan nämnd med motsvaran

de samnwnsiittning od1 parlamentariska förankring. 

Statskontoret anSL'r att den pågill'nde utrc·dningc·n om övervaknings

niimnderna och dt• centrala nämnderna ink hör utgöra hinder för att 

handliiggningen av uppskovsiirrnden överförs till kriminalvårdsstyrL·lsen. 

Genom L'n s[1dan reform skapar man rl'dan nu organisatoriska förutsätt

ningar för att genomföra ett fullständigt register över dömda pii fri fot. 
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TCO OL'h SACO anser att uppskovsiirenden bör avgöras av t'n central 

myndighet. TCO anslutn sig till KAIK :s förslag alt denna myndighet bör 

vara kriminalvårdsnämndcn IllL'll kan även liinka sig kriminalvårdsstyrel

scn. SACO förordar kriminalvårdsstyrelscn under förutsiittning att 

styrelsen skall utfärda förcliiggamkn om instiillelse vid anstalt. 

Kriminalviirdsstyrelsen UnntT att flera skäl talar för att länsstyrelsen 

befrias från handliiggning av uppskovsärenden. Det förefaller naturligast 

att ärenden av denna art handliiggs av kriminalvårdsstyrelsen. Med hänsyn 

till pågående arbete inom RI-projcktd bör l'lt ÖVL'rförande av besluts

funktionerna ske i samband med att den nu aktuella lagstiftningen träder 

i kraft. Den utredning som pågår bdräffande dt• ct•ntrala nämndernas 

uppgifter och organisation bn inte anses utgöra hinder hiirför. 

Förslaget i 19 § första stycket angående utgångspunkten för straff

t i d s b er ä k n i n g e n kritiseras av lzm1rätten ih>er Skåne och Ble

kinge som anför bl. a. 

Avgt'S nöjdförklaring skall dom (eller domsbevis) finnas tillgiinglig för 
styresman (eller annan som skall befordra domen till vnkstiillighet). I 
det ta fall innebär förslaget i 19 § första stycket inte något problem men 
ej heller någon nyhet. I andra fall är det däremot olämpligt att str.ifftiden 
börjar löpa redan då domen för verkställas och inte först när den kommit 
styresman tillhanda. Om den dömde iir häktad i annat mål än det vari 
domen meddelas kan det inträffa att hiiktningen häVL"s oeh dt•n dömde 
försättes på fri fot. sedan domen vunnit laga kraft mot honom men innan 
något meJdclande, alt domrn får verkstiillas mot honom, kommit 
styresman eller häktesföreständare tillhanda. Enligt förslaget har i s:1dant 
fall strafftiden börjat löpa. Om den dömde är intagen i kriminalvårds
anstalt kan motsvarande hända i det fall den dömde blir villkorligt 
frigiven. innan styresmanm·n fött veta att dt·n nya dornt•n kan verkställas. 
Enligt 25 § i förslagd skall i sådant fall strafftiderna sammanläggas, 
eftersom fängelst' måste anses föreligga till verkställighet så snart domen 
börjar verkställas enligt 19 § första stycket. För att förhindra att angivna 
olägenheter uppsbr måste styrt•smanncn alltid hos kriminalvårdsstyrelsen 
(och eventuellt hos domstol) dterhöra om eld finnes någon dom som 
blivit verkstiillbar. Beslutar domstol att häktning skall hävas, kan den 
förut häktadt• inte omedelbart försiitbs pa fri fot utan måste avvakta att 
häkti.:sföreståndan: eller styresman bedriVL"r efterforskningar, om det 
finnes någon verkställbar dom mot honom. Avcn om en sadan förfdgan 
ger negativt besked kan det inträffa att dom som kan verkställas inte nått 
styrdscn, t. ex. om häktning skett efter domen och styresmannen ej 
genom domstolen för reda på domen samt krimin:ilvårdsstyrclsen ej har 
kännedom om att det finnes L'n verkställbar dom. 

Det oskäliga i nuvarande ordning torde väsentligen lrn upphört i och 
med införandet av de nya reglerna om avräkning av häktningstid. Den 
föreslagna ordningt'n förefaller mera opraktisk än den nuvarande. 
Förslaget bör därför jämkas så att det överensstämmer med den gällanclt• 
lx·st:immelsen. dock med den ändringen alt när den dö1mk är häktad i 
a1111at mål stralltiden börjar löpa från dc'n dag då domen föreligger för 
vcrkstiillighd. :\1otsvarande iindring bör göras i 9 §. 

lnternerings11ä111nde11 diskuterar i detta sammanhang det fallet att den, 

som utan att vara häktad iir intagen i kriminalvårdsanstalt, döms till 

inkrnL·ring elkr till fortsatt internering. Enligt förslaget skall vid 

ber:ikningt•n av den i nya domen bestämda minsta liden utgångspunkten 

vara den dag d~! dL·n nya domen får verkställas. Ilade den dömde varit 



Prop. 1974:20 52 

h:iktad i det nya mälet, skulle häktningstid efter doml'n ha räknats 

honom tillgodo. Enligt interneringsnämndl'ns ml'ning talar starka skäl för 

att i sådana fall avräkning får ske på samma sätt som beträffande häktad. 

DL'! kan enligt nämnden vara just dl'n omständighden alt den i.Halade är 

intagen i fångvårdsanstalt som har föranlett att han inte häktats. 19 § bör 

kompletteras med stadgandc härom. 
Förslaget i promemorian om att korta frihetsstraff skall omräknas 

t i 11 dagar tillstyrks av statskontoret och ih>er11ak11i11gsnämnden i 

Örebro. 
Kriminalvårdsstyrelsen anser det önskvärt att, om det pågår verkställig-

het av ett fängelsestraff, som har omräknats till dagar och det 

förekommer ytterligare L'tt sådant straff till verkställighd så att den 

sammanlagda strafftiden kommer att överstiga fyra månader, den 

omräkning som har skett betriiffamk det tidigare straffet ända fortfaran

de skall gälla. 
Kriminalvårdsnämnden anser att de skiil som anförs i proml'morian för 

att kortare fängelsestraff vid verkställigheten skall omräknas till dagar i 

och för sig synes biirande. Innan en reform genomförs, torde dd dock 

vara nödvändigt att ytterligare överväga dt' konsekvenser som de1_1 kan få i 

skilda hänseenden. Det synes ej vara hdt säkert att fördelarna av 

reformen överväga nackddarna. I vart fall torde ytterligare lagändringar 

bli nödvändiga. 

Hovrätten ö~·er Skåne och Blekinge ansn ink att den föreslagna 

omräkningsregeln innebär 11i1gon förenkling och avstyrker förslaget. Om 

förslaget skulle genon-iföras bör det ske genom en i-indring i 26 kap. I § 

BrB så att domstokn skall bestämma strafftid på högst fyra månader i 

visst antal dagar. Hovrätten fortsätter. 

Bakom förslagd synes det enligt hovrätten ligga icke så myekt:t 
praktiska överväganden som dL·n obestyrkta misstanken att 
anhopningen av dömda, som avtjiinar straff i månadsskiftd frbruari
mars varje år, beror på att dessa får avtjäna ett par dagar kortare straff än 
de skulle ha fått göra vid någon annan tid på iin:t. Att de som avtjiinar 
straff vid dett·a månadsskifte blir gynnade framför dem, som tir intagna 
vid någon annan tidpunkt, kan inte vara utslagsgivande; någon millimeter
rättvisa finns ändå inte när det g;:iller straffmätningen. Det kan starkt 
ifdgasättas om det är något vunnet med att en dd intagna får avtjiina td 
dagar mer än de eljest skulle ha fät t göra. Det enda skäl som skulle kunna 
[1b..:ropas till stöd för förslagd iir att anstaltssystemet inte kan ta L'mot 
alla dem som vill avtjäna sina straff i frbruari-mars. För fri1gan om detta 
skiil skall tillmätas avgörande b<.:tydl'lst: är inledningsvis att anmärka att 
rtirslaget inte !tigger hindt:r i viigL'n för den snm kan avgL' nöjdförklaring 
beträffande sin dom. Förutom det falk! att dom<.:n mt'ddt•lats i säd an tid 
att fullföljdstiden inte går ut förriin i februari (vid en stratHid på en 
månad) kan drn dömde gl'nom att först övnklaga domen och sedan 
innan målet hinner bli avgjort i överriitten i l:in1plig tid avge nöjdförkla
ring utsträcka sin tidsfrist sil att samma fördel uppn[1s. Förslagd om 
beräkning i dttgar av kortare straffl idcr lllL'dför dä ;!syftat resultatendust 
om det är tidsvinslL'n som har störst betyddst' för dl' dömda. Hovrätten 
anst•r att andra faktorl'r har lika stor eller störn: betydelse för 
kbruarianhopningen av intagna. Umkr sommaren begås förhållandevis 
lkr brott än under årets övriga dc·lar. Sommarens brott behandlas av 
domstolarna i slutet av hösten, vilket medför att domarna skall 
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verkställas under vintern. Den slisongsmässiga ökningen av antakt brott 
har alltså sin motsvarighet i en ökning av antalet intagna under vintern. 
De klimatiska förhållandena i Swrige är därtill sådana att det för de flesta 
måste framstå som önskvärt att få avtjärn1 straff i februari- -nrnrs. 

4.2 Kriminalvard i anstalt 

Den föreslagna lagen om kriminalvård i anstalt fiir i huvudsak ett 

gynnsamt mottagande av rcmissinstanserna. Lagens uppbyggnad och 

huvuddrag Jämnas i stort sett utan erinran. Även de särskilda bestämmel
serna i förslaget tillstyrks av en övervägande remissopinion. När det gäller 
innehållet i och utformningen av en del bestämmelser föreslås dock av 

olika remissinstanser ändringar eller justeringar. Detta gäller bl. a. de 

bestämmelser som avser ansvarsfördelningen mellan kriminalvårdL'n och 

andra myndigheter, fördelningen av ek intagna mellan olika typer av 

anstalter, intagnas avskildhet och gemenskap samt disciplinär bestraff

ning. 
Kriminafl>årdsstyrelsen erinrar om att förslaget bygger på de riktlinjer 

för kriminalvårdens framtida verksamhet som utformats av kriminalvårds

beredningcn och som under året antagits av statsmakterna, att styrelsen i 

remissyttrande iiver beredningens betänkande i stort delar beredningens 
synpunkter och att slyrelsen också är beredd att i huvudsak ansluta sig 

till det föreliggande lagförslaget, dock att styrelsen på vissa punkter 

föreslår jämkningar. Även RA och rikspnlisstyrelsen tillstyrker den 

föreslagna lagstiftningen. Andra remissinsta nser som uttryckligen för

klarar sig helt eller i huvudsak ansluta sig till förslaget iir inrernerings

nämnden, socialutredningen, länsstyrelsen i Jönköpings län, Skydds

i•ärnet i Göteborg, Föreningen Sioeriges statsåklagare, Rättspsykiatriska 

föreningen, ö1·crmkningsnämnderna i Halmstad och i Örebro, första 

a11Jelningcn, /,Q, Sl'cnska kommunförbundet. J,änsstyrc/scn i Srock-

110/ms län anser att lagförslaget utgör en lämplig avvägning mellan kravet 

p:l iitgärder som syftar till att umkrlätta de intag:nas anpassning: till ett liv 
i frihet och samhällets krav på säkerhet. Statstjänstemannajiirhundct -
med vilket TCO insUimmcr -- finner att förslaget priiglas av översUd

lighet och rl'lativ lättillgänglighet och att dd i huvudsak har en realistisk 
och verklighetsnära anknytning_ Socialsryrdsen anför att ett viktigt 

moment i den föreslagna lagstiftningen är att det öppnas möjligheter till 
en smidigare och snabbare övergång fdn anstaltsvård till frivård och 

större miijligheter till arbete utanför anstalten undn verkstiillighctstiden. 

Särskilt pekas på den förändrade anstaltsorganisationcn och de förbätt

rade permissionsbestämmclserna för det s. k. normalklientelet. Samtidigt 

framhåller styrelsen att det framlagda lagförslaget ävi.:n innehåller sådana 

enskilda detaljer som det kan bli nödvändigt att inom snar framtid ta upp 

till prövning pii nytt. 
Rörande kriminalviirdslagstiftningrns formella uppbyggnad framhåller 

kriminall1årJsstyrelsen all e1 t konst'k vent fullföl_i:mde av den tan kc pi1 

integration mellan anstaltsvård och frivard som kommer till uttryck i det 
förl'!iggande bgförslagi.?l borde ha resulterat i en för ansl:1l1s- och frivård 



Prop. 1974:20 54 

gemensam lagstiftning, avst:dd att reglera allt kriminalvardsarbete på 

verkställighctsplanet. Styrelsen förordar att frågan om en sådan integre

rad lagstiftning prövas sedan erfarenheterna av det pågående reform

arbetet har utvärderats. En liknande synpunkt framförs av f,O samt av 

Statstjänstemannaji'irbundet med instämmande av TCO. När det gäller 

förslaget att ersätta den nuvarandt· bchandlingslagen med tva särskilda 

lagar finner länsstyrelsen i Stockholms län att en sädan uppdelning är 

såväl naturlig som rationell. Samma uppfattning har socialstyre/sen. 

De bestämmelser i 5 § förslaget som avser ö k a d i n t e g r e r i n g 

m e 1 1 a n a n s t a 1 t s v :1 r d o c h f r i v ä r d lämnas i stort sett 

utan erinran av remissinstanserna. Svenska l'ång11årdssä//skape1 framh:ilkr 

dock att det otvivclak tigt är svi!rt att lagstiftningsvägcn före sk riva 

samarbete mellan olikJ organ. Awn om lag.:n inh: kan bli tvingande utan 

som bäst kan ange inriktningen bör den dock kanske ge klarare lwsked 

om de förväntning:u som ställs pii kriminalvärdsmyndighl'terna genom att 

det uttryckligen anges att kriminalvården i anstalt "skall" - och inte bara 

"bör" - planläggas och genomföras i nära samverkan mellan kriminalvitr

dens olika organ. 

När det gäller den föreslagna b.:stiirnmdsen i S § om det a n s va r 

för kriminalvårdens klientel so m il v i 1 a r a n d r a s a m h ii 1 1 s

org an iin kriminalvardens organ har kriminail'årdsstyre/sen inte något 

att erinra mot att i lagen siilunda gL~s L'n bestiimmelse som riktar sig till 

andra myndigheter. Styrelsen frnrnh[iller dock att allmänna rekommen

dationer av detta slag måste följas upp med lagbestämmelser om konkreta 

förpliktelser eller med överenskommelser om särskilt specificerade :ita

ganden. Regler som rör andra myndighetns ansvar för kriminalviirds

klienlelet bör övervägas av bl. a. socialutredningen och i samband med 

annat socialt och socialmedicinskt lagst iftning:sarbcte. Ungdom sji'inge/sc
nämnden kritiserar det förhålland.:t att bl'stiimmelsen i fr:iga utformats 

endast som en rekommendation. Detta skulll' kunna tolkas som en 

uppmjukning av eljest tvingande regler. vilket givetvis inte varit avsikten. 

Eftersom bestämmelsen i först:1 hand riktar sig till myndigheter od1 

andra organ utJnför kriminalvardens organisation. kan det vidare med fog 

ifrågasiittas om inte föreskrifter om de särskilda organens verksamhet i de 

hänseenden som det är friiga om bör tas in i de skilda spechilförfal t

ningarna och ges formL·n av en erinran om skyldighet att, sJ langt d.:t iir 

förenligt med de kriminalviirdande åtgiirderna. vara verksamma iivt'n i 

fråga om kriminalvårdt:ns klientel. Diirvid bör ges en besliimmdse som 

riktas till kriminalv3rdens organ od1 som föreskriv.:r skyldighet att i m:ln 

av behov samarbeta med sociala och andra organ utanför kriminalvården. 

Socialutredningen frnmhitller att innebörden av uttalandena i iin:ts 

statsvcrksproposition är att kriminalv:lrdens klit'nter har samma rätt till 

samhällets stödC1tgiird.:r och drdinsatser som andra och att kriminal

vården m~ste ta det primiira ansvarl't för uppgift.:r som normalt avilar 

andra huvudmän endast i fall dil den dömde omhändertagits pi1 siidant 

sätt att det förhindrar andra myndigheters medverkan eller niir stödin

satserna uteslutande har sin grund i kriminalviirdens rehabiliterande 
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uppgift. Utredningen ifragasätter om inte denna ansvarsfördelning bör 

komma till klarare uttryck än vad som är fallet i 5 § promemorieför

slaget. Utredningen understryker vidare betydelsen av samråd mellan 
kriminalvården och andra samhällsorgan under olika skeden av anstalts

vistelscn. 1 avvaktan pii alt generella överenskommelser kan näs rörande 

olika samarbetsfrägor bör dessa inte lämnas utanför regleringen i dl'n nya 

lagen. I denna bör därför anges att i den mån ett förverkligande av 

vårdens syfte påkallar insatser av annat samhällsorgan, företrädare för 

sådant organ bör beredas tillfälle att delta i behandlingsplancringen. 

Socialstyre/sen framhåller att samordningen med samhällets ordinarie 

hälso-. sjuk- och socialvård förutsätter att kriminalvården genom avtal 

med huvudmännen tillförsäkrar sig de sociala och sjukvårdsmässiga 

insatser som kan befinnas erforderliga i sammanhanget. Landstings

förbundets styrelse framhåller att en helhetslösning av de probkm som 

föreligger när ·det gälln att erbjuda anstaltsklientelet en acceptabl'l hälso

och sjukvård endast kan nås genom ett intensifierat samarbek mellan 

kriminalvården och de organ som svarar för samhällets allmänna hälso
och sjukvård. 

Statsanställdas fi_irbund med instämmande av LO anser att den före

slagna bestämmelsen är av grundläggande betydelse och att den har en 

uppfordrande karaktär. Den blir emellertid helt verkningslös om inte 

ocksi\ nykterhelsvårds-, arbetsvards- och andra samhälleliga organ 

engageras och får resurser. Särskilda styrmedel i form av överenskommel

ser och speciallagstiftning torde också erfordras. Statstjänstemannaför

bundet med instämmande av TCO anser det önskvärt att lagbestämmel

serna om samarbetet med andra samhälleliga organ får en något mer 
uppfordrande karaktär. 

SPenska kommunförbundet finner att lagförslaget har fått en tillfreds

ställande utformning när det gäller frågor om samverkan mellan kriminal
vården och olika primärkommunala verksamheter, såsom socialvård, 
fritidsverksamhct etc. Även Öl'l:n·akarnas riksförbund instämmer i för
slaget. 

I fråga om tilltimpningrn av förevarande bestämmelse framhf11ler 

inrandran·erket att kriminalvårdens organ kan på det lokala planet vid 
handläggningen av ärenden rörande utländska interner vända sig till 
invandrarbyråerna. 

De föreslagna besLimme!serna i 3 § om o 1 i k a t y p e r a v 
k rim in a 1 vi\ r cl sa n st a 1 t e r föranleder uttalanden av en dl'i 
remissinstanser. Statstjiinstonannaforhundct mt:d imtJ m mandL' av TCO 
ifrägasiitter om det iir riktigt att ersätta dl'! hiivdvunna begreppet 

fängdrds:msta It nwd benämningen kriminalvC1rdsanstalt. Ho 11rättcn över 

Skdne och Blekingt' - som i sitt yttrande övn kriminalv:irdsbt'fo:dningens 

förslag ställt sig kritisk till det föreslagna nya anstaltssysteml'l - anför att 

det i promemorian ini e finns nJgot förslag om vilka bdintligJ anstaltn 

som skall vara riksanstalter och vilka som skall vara lokalanstalter eller 

om vilka nya anstalter som bör byggas och nJr dd la skJll ske. DL'! lämnas 

intl' heller nagon redogörelse för hur lokalanstalterna skall vara Lltfor

maciL' och verka. 1 avsaknad av siid:rna uppgifler anser hovdrten all 
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ställning intL' kan tas till de fön~slagna bestämmelserna om anstalts

systemet. Försl<Jget avstyrks därför. Hovrätten st:iller sig vidare kritisk till 

förslaget att avskaffa de siirskilda ungdoms-, internerings- och skyddstill

synsanstalterna. I stället för 3 § promemorieförsl<Jget bör därför enligt 

hovrättens mening i den nya lagen tas in en bestämmelse av samma 

innebörd som 3 ~ nuvarande hl'handlingslag, dvs. att f:i.ngviirdsanstalt kan 

varn öppen eller slult:n samt att Kungl. Maj:t förordnar vilka anstalter 

som skäll vara ungdomsanstalter eller interneringsanstalter. - 1 förord

nande att viss anstalt skall vara lokälanstalt bör ocks5 anges dess 

upptagningsomdde. Detta bör komma till uttryck i lagtexten. Även 

ungdomsfängelsenämnden redovisar en i vissa avseenden kritisk inställ

ning till eld föreslagna anstalts,ystemet. Detta har enligt nämndens 

mening många fördelar men ocksä nackdelar. llngclomsr:i_iongens anstalts

och behandlingssystem biidt' bör och kan liimnas till stora ddar intakt vid 

genomförandet av det föreslagna anstaltssystemet. Siirskilt betänkligt 

finner nämnden det vara att slopa systemet med en rnottagningsanstalt 

för klassificering och differentiering av nyintagna ungdornsfängelseekver. 

Enligt tingsrättsdomareförcningens mening bör det i.ivnvägas om inte 

lagtexten hör innehålla en definition av vad som menas med sluten och 

öppen anstalt. 

När det gäller de i () 8 §~ lagförslaget upptagna bestämmelsL'flla om 

f ö r d e 1 n i n g e n a v d e i n t a g n a mell:.tn olika typer av 

anstalter görs uttalanden av åtskilliga remissinstanser. 

Krimina!Pårdsstyrelsen lämnar utan erinran de allmänna riktlinjer för 

klientelets differentiL'ring ml'llan lokal- och riksanstalter som anges i 6 § 

promemoricförslaget. Ävl'n RA godtar i allt väsentligt dessa principer. 

Det för riksanstalterna närmast avsedda klientelet bör dock enligt RÅ :s 
mening få möjligheter att placeras pil lokalanstalter när platstillgång och 

andra förhållanden tilläter det. Klientelets möjligheter att få besök 

beskärs nämligen om placeringrn sker långt fr[rn hemorten. 

Med hänsyn till de principbeslut som tidigare i är lrnr fattats rörandl' 

anstaltssystemet godtar interneringrnämnden att bl'handlingen på varjl' 

anstalt utformas i stort sett enhetligt. oberoende av arten av ådömd 

påföljd. Enligt nämndens mening är det emcllntid angeläget att en 

översyn görs av själva påfö]jdssystemd. 

/Jm,rätten över Skåne och Blekinge anför att 6 § promemorieförslagct 

har besannat de farhågor om en långtgående schablonisering som krimi

nalvårdsbercdningens förslag till differentiering av anstaltsklientelet gav 

upphov till. Enligt hovrättens mening kan strafftidens längd inte läggas 

till grund för en indelning av de intagna i dl' tre tiinkta k<Jtegorierna. Den 

föreslagna paragrafen är ett tydligt bevis för den felsyn som ligger bakom 

hela förslaget till ett nytt anstaltssystcm. Skall över huvud taget nägon 

uppdelning göras pii riksans~:.ilter och lokalanstalt..:r måste betydligt flera 

faktorer än strafftidens längd bestämma placeringen. En närmare regle

ring kan inte ges plats i lagen utan torde fil uppdras åt kriminalvårds

styrelscn eller tas in i en tillämpningskungörclse. Socialstyre/sen anser att 

uppdelningen av de intagna i olika kategorier med hänsyn till påföljdens 
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längd inte är helt tillfredsställande. I grunden är det nämligen andra 
kriterier än påföljdens längd som avgör om den dömde är betjänt av 
placering på lokalanstalt eller inte. En liknande uppfattning framförs av 
Statstjänstemannaförbundet med instämmande av TCO. Socialstyre/sen 
anser vidare att alla personer med strafftider i högst ett år i princip bör få 
komma i åtnjutande av placering på lokalanstalt. Lämpligen bör införas 
en regel som anger att den dömdes önskemål om placering om möjligt 
bör beaktas. 

Tillsynsutredningen framhåller att bland det klientel som döms till 
mellan fyra och tolv månaders fängelse finns rymningsbenägna eller eljest 

svårbehandlade personer vars placering på riksanstalt för svårbehandlat 
klientel är lika motivcrnt som för de klienter som undergår fängelse i 
mer än ett h. Utredningen ifrågasätter därför om inte den för 
förstnämnda klientel avsedda bestämmelsen bör ges en mindre bindande 
formulering. 

Örervakarnas riksförbund är kritiskt inställt till den föreslagna regeln 
om riksanstaltsplacering för korttidsklientelet. Samtliga sådana korttids
intagna som har alkoholproblem eller sociala problem bör placeras på 
lokalanstalter för en snabbgenomgång av deras sociala situation. De bör 
därefter få hjälp med att få kontakt med de sociala organ som har att ta 
sig an dem. 

SA CO anser det inte orealistiskt att ha vissa lokalanstalter för särskilda 
grupper av lagöverträdare. Det är också angeläget att en del av riksanstal
terna för långtidsklientelet för be hålls ungdomar. Särskilda anstalter för 
internerings- och ungdomsfängelseklil'ntelet bör behållas. 

Ungdomsfängelsenämnden som L'nligt vad förut anförts anser at1 

ungdomsräjongens anstalts- och behandlingssystem till stora delar bör 
lämnas orört - ställer sig mycket kritisk till den sammanblandning av 
klientelet som blir L'n följd av dl'n planerade utslussningen av flertalet 
intagna över särskilda lokalanstaltL'r. Möjligheterna till differentiering bör 
iakttagns sa långt det kan ske. Den föreslagna bestämmelsen i 8 §rörande 
intagna som är under 21 ar torde inte få någon nämnvärd effekt i varje 
fall inte pil lokalanstalterna. 1 stället bör meddelas en bestämmelse som 
angl'r att personer under 23 år som dömts till fängelse eller ungdoms
fängelse skall hållas avskilda från äldre intagna, om inte särskilda skäl, 
exempelvis brottets beskaffenhet, föranleder annat. En sådan reglering 
skulll' göra det möjligt att - inom ramen för den nya organisationen -
bibehålla huvuddelen av det anstallssystl'm som nu star till ungdoms
räjongens förfogande. Att personer, som dömts till skyddstillsyn med 

anstalts behandling, också i fortsättningen mastc tas in på särskilda anstalter 
och inte på lokalanstalter, synes L'nligt nämnden vara uppenbart. 
Som förut anförts vill hovrätten örer Skåne och Blekinge behålla de 
s~irskilda ungdoms-, internerings- och skyddstillsynsanstaltcrna. 

Länsstyrelsen i Stockholms län ifrågasätter om det är tillfredsställande 
att varken BrB t'llcr den nya lagl'n anger niirmarc riktlinjer för bchand
lingl'n av de till ungdomsfängelse dömda. 

Öl'en·akamas riksfiirbund menar att ungdomar av alla kategorier 
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företrädesvis bör placeras i lokalanstalt. I annat fall kommer man att 

ställa den grupp som har stort behov av rehabiliterande behandling. 

nämligen ungdomarna, i sämre läge än vissa vuxengrupper. Det bör ink 

vara omöjligt att pil slutna lokalanstalter ordna slutna anstaltsavdelningar 

för ungdomsfängelscklicntelet. 
Niir det gäller fördelningen av de intagna mellan ö p p n a och 

s 1 u t n a a n s t a 1 t e r anför kriminalvdrdsstyrelsen alt den i 7 § 

promemorieförslaget upptagna huvudregeln inneh:ir att placering på 

öppen anstalt får en i förhillbnde till nu gällande ordning avseviirt vidgad 

tillämpning. Best:immelscn har fött en alltför generell räckvidd. I åtskil

liga fall kan det vara motiverat att plaL·era en intagcn pt1 slutcn anstalt, 

iiven om han fri1n säkcrhetssynpunkt bn vistas pi1 öppen anstalt. För en 

del intagna krävs t. ex. särskilda behandlingsresurser som hara finns vid 

vissa slutna anstalter. lfänsyn till den intagnes intresse av vis~t arbete eller 

viss utbildning kan ocksii ibland motivt'ra hans placering på en sluten 

anstalt. De ändrndc fördelningsnormn som förslaget inneb~ir kräver 

resurser som bn hli tillg:ingliga först inom en relativt <ivliigsen framtid. 

Styrelsen finner det angel:igd <ilt reglern<i i den nya \<igen fiir ett s~idant 

innehåll att kriminalv[m1smyndigheternas möjlighet till en individuali

serad och allsidig prövning äV de dömdas anstaltsplacering och behandling 

i övrigt inte besk:irs onödigtvis. Diirför föreslas att bestämmelserna i 7 § 

utgiir och att (j § kompletteras med en anvisning om att den som 

underg[1r fängelse i högst fyra rminader företrädesvis bör vara pläcerad i 

öppen riksanstalt. SAK framh5ller a1t tillgtrngcn pii öppna platser s:irskilt 

i storstadsrt•gionerna bn för Ung tid framövl'r väntas bli otillräcklig. 7 § 

promemorit'förslaget bör därför kompletteras med en bcstiimmclse om 

placering i sluten anstalt för det foll att plats intt' kan beredas i öppen 
anstalt. Vidare hör införas en bestämmelse som anger att intagen som 

begär det får placeras i sluten anstalt om inte särskilda skäl talar d:iremot. 

Öven•akningsnämnden i Halmstad anm~irker likaledes att intagen hör 

kunna vara placerad i sluten anstalt även i sad:rnt fall när han sjiilv hL·gär 

detta. /11terneri11gs11äm11den frarnh:iller att enligt hittillsvarande erfaren

heter endast ett begriinsat <Jiltal av de internerade kunnat föras över till 

öppen anstalt. Sannolikt kommer sii att bli falkt i stor utsträckning även 

i fortsättningen. Huvudregeln i 7 ~ kommer d:irför att tiJlämpas bara 

undantagsvis för dessa intagna. 

I fraga om den i 7 ~ tredje stycket prnmL·n10rieförslaget uppt<Jgna 
särskilda regleringen för vissa kategorier brottslingar med langa pii.följds

tider anser RA dl't värdefullt att den n;striktiva hållningen beträffande 

dessa kategorier brottslingar kommer till uttry.ck i en siirskild lag.bestäm

melse. Ho!'rärrcn iirer Skåne uch Blekinge anser däremot att fön:-varande 

bestämmelse lämpligen kan tas in i en tillämpningsförfattning. 
Enligt krimi11afrårdsstyrcl.1c11s mening inncbiir formuleringen av 7 § 

tredjL' stycket en skärpning i förhallande till de riktlinjer som angivits i 
prop. 1972:67. Formuleringen omii.iliggör den individuella bedömning 

som forntsatts bl. a. av justitieutskottet (J uU 197 3 :26 I vid behandlingen 

av denna proposition. Som framgilr av vad förut anförts anser styrelsen 
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att dL'll föreslagna bestiimml'lscn kan utg:J. Jnrandrarl'erkt!t understrykn 

att bestämml'lsen i tredje stycket inte får tolkas på det sätt att utländska 

intagna som undergår s[idan pfiföljd som där avses automatiskt överförs 

till sluten anstalt. 
Enligt til/.1yn.rntredni11gcns mc'ning bör det för tillämpning av 7 § 

tredje stycket räcka att den intagnt' kan bdaras antingen vara särskilt 

benägen att avvika t'llcr att fortsätta brottslig verksamhet. 

Föreningen Srcriges tingsrättsdomare ifragasättcr om samhiillsskyddet 

är tillräckligt tillgodosl'tt genom den föreslagna regleringen i 7 § tredje 

stycket som innebär att interner som är att bedöma som farliga undL'r 

vissa förutsättningar skall kunna placnas i öppen anstalt. Liknande 

uppfattning har 1111gdon1Jfä11ge/.1·eniimnde11 oi.:h öreråk!agaren i Stock

lw/111. 

KR VM konstaterar att de riksanstalkr som avses ta emot intagna som 

undergfir fängelse i tnL'r iin ett är kommer med något undantag att vara 

helt slutna. Härig_enom kommer alla lfogtidsdiimda att karakteriseras som 

personer som tenderar att avvika eller utgör siikerhl'lsrisker. En siidan 

kategorisering är helt bdängd och saknar stöd i verkligheten. En helt 

annan kategori, nämligen de korttidsdömda bland vilka kommer att 

finnas representanter för den svenska normalbl'folkningen, kommer att 

tillbringa sin tid pii sådana riksanstalter som utgörs av öppna kolonier. 

Från KRUM :s utgångspunkt är denna differentiering av de intagna 

betänklig. Korttidsklientekt kommer allts<t inte längre i kontakt med den 

vanliga fängen. hans fängelsemiljö och hans problem. Naturlig! vis är del 

positivt att de föreslagna reglerna ger kriminalvårdsmyndighetnna möjlig

heter att överföra fll'fa intagna från slutna riksanstalter till lokalanstalter 

och till mindre slutna anstaltn. Samtidigt blir det emellertid nästan 

omöjligt för en intagen att veta vad han kan kräva och vad han kan 

förvänta sig under fängclsdiden. Förslaget utgör här bara en fortsättning 

av den utvei.:kling som innebär att straffets reella innehåll best::ims, inte av 
lagen. utan av enskilda kriminalviirdstj[instemfo. Vidarl' framhålls att det 

inte finns niigon garanti för att del kommande anstaltssystemet inte blir 
t. o. m. mer slutet än det nuvarandt'. 

Förr>ningen Srcrigt's tingsrdllsdomarc vill ·· i anslutning till 8 § 
promemorieförslagct - framhålla att en regel som anger alt skadlig 

påverkan fran andra intagna om möjligt bör undvikas vid anstaltsplace

ringcn bör vara ett rättesnöre för all anstaltsplacering och intl' inskränkas 

till att gälla endast beträffande dL'n som inlt' fyllt 21 ar. Enligt SACO:s 

mL'ning finns det även bland klienterna över 2 I år åtskillig:.i som bör h:illas 
åtskilda från mera gravt belastade. Enligt (frervak11i11gs11ä11111den i Halm

stad torde det vid placering i öppen anstalt vara omöjligt att göra den 

åtskillnad som anges i paragrafen. Tillsy11s11tred11ingl'11 framhilller att de 

praktiska möjligheterna att förverkliga syftet med bestämmelsen i förL'

varande paragraf torde vara mycket små. Samma uppfattning har Stats

anstä!!Jas förbund. som anser att man bör överviiga att slopa bcstämmcl

srn. l.O ansluter sig till dessa synpunkter. 
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HoPrätten öi•er Skåne och Blekinge anmärker att enligt kriminalvårds

beredningens förslag beslut om anstaltsplacering i regel skulle meddelas 

av regionchef. Enligt promemoricförslaget skall däremot, såvitt kan 

utläsas av lagen. placeringsbeslut ankomma på kriminalvårdsstyrelsen. 

Visserligen öppnar 58 § förslaget en möjlighet för Kungl. Maj:t att i 

tillämpningsförfattning flytta över denna befogenhet på regionchef. 

Genom 10 § förslaget til\ lag om beräkning av strafftid m. m. utesluts 

dock i praktiken en sådan delegering. Hovrätten motsätter sig bestämt 
den centralisering till krirninalvftrdsstyrelsen som.blir en följd av förslaget. 

Örermkamas riksförbund betonar vikten av att besluten i vårdfrågor -

och då främst placeringen av de intagna - inte helt centraliseras till 
kriminal va rdsstyrdsen. 

Vissa rcmissinstanser uttalar sig om de frigivnings för ber e

d e I s c r som enligt förslaget skall vidtas beträffande de intagna. 
Arbetsmarknadsstyrelsen understryker salunda betydelsen av att för

beredelserna för en intagens frigivning börjar pii ett tidigt stadium av 
;mstaltsvistelsen, sil att arbets- och bostadsförhfillanden är ordnade vid 
frigivningen. Därutöver kan manga gånger behov föreligga av slirskilda 
ekonomiska, sociala el kr medicinska stödätglirder. Ett intimt samarbete 
med de ansvariga pil respektive omracle är därför en nödvändig förutsätt

ning. Öl'errak11i11gsnämnden i Stockholm, femte ai,delningen, uttalar att 

samarbetet med framför allt bostadsförmedlingen i de större st1iderna 

miiste komma till st~nd och fäs att fungera inom rimlig tid. Enligt 

socialu treJningens mening bör i lagen anges att om behov av undervis

ning, yrkesutbildning eller ekonomiska, sociala eller medicinska stödåt

gärdl'r föreligger, frigivning eller överförande till vård utom anstalt skall 
föregtis av samriid med det organ som lrnr att tillgodose sadant hel10v. 

Även inmndrarverket framhåller att den intagnes frigivning bör för

beredas i nära samråd med andra samhälleliga organ. När det gälkr 

utländska intagna kan det ibland vara lämpligt att sädant samråd sker 

med bl. a. invandrarbyranna och invandrarverket. Frigivningar av utländ
ska interner bör planeras mycket noga eftersom de redan i egenskap av 

utlänningar är handikappade när det gäller att skaffa arbete och bostad, 
ordna sociala kontakter och ut bildning samt alt lösa vissa fritidsproblcm. 

När det gäller arbetsmarknadsutbildning föreslår invandrarverket att 

bestämmelserna härom ändras så, att en utlänning som dömts till 
förvisning ri1en vid frigivningen från frihetsstraffct får särskilt tillstånd att 

stannJ kvar i landet kan komma i åtnjutande av arbetsmarknadsutbild
ning trots att han inte kan erhålla "vanligt" inresetillstånd. 

Enligt övermkningsnämnden i Halmstad bör bestämmelserna om för
beredelse för frigivning i 16 § promemorieförslaget inte tillämpas på 

intagna, vilkas strafftid inte överstiger fyra månaders fängelse, i vart fall 
inte i andra fall än när särskilda omständigheter motiverar det. 

Förslaget att inskriinka de möjligheter till brev granskning 

som finns i nuvarande lag så att granskning skall fä ske endast om det :ir 
p5kallat av siikerhetsskiil lämnas i stort sett ut;rn erinran ;iv remissinstan

serm. Örervakarnas riksförbund uttalar att de föreslagna reglerna är väl 
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avvägda. KRUM finner det pos1t1vt att brevcensuren inskränks. Stats
tjänstemannaförbundet med instämmande av TCO anser dock att bestiim
melserna har fött en alltför generell utformning. 

1 bestämmelserna bör enligt ungdomsfängelseniimndens mening anges 
vad som avses med säkerhetsskäl. När det gäller öppen anstalt ifrågasätter 

nämnden om det finns möjlighet till verklig kontroll av intagL'ns kontakt 
med omvärlden och om det vid sådant förhållande är meningsfyllt att 

över huvud taget granska den reguljära posten. Öi•ervakningsnämnden i 

Halmstad anser att det vid öppen anstalt är tillräckligt att granskning får 

ske stickprovsvis. Enligt kriminali>årdsstyrelsens mening bör inte bara 

ankommande utan också avgående brev få granskas om det finns 

anledning anta att det innehåller otillåtet föremål, t. ex. narkotika. RA 
ifrågasätter om inte granskning av brL'V bör få ske inte bara av säkerhds
skäl utan också när brev kan motverka den intagnes anpassning i 

samhället eller eljest vara till skada för honom eller annan. 
Även de föreslagna permissions r e g I e r n a får dt övervägan

de positivt mottagande av remissinstanserna. När det gäller ko r t t i d s -
per m is si o n tillstyrks förslaget uttryckligen av RA, intemerings

nämnden, liinsstyrelsen i Jönköpings län och tingsrättsdomareföreningen. 
Örerdklagaren i Stockholm anser det vara att gå för långt att utesluta 

möjligheten till regelbunden korttidspermission först då faran för miss
bruk kan bedömas som avsevärd. 

När det gäller den föreslagna regeln att korttidspermission för vissa 
kakgorier brottslingar med långa strafftider skall få beviljas endast om 
synnerliga skäl föreligger anser överaklagaren att som ytkrligare förut
sättning för sådan permission bör gälla att fara för missbruk med hänsyn 
till föreskriven bevakning eller andra omständigheter är obetydlig. Enligt 
kriminalvårdsstyrelsC'ns mening innebär ifrågavarande bestämmelse en 
skärpning i förhållande till nu tillämpad praxis. Styrl'lsl!n anser att 
bestämmelsen bör utgå ur lagkxten. 

Tillsynsutredningen förutsätter att det vid s. k. bevakad permission 
skall vara möjligt att belägga den intagne med fängsel. 

Dl! föreslagna reglerna om f r i g i v n i n g s p e r m i s s i o n till
styrks uttryäligen av RA. interneringsnämnden, öi•errakningsnJmnden i 

Örebro, första avdelningen. och tingsriiusdomareförenirzgen. Arbetsmark
nadsstyrelsen framh~llkr att åtgiirdl!r för dl!n intagnes rehabilitning 
komml!r att undcrlättas avseviirt genom dt:ssa regler. 

Hvrrätten över Skåne och Blekinge, som finner att förslagd om 
frigivningspermissioner är välgrundat, framhåller dock att om frigivnings
permission mt·dges t.v. utan någon tidsgräns risk föreliggcr att 

vissa intagna försökn dra ut på permissionl'n -- som i princip skall 
inräknas i verkställighetstiden - genom att endast måttligt anstränga sig 
att skaffa arbete eller uppfylla någon annan förutsättning för villkorlig 
frigivning. Det torde därför vara erforderligt att ange en tidsgräns som 
bör kunna skjutas framåt i tiden om förhållandena pakallar det. 

Örerrakningsnämnden i Stockholm, femte a1·dclninge11. anser det 

påkallat med en bestiimmelse som anger att frigivningspermission skall 
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vara noga förberedd i samarbete mellan anstalten och vederbörande 
frivårdsorgan och att andra samhälleliga organ i erforderlig mån skall vara 

aktiverade inför pamissionen. 

Niir dl't giiller sildan vist e 1 se u I an f ö r ans ta I t som avses 

i 34 ~ promemorieförslaget ställer sig interneringsnämnJen i viss mån 

twksam. Det förefaller nämnden knappast vara en acceptabel anordning 

att anse vistelse utanför anstalt av det slag som här avses som viird i 

anstalt. Föreligger skiil för vistelse utanför anstalt under avsev:ird tid. 

torde det vara anledning att överväga villkorlig frigivning elkr över

förande till viml utom anstalt. Silvitt avser internerade föreL.1ller dl't som 

om utrymmL'I för att utnyttja den möjlighl't som 34 ~ gn :ir synnt'rligcn 

begränsat. Aven tingsrättsdomarefi.ireningen är tveksam till förevarande 

förslag. Enligt föreningens mening är dt'I nödviindigt att tillSL' att 

behandlingen utanför anstalt - förutom betriiffande ungdomar eller i fall 

när det iir friiga om en direkt förbert•ddst• till en omt•delbart förestående 

frigivning - inte utformas pf1 s(1dant sätt att v.::rkst:illighcten förlorar sin 

karakEir av brottsp:iföljd. Det synes föreningen nödv:indigt att i lagtexten 

ta upp erforderliga garantier härför. Överrak11i11grnii11111Je11 i Halmstad 

förordar att det skall kriivas ''synnerliga skäl" för siidan vistelse utanför 

anstalt som avses i 34 ~ promemorieförslaget. N~imnden föreslår vidare 

att denna form av vistelse benämns "spedalpermission". 

Atskilliga remissinstanser ~ignar stor uppmärksamhet ~it den föreslagna 

lmlningt•n för d is c i p I i n ii r bes t r a f f ni n g av intagna och 

den i samband därmed föreslagna iindringen i 26 kap. 7 § BrB rörande 

v i I l k o r 1 i g f r i g i v n i n g. 

RA ifrågasätter. huruvida frågan om de disciplinära åtgärderna blir 
tillfredsställande löst genom de förslag som läggs fram i promemorian 

och vilka bl. a. inneb~ir att den dömdes uppförande under anstaltstiden 
inte vidare skall särskilt beaktas vid bestämmandet av villkorlig frigivning. 

Enligt RA :s mening bör emellertid det föreslagna systemd prövas. 
Orn det visar sig att den till buds stående disciplinära bestraffningen i 

många fall inte är tillräcklig fi.ir att upprätthålla god ordning inom 

anstalten, får övervägas exempelvis att återinföra möjligheten att senarc
Higga den villkorliga frigivningen. 

Hmoräuen iirer Skåne och Blekinge som i stort sett lämnar utan 

erinran de föreslagna bestämmelserna i 45 -51 § § promemoricförslaget -

överväger frågan huruvida disciplinär bestraffning är tillräcklig Utgärd 

dkr om även bt~handlingsmässiga åtgärder bör kunna tillgripas vid 

allvarligare rcgelbrott. Vad först angår sådana förseelser som kan föran

leda åtal, t. ex. misshandel, våld eller hot mot tjänsteman, innehav av 

narkotika eller brott begiingna under permission eller rymning. torde 

enligt hovrättens mening reaktionen fdn kriminalv:irdens sida i mycket 

stor utstriickning: kunna inskränka sig till - utöver möjligen en varning

vad som kriivs för att upprätthålla ordning och säkerhet pä anstalten. Vad 

härt'ftt•r angiir sådana förseelser som nu vanligen medför senareläggning 

av villkorlig frigivning eller annat liknande ingripande, nämligen främst 

rymning och missbruk av permission l'lkr frigang, innebiir enligt hov-
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rättens mt:ning promt'moridörslaget inte tillräckligt ingripande n:aktio

ner, om man beaktar att en stor dei av de bdrnndlingssätt som utgör 

övergångsformer mellan vård i sluten anstalt och frivård kan tillämpas 

endast sa länge antalet fall av missbruk därav inte blir för stort. '.\led 
hänsyn också till begränsningen av isokringsstraffet till sju dagar krävs att 

dm intagnes skötsarnhd under anstaltstiden beaktas i frigivningsärende. 

När det slutligen gäller sildana rcgelbrolt som arbetsvägran. obehärskat 

uppträdande, smuggling av förbjudna varor och för sena ankomster efter 

permission är dessa typer av förseelser i allmiinhet inte av den beskaffen

het att de bör p:lverka frigivningstiden. I många fall kan det vara 
tillräckligt att den intagm· förflyttas från öppen till sluten anstalt eller 

mister frigång. I andra fall kan en varning vara lämpligast. Några fall torde 

dock vara så allvarliga att inneslutning i enrum under några få dagar bör 
följa. Sammanfattningsvis anser hovrätten således att behandlingsmässiga 
åtgärder i vissa fall inte kan undvaras vid sidan av disciplinär b.:straff

ningsrnöjlighet. Till undvikande av dubbl'lbestraffning kan föreskrivas att 

skälig hänsyn till bestraffningen skall tas i frigivningsärendct. När det 

gäller 26 kap. 7 § BrB förordar hovrätten att den nuvarande lydelsen i 
huvudsak behålls. 

Kriminalvtirdsstyrelsen anser sig i huvudsak kunna biträda promerno

rieförslaget. Dock föreslår styrelsen att förordnande om alt viss del av 

anstaltstiden inte skall inräknas i vcrkst1illighetstiden konstrueras som en 

självständig disciplinär påföljd som kan tillämpas som alternativ till 

inneslutning i enrum och alltså inte enbart i kombination med sist

nämnda bestraffning. Ett skäl som talar för en sådan lösning är bl. a. att 

det vid kollektiva aktioner från de intagnas sida, t. ex. strejker, i många 

fall kan visa sig praktiskt ogenomförbart att hålla alla ddtagare i l'nrum. 

Kriminafrårdsnämnden framhiiller till en början att de föreslagna be

stämmelserna om disciplinär bestraffning innebär L'n förbättring i förhål

lande till vad som gäller f. n. Positiva drag är framför allt begränsningen 
av maximitiden för isoleringsstraff och den avr~ikning som skall ske frän 
detta straff med den tid som den intagne redan har hållits isolerad för 

utredningens skull. Att gå över från strafftidsförlängning enligt 69 § 
behandlingslagen - något som nästan inte förekommer i praktikL'n - till 

förordnande att tiden för isoleringsstraff inte skall räknas in i strafftiden 
utgör rn förenkling i lagtekniskt hänseende. Enligt nämndens mening bör 
dock sådant förordnande kunna meddclas utan samband med enrums
behandling. Vidare ifrågasätts om intl' den disciplinära bestraffningen bör 

vara åtminstone subsidiär i förhållande till behandlingsm~issiga [itgärder. 
Frän denna utgångspunkt torde 47 § i förslaget böra ersättas med en 
bestämmdse som anger att ((isciplinär bL'Straffning inte skall ske om 

förseelsen har andra följder för den intagne. Emellertid kan n~imn1.kn inte 

biträda förslaget om disciplinär bestraffning trots de' förtjiinster det har i 

förhallande till den nuvarande ordningen. Erfarenheter som ~jorts tyder 

på att isolering som diSL'iplinstraff inte behövs för att upprätthalla 

ordningen på anstalterna. Tillräckliga skäl för µtt behålla denna reaktions

form har inte redovisats i promemorian. Den <tv KAIK förordade linjen 
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att avstå från bestämmelser om disciplinstraff bör prövas närmare, innan 
slutlig ställning tas i frågan. Om en intagen bryter mot reglerna på 
anstaltL:rna eller eljest beter sig klandervärt, bör det finnas möjlighet att 
tillfälligt hålla honom avskild från övriga intagna, till dess besked kan 
meddelas om de behandlingsmässiga följderna av misskötsamheten. När 
det gäller de föreslagna ändringarna i 26 kap. 7 § BrB har nämnden inte 
något att erinra emot att misskötsamhet inte längre bör föranleda 
senareläggning av sådan villkorlig frigivning som sker sedan 2/ 3 av 
strafftiden har avtjänats. Härvidlag iir att miirka att den intagne otvivl'l

aktigt uppfattar frigivning vid 2/3-tiden som en rättighet, alldeles oavsett 
att bestämmelserna ger honom endast en möjlighet därtill. Från den 
utgångspunkten uppfattas en eventuell senareläggning av frigivningen i 
anledning av misskötsamhet som en repressiv åtgärd och dL'n uppfatt
ningen ter sig också naturlig. Detta leder till att gällande bestiimmelser 
om frigivning efter 2/3-tiden inte längre fyller det bL·handlingsmässiga 
ändamål som var avsett och att frigivning vid 2/3-tiden inte behöver tjäna 
annat syfte än att ersätta anstaltsvården med frivård. Den enda prövning 
som blir aktuell i fortsättningen gäller om frigivningssituationen iir 
tillfredsställande, dvs. om den intagne har bostad och arbde ordnade. 
Under sådana förhållanden saknas anledning att behålla 2/3-frigivningen i 
sin nuvarande fakultativa form. Med den karaktär som prövningen får 
kan denna överföras till kriminalvårdsverkets egna organ -- på anstalterna 
och inom frivården - eventuellt med rätt för den intagne att besvära sig 
hos en central nämnd. När det däremot gäller frigivning enligt 1 /2-tids
regeln ter sig denna fortfarande som en frigivning i förtid som den 

intagne kan kvalificera sig för genom välförhållande under anstaltstiden. 
Emellertid innebär förslaget i denna del att den intagne förlorar möjlig
hden att genom välförhållande uppnå en sådan frigivning. Det är i detta 
avseende som betänkligheter kan inställa sig mot förslaget. Å andra sidan 
är det möjligt att den s. k. belönings- och uppmuntringstank~n inom 
kriminalvården kan vara mogen för avskrivning. En sådan reform skulle 
väl närmast leda till att frigivning efter I /2-tiden blir huvudregel. Ett 
ställningstagande till en sådan reform bör dock föregås av betydligt mer 
grundliga överväganden än som förekommit under utredningen i detta 
Jagstiftningsärende. Enligt nämndens mening är det oklart vad som i 
n:aliteten åsyftas med promemorieförslaget. Fråga om ändring i bestäm
melserna om villkorlig frigivning behöver därför övervägas närmare. 
Därvid bör den särbehandling i frigivningshänsecnde av vissa intagna som 
sker i enlighet med uttalandena i den av riksdagen godkända prop. 
1972 :67 angående åtgärder mot narkotikamissbruket ges uttryckligt stöd 

i Jagen. 
lntcrneringsnämnden ifrågasätter om promemorieförslaget innebär den 

lämpligaste liisningen av frågan om disciplinära iitgärder. Isoleringsstraff 
måste anses som ett föga tjänligt disciplinmedel. Fiir att upprätthålla 
ordningen finns möjligheter att tillgripa andra åtgärder än disciplinstraff, 
t. ex. omplacering mellan anstalter eller anstaltsavdelningar och begräns

ningar av förmån~r. Härtill kommer att i varje fall såvitt avser internerade 



Prop. 1974:20 65 

den intagnes förh~lllande under anstaltstiden inte kan liimnas utan 
beaktande när frågan om övergång till värd utom anstalt prövas. Vid 
prövningen enligt 30 kap. 5 § BrB har interncringsnämnden sålunda att ta 
hänsyn till alla upplysningar om den dömde. 

Ungdomsfängelsenämnden avstyrker förslaget att inneslutning i enrum 
skall kunna åläggas som disciplinär bestraffning. I vissa fall synes varning 
vara en lämplig p:iföljdsform. Om en mer ingripande påföljd fordras får 
arten av denna bli beroende av den intagnes behandlingssituation. Har 
den intagne frigång kan hans fritidsförmåner eller i allvarligare fall 
frigången dras in för kortare tid. Är permission nära förestående kan 
denna dras in eller senareläggas. Föreligger inte denna möjlighet äterstår 
förflyttning till avdelning eller anstalt av mera sluten typ. 

Tillsynsutredningen anför att vad som föreslås i promemorian i fråga 
om disciplinstraff får anses helt otillräckligt i och med att man där synes 
slopa möjligheten att som en följd av misskötsamhet senarelägga eller 
inhibera villkorlig frigivning. Promemorieförslaget innebär en kraftig 
försvagning av möjligheterna att upprätthålla ordning och en för personal 
och intagna rimlig grad av säkerhet och avstyrks därför bestämt. En 
tänkbar möjlighet kan vara att ge kriminalvärdsmyndigheterna befogen
het att i samband med disciplinstraffets bestämmande besluta att fråga 
om villkorlig frigivning efter halva verkställighetstiden eller två tredje
delar av tiden skall tas upp först vid senare tidpunkt men föreskriva att 
sådana beslut skall göras villkorliga och beroende av den intagnes 
skötsamhet under den fortsatta anstaltstiden fram till den tidpunkt då 
frigivning tidigast kan ske. 

KRUM uttalar att den intagne utsätts för dubbelbestraffning genom 
att han åläggs isolering i kombination med tillägg till straffet med samma 
tid. Men dessutom kommer den intagncs villkorliga frigivning och 
överflyttning till öppen anstalt att påverkas i negativ riktning av att han 
bestraffats under anstalts tiden. Därmed blir bestraffningen trefaldig . 

. Rättspsykriatriska föreningen anser att promemoridörslaget kan läggas 
till grund för lagstiftning men är angelägen framhålla att isolering som 
straff bör vara en åtgärd som vidtas endast i undantagsfall och bör få 
användas endast på slutna riksanstalter. 

s~·enska fängl'årdssällskapet framhåller att isokringsstraffrt alltmera 
har kommit ur bruk. På alla de anstalter där detta redan skett skulle det 
te sig friirnrnande att plötsligt återinföra sådant straff. Vidare ifrågasätts 
starkt lämpligheten av att kunna ge förordnande om att tid för isokrings
straff inte skall räknas in i strafftiden. Förlängning i administrativ väg av 
frihetsberövande påföljder bör så långt möjligt inte komma i fraga. Den 
föreslagna utformningen av 26 kap. 7 § BrB ter sig föredömlig i 
jämförelse med paragrafens nuvarande lydelse och erfarl'nheterna av dess 
tillämpning. Den nya lydelsen bör genomföras oberoende av de före
slagna bestämmelserna om disciplinär bestraffning. 

öioeri>akningsnämnden i Stockholm. sjätte al'delningen, hälsar försla
gets regler om disciplinär bestraffning med stor tillfredsställelse. 

Örermkningsnämnden i Kalmar förordar att begreppet disciplinär 

5 Riksdagen 1974. I sam/. Nr 20 
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bestraffning utmiinstras ur lagförslaget. I en och samma bestämmelse blir 
upptas en fullständig redovisning av atgärder av olika slag som kan vidtas 

vid brott mot anbefalld ordning eller klandervärt uppträdande, varvid 

inneslutning i enrum framstår som den strängaste åtgärd som kan komma 
i fråga. Nämnden avstyrker förslaget att tid under vilken den intagne varit 

innesluten i enrum inte skall räknas in i verkställighctstidcn. Disciplinära 

åtgärder bör nämligen följa i så nära anslutning till förseelsen som 
möjligt. Varje form av dubbelbestraffning bör undvikas. 

Övervakningsnämnden i Örebro. första ardelningen, anser att vid 
prövning av fråga om villkorlig frigivning möjlighet bör finnas även i 

fortsättningen att ta hänsyn till den intagnes uppförande under anstalts
tiden. 

Statsanställdas fiirbund till vars yttrande LO ansluter sig anser det 
nödvändigt att vid prövning av fråga om villkorlig frigivning särskilt skall 
beaktas även den dömdes uppförande under anstaltstiden. 

Ett par remissinsfanser riktar viss kritik mot d e n p r i n c i p i e 11 a 

ut f o r m ni n gen av de i lagförslaget upptagna särskilda bestämmel
serna. SAK anser såkdes att förslaget i många stycken är alltför litet 

preciserat och därigenom lämnar utrymme för en fri tolkning. Det är 
därför enligt förL·ningens mrning angeläget att tillämpningsföreskriftnna 
blir klara och entydiga. Statstjänstemännens riksförbund anför att de 
föreslagna reglerna medger rn bdydande flexibilitet i behandlingen av 
olika intagna och att en sådan ordning kan leda till att riskerna för 
konflikter inom anstaltnna kan öka. Det är därför önskvärt att lagens 
regler ger ett starkare stöd för olika åtgärder som anstaltsledning och 
annan personal kan besluta om. Därigenom skulle personalen även få 
större möjligheter att ge klara besked till de intagna på deras berättigade 
frågor om de villkor som gäller under anstaltstiden. Det kan vidare 
ifrågasättas om de föreslagna reglerna kan göras generellt tillämpliga på 
alla anstalter. KRUM uttalar att flera av den föreslagna lagens bestämmel
ser inte fyller de krav man måste kunna ställa p:l en lag. Sådana 
formuleringar som "s:ivitt möjligt", "om ej hinder möter", ''är förenligt 
med hans anpassning i samhället" m. m. urholkar de intagnas rättigheter 
och öppnar stort utrymme för L'tt godtycke som det just är lagens uppgift 
att förhindra. 

lnterneringsnämnden erinrar om alt i åtskilliga av de föreslagna 
b•:stämmelserna används orden "skall", "bör" och "får". Enligt nämn

dens mening är det inte alltid fullt klart om ek valda uttryckssätten anger 

vad kriminalv:lrdsstyrelsen eller vederbörande befattningshavare "skall", 

"bör" dkr "f{ir" göra eller om Illl'ningen i stället är att den intagne har 

eller inte har rätt att kräva viss åtgiird eller är skyldig eller inte skyldig att 

göra något. 
Ö1•aFukumas riksjärbund anser att lagförslaget behöver komplcttl'ras 

med en generell bestämmelse som motverkar det "kautschukmässiga" i 
formuleringen av de olika lagbestämmelserna. I en särskild paragraf bör 
föreskrivas att lagregkrna skall lydas i positiv anda och tilliimpas sii 

förmanligt som möjligt för den intagne. Förbundet föreslår också att dd 
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införs en bestämmdse om insyn från samhällets sida i anstaltsarbdet. En 

sådan insyn, genom en särskilt förordnad vardombudsman eller genom en 

nämnd, skulle enbart genom sin blotta existens bidra till att undanröja 

varje misstanh om godtycke eller hårdhet i anstaltsbehandlingen. 

Kriminall'årdsstyrelsen anför att den föreslagna lagstiftningen i många 

avseenden ställer krav på p e r s o n e 11 a och e k o n o m i s k a 
res u r se r som f. n. inte är tillgängliga och som i vissa fall går 

väsentl\gt utöver de förstärkningar som beslutats i samband med att 

förslaget om kriminalvårdsreformen antogs. 

RA uttalar att man vid lagstiftning på förevarande 01nrade bör 

eftersträva så stor överensstämmelse som möjligt med förhållandena i 

ö v r i g a n o r diska I ä n de r. I anslutning därtill konstaterar han 

att det framlagda förslaget i väsentliga hänseenden synes överensstämma 

med lagstiftningen i dessa ländt'r. Reglerna synes också stämma överens 

med vad Sverige har åtagit sig i Europarådet när det gäller minimistan

darden för fängelseinterner i medlemsstaterna (resolution (73) 5). Statens 

inrandrarrerk erinrar om att den vägledande huvudregeln för den svenska 

invandrarpolitiken är att u t I ä n n in g ar i Sverige är likställda med 

och skall behandlas likvärdigt med svenska medborgare samt att detta i 

möjligaste mån bör gälla även inom kriminalvården. Verket konstaterar 

med tillfredsställelse att promemorieförslaget även beaktat utlänningars 

speciella situation och svårigheter. 

4.3 Ändringar i brottsbalkens bestämmelser om skyddstillsyn 

Hovrätten örer Skåne och Blekinge, överåklagaren i Göteborg, Öl'er

l'llkningsnämnden i Kalmar och Föreningen Sveriges ak!tJgare tillstyrker 

förslaget att domstol skall kunna förordna om omeddbar vcrkstiillighet 

av anstaltsbehandling i samband med skyddstillsyn iiven om den dömde 
har fyllt ~3 ;1r. 

Rätlspsykiatriska färeningen understryker vikten av att anstalts

behanclling. förordnad i samband med dom till skyddstillsyn, oavsett den 

dömdt:s ~ilder omedelbart kan g[1 i verkställighet. 

TCO v:ilkomnar förslaget och anser det önskv:irt att denna förändring 

för till följd att domstolarna dömt'f till skyddstillsyn i större utstriickning 

:in f. n. 

SPcriges adrokatsamjimd Jnser det vara betiinkligt fr:in riittss:ikcrhcts

synpunkt att t'n tilltalad underkastas kriminalpolitiska behandlingsi1tg:ir

dcr innan domen har vunnit laga kraft. Den nuvarandt: bestämmelsen i 28 
kap. 3 ~ BrB innebär för den som inte har fyllt 23 iu ett undantag fdn 

vad som s:llunda eljt>st borde g:illa. Man torde härvid ha velat tilliimpa 

samma syn punk ter som legat bakom bestiirnmelsen alt ungdomsfängelse 

kan verkställas utan hinder av att domen inte har vunnit laga kraft. Utg<1r 

man endast fran den t illta13des behov av omcdelh:1 rt omh:indertagande 

finns naturligtvis inte i och för sig n:igot skäl för en övre :'ildersgriins. OL't 

kan emellertid ifri1gasiittas om dt: till viss åldersgrupp nu begriinsade 
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undantagen fran rättssäkerhetsprincipen bör utsträckas. Om å andra sidan 

den nuvarande ordningen hcstår kan det för domstolen i ifdgavarande 

fall, där hiiktningsskäl som regel torde vara för handen, ligga niirmast till 

hands att döma till fängelse och förordna om hiiktning. Det vore föga 

tillfredsställande om en sådan rättstilliimpning i dessa fall skulle komma 

att leda till ett minskat användande av skyddstillsyn. Ett skäligt hänsyns

tagande till riittssäkerhetssynpunkten skulle kunna bevaras, om möjlig

heter till omedelbar verkställighet förbehälls de fall diir erkännande av 

brottet föreligger. Samfundet förordar en s[1dan lösning. Skulle utred

ningsförslaget vinna bifall. vore det önskvärt om lagtexten kunde ges 

sådan utformning att bestämmelsen inte kommer till användning för att 

siirskilt tillgodose allmiinpreventionens krav. Vad angiir 38 kap. 9 § BrB 

har samfundet inte något att erinra mot förslaget, dii bestämmelsen avser 

• fall i vilka >kuldfrågan blivit avgjord redan i samband med domen på 

skyddstillsyn. 
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5 Departementschefen 

5.1 Verkställighet av vissa brottmålsdomar och beräkning av strafftid 

I anslutning till sitt förslag om ny lagstiftning angående kriminalvård i 

anstalt har kommitten för anstaltsbehandling inom kriminalvården (KAIK) 

förordat att de nuvarande reglerna i 2 och 3 kap. behandlingslagen om 

befordran av dom till verkställighet och beräkning av strafftid förs över 

till en särskild lag. Promcmoricförslagct har utformats i enlighet härmed. 

Förslaget har i denna del inte mött någon erinran under remissbehand

lingen. 

BcslJmmelserna i 2 och 3 kap. bchandlingslagen iir till övervägande del 

av teknisk natur. De skiljer sig i dt:tta hänseende väsentligt från 

huvuddelen av övriga ht:st1immdser i lagen, vilka reglerar behandlingen av 

dem som är intagna i fangvårdsanstalt. Enligt min mening talar såväl 

prakt i ska som systematiska skäl för att bestämmelserna i 2 och 3 kap. 

behandlingslagen vid en reform av verkställighetslagstiftningen förs över 

till en särskild lag. En sådan lag bör till sitt innehåll i huvudsak motsvara 

2 och 3 kap. behandlingslagen och sålunda reglera förutsättningar för och 

tidsberäkningen vid verkställighet av de i detta sammanhang aktuella 

brottspåföljderna, nämligen fängelse, ungdomsfängelse, internering och 

behandling i anstalt enligt 28 kap. 3 § BrB. 

I fd1ga om omfattning och allmän uppbyggnad ansluter sig promemo

rieförslaget tämligen nära till gällande rätt. I dessa hänseenden har 

förslaget nästan undantagslöst godtagits av remissinstanscrna. Det utgör 

även enligt min mening ett gott undl'Tlag för lagstiftning i ämnet. 

I sitt remissyttrande har RÅ ifrågasatt om inte reglerna angående 

n ö j d f ö r k I a r i n g kunde avsevärt förenklas med hänsyn till de nya 

bestämmelserna om avräkning av häktingstid m. m. Genom dessa bestäm

melser kommer enligt RA nöjdförklaring att sakna betydelse från straff

tidssynpunkt i samtliga fall då den dömde är häktad i målet. Önskemål 

om en ändamålsenlig behandling torde kunna tillgodoses på annat sätt än 

genom nöjdförklaring, i vart fall med den dömdes medgivande. Regll'T om 

nöjdförklaring behövs inte heller för dem som redan är intagna i fång

vårdsanstalt. Möjlighet att avge nöjdförklaring bör emellertid enligt RA 

finnas kvar för dömda som är på fri fot. 
De nya avräkningsreglerna, som trädde i kraft den 1 april 1973, har 

onekligen medfört att en nöjdförklaring från den som är häktad i målet i 

regel inte längre får samma betydelse som förut, när det gäller 

beräkningen av strafftid. Det kan emellertid även i fortsättningen tfokas 

förekomma fall, dt1 möjligheten att avgl' sådan förklaring kan innebära en 

klar fördel för den dömde. En sådan situation kan inträffa, när flera 

påföljdl'T skall verkställas. Med hänsyn till reglerna om villkorlig 

frigivning iir det sålunda under vissa betingelser förm[111ligt att påföljderna 

läggs . samman på vcrkstiillighetsstadiet. Därigenom kan nämligen den 
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totala frihetsförlusten bli kortare än om piiföljJ.;·nia verkställs var för sig. 

Även i andra fall kan det ligga i den häktades intresse att få påbörja 

verkställighl't i kriminalvårdsanstalt innan domen har vunnit laga kraft. 

Enligt min mening bör ett sådant intresse inte kunna tillgodoses enbart 

genom en formlös förklaring från den dömdes sida att han önskar bli 

placerad i en kriminalvårdsanstalt. Man för nämligen inte förbise att det 

här intl' bara är fråga om anstaltsplaceringen utan att det främst gäller 

den principiellt viktiga frugan under vilka förutsättningar som en icke 

lagakraftvunnen dom skall få verkställas. Kontrollen av att förutsätt

ningarna iir uppfyllda och av att den dömde är medveten om konsekven

serna av sin förklaring kräver en viss form. Nöjdförklaring enligt 

bestämmelser som i huvudsak överenssfämmer med vad som nu gäller är 

enligt min mening en ändamålsenlig form för en sådan prövning. Jag är 

därför inte beredd att godta en ändring av nöjdförklaringsreglerna i den 

riktning som RÅ har ifrågasatt. 

I departementspromemorian föreslås betydande ändringar i de bestäm

melser som reglerar frågan om möjligheterna till s a m t i d i g ve r k -

st ä 11 i g het av häktning i ett mål och påföljd som ådömts i annat 

mål. Enligt gällande rätt är dessa möjligheter baoende dels på var den 

häktade förvaras, dels på den ordning i vilken beslut om häktning och 

dorn på frihetsstraff förekommer till verkställighet. Enligt 7 och 11 § § 
bchandlingslagcn kan den som är häktad undergå påföljd i annat mål 

under förutsättning att han förvaras i fångvårdsanstalt. Förvaras han i 

allmänt häkte, i militärhäkte eller på rättspsykiatrisk klinik är sådan 

samtidig verkställighet utesluten. Detsamma gäller om den häktade på 

grund av rättens medgivande enligt 24 kap. 22 § andra stycket RB 

förvaras på annan plats. För att den som är häktad ink skall gå miste om 

möjligheten till samtidig straffverkställighct har föreståndare för allmänt 

häkte i administrativ ordning ålagts skyldighet att vid intagningL'n i 

häktl't alltid söka ta reda pfi om det föreligger någon verkställbar dom 

mot den häktade. För det motsatta fallet, dvs. att den som undergår 

frihctsstraff häktas, gäller enligt 37 § behandlingslagen att straffverk
ställighetcn avbryts. 

I överensstämmdse med dessa besliimmelser gäller att den som är 

häktad kan avge nöjdförklaring hcträffande dom i annat mEtl under 

förutsättning att han är intagL'll i fangvardsanstalt. Är han intagrn i 

allmänt häkte l'iler militärhäkte sakn<ir han denna möjlighet. Verkställig

het av straff kan över huvud taget inte ske i dessa fall. Häktad som vill 

avge nöjdförklaring i domsmalet kan göra detta oavsett var han förvaras. I 

detta sammanhang bör erinras om hestiimmelserna i 26 kap. 5 §, 29 kap. 

3 § andra stycket och 30 kap. 4 § BrB rnligt vilka fängelse, ungdoms

fängclse och internering skall verkställas i resp. fångvårdsanstalt, ung

domsanstalt och interneringsanstalt. Ungdomsfängelse och internering får 

dock, om särskilda skäl föreligger, vnkställas i annan fångvårdsanstalt. 

Genom sistnämnda undantagsstadganden kan ungdomsfängelsc och inter

nering verkställas även under tid då den dömde förvaras i fångvårdsanstalt 

som häktad i annat mål. 
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Verkställighet, som s(ilunda kan framkallas gL'nom nöjdförklaring, kan 

självfallet iivcn komma till st[rnd genom att domen på annat sätt blir 

verkställbar, vanligast genom att den vinner laga kraft mot den dömde. 

Frågan om möjlighet till samtidig verkstiillighet av häktning och 

påföljd som ådömts i annat mål har varit fön~mal för övnväganden vid 

skilda tillfällen, i lagstiftningssammanhang senast vid tillkomsten av 

behandlingslagen. Till dL'nna lag överfördes i sak oförändrade de 

bestämmelser i ämnet som fanns i 1945 års lag om verkställighet av 

frihl'lsstraff m. m. och vars innebörd jag nyss har redovisat. 

Spörsmalet togs upp på nytt av kriminaldrdsstyrelsen i en skrivelse 

dL·n 22 december 1966 till Kungl. Maj:t. Skriwlsen, som innehöll förslag 

om ett avsbffande av nuvarande möjlighl'ler till samtidig verkställighet, 

överlämnades so:dermo:ra till KAIK. Som skäl för sitt förslag anförd.: 

styrelsen att tillkomsten av tk nya fristiiende allmfona häktena har 

inneburit att allt färre häktade kommer att förvaras i fångvårdsanstalt. 

Att överföra häktade från allmänna häkten till fångvårdsanstalter endast 

för att bno:da dem tillfälle att undergå pilföljd skulle stöta pfi betydande 

svilrigheter av praktisk art. Dessutom skulle en sådan ordning i flera fall 

förorsaka olägenheter för domstolar, åklagare och försvarare. 

Enligt K AIK :s mening skulle ett slopande av möjligho:tl'rna till 

verkstiillighet av påföljd umkr hiiklningstido:n i miinga fall inncbiira en 

nackdl'l för de dömda. KAIK förordade att probleml't löstes genom alt 

man geno:rellt tillät samtidig verksliillighd av häktning och pfiföljd i annat 

mål. Tekniskt kunde en sådan ordning uppniis på olika siill. En utviig 

vore alt förklara att allmänt häkte skulle vara likställt med fångvårds

anstalt i de avseenden som det här är frilga om. KAJK stannadL' emellertid 

för en annan metod, som innebär att strafftidsbestämmelsnna utformas 

så att dl'l framgh att häktningstid skall lillgodoriiknas, oavsl'tt i vilket 

mtil häktningen har ägt rum och oavsdt var do:n häktade förvaras. KAIK:s 

förslag innebar ocks<i all den bL'Sliimmelse i bdiandlingslagen som anger 
att hiiktning brytn piigilL'nlk straffverkställighet (37 §) skulk upphävas. 

En annan förutsättning för förslagl'l är att möjlighl'terna till nöjdförkla

ring utvidgas s<I att den som är hiiktad skall kunna avge s[tdan förklaring 

såväl i häktningsmi\let som i annat m<ll inför styresmannen för fängvi1rds

anslalt, föreslfodaro:n för allmänt häkte, chefen för rättspsykiatrisk 

klinik och tjfoskman. som har uppsikt över militärhiikte. 

Departeml·ntspromemorian ansluter sig till KAIK :s förs la)! i denna del. 

Förslaget har vunnit allmän anslutning under remissbehandlingen. 

Om det belräffandl' niigon som har häktats föreligger en verkstiillbar 

dom i annat miil, torde förh[1llandL'n:.t ofta vara sildana atl häktningL'n kan 

hävas samtidigt som verkst:illigheten av domen börjar. P<i motsvarande 

sätt kan aklagären i allmiinhd underlåta att begiira hiiktning, 0111 den 

misstänkte redan iir intagen i fangvårdsanst:.dt för atl unckrgt1 piiföljJ i 

annat miil. Härigenom kan man i stor utstriickning undvika de svårig

hetl'r, som samtidig verkställiglwt av hiiktning och pilföljd kan ge upphov 

till. Det finns emellertid situationer dii en häktning framstår som 
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nödvändig för L'tt effektivt genomförande av straffprocessen. Frågan 

gäller di! i vad mån häktningen skall utesluta s<imtidig verkställiG'11 t av 

pi1följd som ådömts i annat m[ll. Jag vill erinra om att problemet med 

samtidig verkställighet numera har kommit i ett något annat läge än förut 

genom de tidigare niimnda ändringarna av bestämmelserna om tillgodo

räknande av häktningstid. Av dessa bestämmelser följer nu att alla 

straffprocessuella frihetsbnövanden som varat längre än 24 timmar 

obligatoriskt skall tillgodoräknas den dömde som verkställighetstid. Det 

kan emellertid fortfarande tänkas förekomma fall i vilka det kan vara en 

påtaglig fördel för den häktade att under häktningstiden kunna undergå 

påföljd i annat mål. Att generellt säga hur stor fördelen är kan var<i svårt. 

Fördelen blir naturligtvis störst i fall d[1 den häktade blir frikänd i 

häktningsmålct. Men även andra faktorer bn spela in vid bedömningen, 

t. ex. det förli<lllandet att den dömde inte behöver underkasta sig något 

utöver vad som följer av häktningen. Verkställigheten innebär ju i 
angivna situation i stort sett inte nilgot annat än att häktningstiden 

riiknas som strafftid. 

Av vad jag nu har sagt framgh att det fortfarande finns tillräckliga skäl 

att beh;llla möjligheterna till samtidig vcrkställighd av häktning och 

påföljd i annat mil!. Den enda påt aglig:.i nackdelen med en sådan ordning 

torde vara att den eld av vcrkstiilligheten som samrnanfäller med 

häktningen inte annat än i ringa grad kan användas för rchahiliterande 

behandling. Som KAIK har framht1llit väger emellertid dessa nackdelar 

inte särskilt tungt i jämförelse med de fördelar som man kan nå med 

detta system. 

För att komma till rätta med de oHigenheter som iir förknippade med 

nuvarande ordning bör sillunda den ändringen vidtas att samtidig 
verkställighet av häktning och påföljd i annat mål skall kunna :iga rum 

oavsett v<ir den häktade förvaras och oavsett i vilken ordning de olika 

[itgärderna förekommer till verkställighet. 

Som KAIK har framhållit kan en sådan ordning tekniskt åstadkommas 

pil olika sätt. En metod är att man, sedan det visat sig att en dom är 

verkställbar samtidigt som häktning pågår i annat mål, vid strafftidsberäk

ningen tillgodoräknar häktningstiden som vcrkställighetstid. En fördel 

med denna metod är att man kommer ifrån problemet med att avgöra 

vilka regler som skall gälla för behandlingen av den som är häktad och 

som samtidigt undergår påföljd. Metoden har emellertid iiven nackdelar. 

Dessa visar sig framför allt om häktningen skulle hiivas. I sådant fall 

avbryts strafftidsberäkningen. Detta är praktiskt sett detsamma som ett 

avbrott i verkställigheten. För att denna skall fullföljas krävs att den 

dömde föreläggs att inställa sig vid kriminalvårdsanstalt eller att ett 

förpassningsförfarunde inleds. Denna effekt inträder dock inte niir den 

häktade förvaras i kriminalvårdsanstalt, eftersom den päbörjadl' verk-. 

stiilligheten i sä fall fortsätter även om häktningen hävs. Den nuvarande 

skillnaden mellan häktade som förvaras i allm~int häkte och häktade som 

förvaras i kriminalviirdsanstalt skulle därmed bestå. 

4 
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En annan metod är att tilliita verkst:illighct av paföljd under p[1g(1ende 

häktning, oavsett om den h:lktade förvaras i kriminalvfirdsanstalt eller 

inte. Enligt min mening har dL'nna metod sI1 betydande fördelar att den 

bör läggas till grund för lagstiftningen. Den överensstämmer med vad som 

nu g:ilkr för cll't fall att den häktade förvaras i kriminalvårdsanstall. Den 

är ocksii väl förenlig mL'd de nyligen ändrade reglerna om tillgodoräknan

dc av straffprocessuella frihdsberövanden. Sedan en dom befordrats till 

verkställighet under pågående häktning, kan verkställigheten av domen 

fortsätta äwn om hiikt ningen skulle upphöra. Man kan därigenom 

undvika de oHigenheier som avbrott i vcrkstiillighcten ofta innt?bär. 

Den hiir förordadL' ordningen föranleder iindring i iHskilliga bestämmel

ser angående nöjdförklaring, befordran av dom till verkstiillighl'I och 

beräkning av strafftiJ. 

I departementspromemorian har föreslagits att tkn som är häktaJ, 

antingen i målet dler i annat miil, skall fil avge nöjdförklaring inför 

styresmannen för den kriminalviirdsanstalt diir han iir intagen eller inför 

föreståmtHen för det häkte eller chefl'n för den rättspsykiatriska klinik, 

diir han förvaras L'llL"r, om h:rn hålles i militiirhtikte, inför tkn befattnings

havare, som har uppsikt över hiiktet. l'romcrnorkförslaget har i denna del 

godtagits av remissinslanserna. Även jag ansn att lkn fört,slagn:1 

utvidgningen av möjlighl'lnna för häktade att :ivge nöjdförkl;uing bör 

genomföras. 

I 11 * beh:rndlingslagen finns hl'stilmmelser om i1tgärdn som skall 

vidtagas för att VL'fkställighL·ten av fiingL'lsc, ungdornsfängelse eller 

intl'rnering skall börja. De ökade möjligheterna till samtidig verkstiillighet 

·av häktning och pMöljd i annat mål samt diirav följande ändringar med 

avseende på möjligheterna att avge nöjdförklaring föranleder vissa änd

ringar även i dessa bestämmdsn. 

Vad först angi:ir verkställighet av dom mot n[1gon som är hiiktad, vare 

sig hiiktningen har skett i domsm:1kt eller i annat mil!, samt dom mot 

någon som redan är intagen i kriminalvilrdsanst:Jit för att undcrgf1 piiföljd 

i annat m?tl, har i departementspromemorian föreslagits en bestämmelse 

som innebär att domen skall bct'ordras till verkst3llighet sil snart den har 

blivit verkställbar pä nögot av de tidigare i lagförslagd angivna siitten, 

dvs. antingen p:i grund av att fullföljdstiden har g:1tt ut eller pa grund av 

doms1ols förordnande om omedelbar VL'.rksWllighet eller diirför att den 

dömde har avgivit nöjdförklaring. 1 förhi'illande till gällande rätl innebär 

förslaget den nyheten att dorn som avsn hiiktad i annat mål än 

domsm[Ilet skall befordras till verkstiillighet oavsett var den häktade 

förvaras. Med att en dom har bcfordr:.1ts till wrkstiillighet förstås enligt 

promemorieförslaget, att verkstiilligheten anses h:1 börjat. Strafftid eller 

motsvarnnde skall räknas från den dagt'n. Däremot har dd inte varit 

avsett att det sålunda valda uttryekss~ittel även skall gL"s den betyddsen 

att en dömd som i sådant fall inte hd'innn sig i en kriminalvardsanstal1 

omedelhart mi!ste förpassas till en sådan anstalt. I förslagd förutsiitts i 

ställd att den som är h~ktad i annat miil inte skall behiiva förpassas. I 

detta fall inskriinker sig verkan <iv att en dom befordras till verkstiillighet 
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till att strafftidcn börj3r löpa. Dl' bestiirnmelst•r som gäller för beh:md

lingrn av häktade skall fortfarande tillämpas. 
Som jag nyss har anfört giiller enligt 26 kap. 5 § BrB att fängdsc skall 

vnkställas i fangviin.lsanstalt. Enligt 29 käp. 3 § amira stycket BrB skall 

ungdornsfängelse verkställas i ungdomsanstalt och enligt 30 kap. 4 § BrB 

skall internering verkställas i interneringsanstalt. Ungclnmsfängelse och 

internering får dock, om särskilda skiil föreliggn, vnkställas i annan 

fiingvanlsanstalt. Av dess:i lJL'Stärnmelser följer bl. a. ält fängelse inte får 

wrkstiillas i häkte som inte utgör dd av fängvårdsanstalt. Verkstiillighet 

kan d~irför inte ske i de fristående allmänna hi"ikten som har inriittats 

un.der senare år pa ett antal platser i landet och i vilka det övervägande 

:mtalct häktade förvaras. Av samma skiil kan verkställighet givetvis inte 

hel kr äga rum pci riit tspsykiatrisk klinik eller i milit:irhiikte. 

För att utvidgningen av möjlighctcrn<J till samtidig verkstiillighct av 

häktning och p[lföljcl i annat m:11 skall kunna genomförns pä dd av mig 

föreslagna sättet fordras att fängelse, ungdomsfängclst' och internering, 

utan hinder av i tidigare nämnda bestämmelser angivna huvudprinciper, 

tillfälligt skall kunna verkställas även i allmänt h:ikte, militiirhäktc och på 

riittspsykiatrisk klinik. En i sak motsvarandt~ situation föreligger i de fall 

di1 straffprocessul'lla frihetsbnövandt'n får tillgodoräknas som verkstiillig

hdstid. Bestämmelser med nyss angiven innebörd bör diirför införas i 

anslutning till reglerna om bdorclran av dom till verkstiillighd. GL'nom 

dessa bl'stiimmelser bör tydligare än som har skett i departeml'ntsprome

morian kl;.irgöras i vilka fall en verkstiillbar dom på fängl'isc, ungdoms

fängl'ist' eller internering skall leda till intagning i kriminalv:irdsanstalt 

och i vilka fall sådan intagning skall anst[t på grund av samtidig 

vcrkstiillighet av häktningsbeslut. 

Mot bakgrund av vad jag nu har anfört hör i lagen fört'skriv:is att för 

det fall att den som skall undergt1 fängl'ist~. ungdomsfängl'ISl' eller 

internering är häktad dlcr intagen i kriminalvårdsanslall för att undergå 

p:iföljd som har ådömts honom i annat mitL när domi:n får verkstiillas. så 

skall styresmannen eller häktcsföresl[mdarl'n eller klinikchefen omedel

bart befordra domen till verkställighet. Den som är hiik tad i miikt bör 

förpassas lill kriminalvårdsanstalt, om han inte redan som hi"iktad förvaras 

i sådan anstalt. I fråga om den som är häktad i annat miil och som inte är 

intagen i kriminalvimlsanst::ilt bör verkställigheten fä påbörjas där han 

förvaras. H<rn behöver således inte förflyttas till kriminaldrdsanstalt 

enbart av den anledningen att straffverkställighd skall äga rum. 

Bcträffandt' spörsmålet om vilka regler som skall gälla för behand

lingen av den som undergi\r straff samtidigt med häktning torde det utan 

vidare vara klart att bestämmt'lserna för häktadt' skall tillämpas, om 

vedt:rbörande förvar:1s annorstiidt:s iin i kriminalviirdsanstalt. Bestämmel

serna i dl'n förl'slagna lagen om krirninalviird i anstalt 1ir ÖVt'r huvud tagt'l 

inte tillämpliga annat än i kriminalvJrdsanstalt. För del fall alt dl'n 

samtidiga verkställigheten ägn rum i kriminalvilrdsanstalt gäller redan 

enligt nuvarande ordning att bestämml'isl'rna för hilktadc skall tillämpas. 

Jag vill i detta sammanhang hänvisa till vad min fön:trädare yltr:ide 

denna fri.iga vid tillkomsten av beh:rndlingslagen (prop. 1964:76 s. 24). 
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Gällande besliimmclsn om befordran av dom till Vt'rksUillighet i de fall 

då den dömde befinner sig p;I fri fot finns intagna i 11 ~ andra stycket 

h.chandlingslagcn. Enligt dessa ht'Stämmelser skall polismyndigheten i dt'n 

ort diir den dömde vistas förpassa honom till den fongvii.rdsanstall, där 

han enligt kriminalv[trdsslyrclsens föreskrifter skall tas in. Avger den 

dömde nöjdförklaring, skall myndighet som motLtr förklaringen låtll 

verkställa förpassningen. Om det bedöms kunna ske utan fara för att den 

dömde avviker kan polismyndigheten förelägga dt·n dömde att själv 

insliilla sig v·id fångvhdsanstalt i stället för att förpassa honom dit. Avger 

den dömde nöjdförkluring på den unstalt d;ir han skall tus in sk.:Jll 

styrt:smannl'n omedelbart befordra domen till vnksLillight't. 

I praktiken handliiggs ett vcrkställighl'ls:irende normalt på följande 

sätt. Så snart en dom blir vcrkstidlbar siinder kriminalvfrrdsstyrclsl'!1 

domen och andr;i vcrkställighetshandlingar samt person;1kt till vederbö

rande kriminalviirdsdirektör, som beslutar om anslaltsplacning. Person

akkn skickas diircfter till den anvis;1de ansLJlt.:n och verkst:illighetsh;.md

lingarna till aktuellt polisdistrikt för vnks1iillighd. Polismyndigheten 

kallar diirefter den dömde, om risk inte anses föreligga att han avviker, 

att infinna sig hos polismyndigheten för delgivning i :i rende ang:lende 

verkstiilliglll't av brottsp5följd. När den dömde insttilll'f sig hos polisen för 

han, om han intt' ansöker om uppskov med v.:rkställighcten, skriva på ett 

föreläggande i vilket sU1r angivet V<H och när han sen:ist skall instiilb sig. I 

förekommande fall utfärdar polisen biljettrekvisition om den dömdt' inte 

själv har medel att betala resan till anstalten. 

I di:parlcmt'ntsproml'11JOrian uttalas att det nuvarande systemet i vissa 

hänsi:t·nden är tämligen tungrott och tidskrävande. Do.:t har vidare visat 

sig vara sviirt att effektivt bc'vaka att domar i här avsedda fall blir 

verkställda i rätt tid. Promt:morieförslaget tar först upp Jet fallet att en 

dom blir verkstföhar gt'nom att fullföljdstidrn går ut. I detta fall hör 

enligt förslaget den dömdL' i första hand äläggas att själv inställa sig vid 

den kriminalviirdsansialt där straffet skall verkställas. Om han i sådant 

fall inte inslälkr sig p[i utsatt dag eller om dt't redan friin början kan 

befaras att ckn dömde inti: kommn all rätta sig dtn l'lt fördäggandi:, 

skall krimin•tlvi\rdsstyrt'lsl'n hos polismyndigheten kunna begära förpass

ning till anstalten. 

Förslagd att föreliiggande skall vara den åtgärd som i första hand skall 

tillgripas för att få en dom vcrkstiilld har J:imnats utan erinran under 

remissbi:handlingen. Därt'mot gar rm·ningarna isiir i fr;.lgan om vilken 

myndighet som skall ut farda ·s;.idana förelägganden. St atskontoret under

stryker vikten av att dessa uppgiftn i enlighd med promt'morians förslag 

förs över pö kriminalvi!rdsstyrelsen m(·dan Svenska Lingv~irdss~illskapd 

motsätter sig förslagt'l diirför att det kan ses som ett första steg mot en 

centralisering av fr<igorna om ansialtsplJCering. 

Kriminalvårdsstyrelsen framhi'tller i sitt yttramk att dd nuvarantk 
systemet har tungl'rat vill, lriimst diirigenom att den dömde genom att. 

han kallas :Jtt inställa sig hos polist:n har fätt möjlighet till en p~rsonlig 

service som kan vara v:isl'ntlig i dl'tta sammanhang. Den dömdi: har 
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st1lunda kunnat resonera med polisen om olika probkm som uppstår i 

samband med inställelsen vid anstalt. Han har vidare kunnat fö råd och 

upplysningar angående möjligheterna att ansöb om uppskov och nåd. På 

så sätt har polisen även kunnat fö direkt kfonedom om en uppskovsan

sökan och har d{1 brukat underl{1ta att utfärda föreläggande om 

inställelse. Inom många polisdistrikt har man ocks{1 ofta sådan person

kiinnedom om de dömda att man med kdning diirav kan bedöma i vilka 

fall del föreligger någon flyktfara. Om man g[1r över till det föreslagna 

systemet iir det enligt krimin:ilv<lrdsstyrl'lsens mening angeläget att man 

bevarar så mycket som möjligt av de fördelar som det nuvarande 

systemet innebär. Enligt styrl'ISL'n har niimligen även det föreslagna 

systemet fördelar för kriminalvtirden och dt• dömda. Det möjliggör bl. a. 

att man kan upprätta ett fullständigt register över dömda som ur på fri 

fot. Uppgifter om föreliigganden kan på ett enkelt sätt databehandlas. I 
kombination med beläggningsstatistiken kan ett sildant register medföra 

ett effektivare utnyttjande av anslälternas kapacitet. Vidare leder 

förslaget till en viss avlastning för polisen. 

Det torde inte kunna hestrid;is att nu giillande ordning på detta 

omnlde har fritt till följd all män sakn:H en forllöpande, aktuell överblick 

över dömda som är på fri fot. Jag delär statskonturt\s uppfattning att 

prnmemorieförslagl't i denn<i del sk3par förutsiittning<ir för en ökad 

kunskap om denna stora klientelgrupp och för en rationell handliiggning 

av förelägganderutincn. Genom en överföring av dessa arbetsuppgifter till 

kriminalvårdsstyrelscn underlätt:is s[!lunda överg[rngL·n till ett ADB-orien

terat register med uppgif!L'r om dessa klienter. El t sådant register 

planeras bli upprättat till hudget<!ret 1975/76. Genomförs prnmL·moriL'

förslaget kan uppgifter om förelägganden pii ett rationellt still ins:imlas 

och clatahchancllas. Som statskontoret har framhi1llit skulle det mL·d 

nuvarande ordning bli nödviincligt att för samma iindam[il ålägga samtliga 

polisdistrikt att kontinuerligt avgl' rapportn till kriminalv:irdsstyrelsen 

om alla föreliigganclen. Gt'nom de ökade kunskapl'r som ett fungerande 

register mL·d nu avsett innd1ftll kommer att ge, skapas förutsättningar för 

ett bättrL' utnyttjandl' av anstallsbeståndet samt en biittrL' behandlings

planering och en jämnare dimensionL·ring äV anst:Jltspersonalen. J<Jg 

ansluter mig därför till promernorieförslaget i denna del. Det bör 

frnmhållas att förslaget inte syftar till att centralisera beslut om 

anstaltsplacning. Sadana friigor bör även i forts:ittningen handläggas på 

regional nivä i största möjliga utsträckning. Jag tltcrkommer till detta 

ämne i änslutning till förslagd till ny lag om kriminalvard i anstalt. 

Enligt gällande l<1g riiknas strafftiden, utom niir dd giiller häktade, 

tidigast från den dag den dömde tas in i fiingvt1rdsanstalt. 1:ör att den 

dömde inte skall gil miste om verkställighetstid milstc på grund hiir:Jv alla 

förpassningsresor företas med största skyndsamhl'l. Det la kdi:r till ett 

dåligt utnyttjande av transportresurserna, eftersom möjligheter till 

samtransporlcr inte kan utnyttjas i tillriicklig omfattning. Härtill kommer 

att transporterna ofta miiste utföras på övertid eller obekviim arbetstid, 

vilket medför kraftigt ökade kostnader. 
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Enligt ett förslag som jag strax åtnkommer till bör strafftiden kunna 
räknas från det att den dömde omhändertas för förpassning. Den dömde 

behöver därför inte gå miste om verkställighetstid på grund av att 

förpassningen till kriminalvårdsanstaltl'n blir fördröjd. Detta ger möjlig

het till en mer rationell planering av förpassningsrcsorna än som nu iir 

möjlig och diirmL·d även till inte obetydliga kostnadsbesparingar. Den 

s;)lunda förordade lösningen kommer vidare att medföra dL·n fördelen att 

det i fortsättningen ink kommer att finnas samma starka betänkligheter 

mot att vänta med en förpassning av en person av det skälet att han är i 

dålig fysisk eller psykisk kondition och helst skulle behöva ges viss tid för 

att återhämta sig. 

Som en komplettering till nu berörda nya bestiimmelser angående 

utgångspunktl'n för strafftidsberäkningcn bl'11övs enligt promemorian en 

regel som möjliggör att den som skall förpassas till kriminalvårdsanstalt för 

undergående av påföljd tillfälligt kan få förvaras i a 11 m än t 

häkte e 11 er p o I isar rest. Jag delar den uppfattningen. För 

sådan förvaring bör uppställas det villkoret att den skall vara erforderlig 

med hänsyn till transportförhällandena. En sådan tillfällig förvaring i 

häkte eller polisarrest bör inte få pågå längre än någon eller några få 

dagar. Bestämmelsen torde även kunna tillämpas när en intagen som rymt 

från kriminalvårdsanstalt skall föras tillbaka till anstalten för fortsatt 

verkställighet. 

Enligt gällande rätt får på ansökan av den som inte är häktad u p p -

sko v med VL'rkställigheten beviljas under högst sex månader räknat från 

den dag då domen får verkställas, om med hänsyn till den dömdes 

hälsotillstånd eller yrkesutövning eller övriga förhållanden synnerliga skiil 

för uppskov föreligger. Kvinna som är havande eller ammar barn får 

bt:viljas uppskov under tid som prövas skälig. I detta fall gäller således 

inte nägon begränsning till sex månader. 
J\v förarbetena till detta stadgamlc framgår att hänsyn inte kan tas till 

en arbetsgivares intrL'sse i saken. JO har i L'll framställning den 28 oktober 

1965 till Kungl. Maj:t, vilken framst:illning överliimnats till KAIK, anfört 

att starka sk~il talar för att d1:t i ett uppskovsärende bör vara möjligt att 

ta hänsyn iiven till sådana arbetsgivarintressen som fdn samhällssynpunkt 
eller eljest är av synnerlig styrka. KAIK har i och för sig anslutit sig till 

JO:s synpunkter men h<ir samtidigt påpekat att dl't finns iiven andra 

situationer i vilka ett intrL·sse sum inte är den dömdes eget kan varn sil 

tungt vägandt:, att det inte kan vara rimligt att offra det för ett 

kriminalpolitiskt intresse, som i det enskilda fallet kan vara g:rnska 

begränsat. Kommitt~n föreslog diirför att motsvarigheten till den aktuella 

bestämmelsen endast skulle ange att uppskov skall kunna beviljas, niir 

synnnliga skäl fön:ligger. Promt:m<nit:förslaget överensstiimrm:r i denna 

del med KAIK :s förslag. 
Några n:rnissinstansL'r tillstyrker förslaget. Kriminaldrdsnfornden vits

ordar att nuvarande bcstiimmt'lsn 0111 uppskov behi°•V<'r omarbetas men 

anser att promemorit:förslaget diirvidlag inte g;Jr tillriickligt Jöngt. Enligt 

niimnden~ rnt:ning har samhällsutvecklingen fött till följd att de uttaLrn

den snm gjordes vid tillkomsten av bestiimmt'lserna i 12 s behandlings-
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lagl'n intL' liingre är giltiga. Nämndens praxis har diirför gradvis iindrats i 

förh:'.ill:rnde till de ramar som drogs upp i förarbl'tL'na och g:'.ir nu i vissa 

fall iiv.:n liingre iin vad dL·parkmcntspromemorian har förutsatt. Nämnden 

framhåller att uppskovsn:gkrna vinner rilliimpning p:'.i människor som 

ofta kvl'r undl'r rdativt välordnade förhi11landen, som intL' undandrar sig 

lagföring och straff och som inte heller kan befaras beg:l nya brott. De 

flesta som ansökl'r om uppskov iir dömda till dt kortvarigt straff av 

allmänpn:ventiva skäl. För dl'n dömde är det i s:1dant fall som regel 

angdiiget att avtjiinandet kan ske vid L'n tidpunkt di1 han int.: tillfogas 

alltför kännbara avbräck i uthildningshänscrnd.:, familje.niissigt, socialt 

eller ekonomiskt. Nämnden kan diirför inte ansluta sig till den i 
promemorian uttalade uppfattningen att uppskov JllL'd wrkställighl't bör 

kunna medges endast niir skäl av synnerlig styrka kan [1beropas. Enligt 

näm11Lkns ml'ning skullL' en huvudrL'gd som anger att uppskov kan 

beviljas när skäl fördigg.:r stä i bättre över.:nsstärnmdsL' med nuvarande 

praxis. 

Från kriminalpolitisk synpunkt är d.:t i princip angeläget att domsto

kns prövning och verksUillighL'ten av ådömd pfrföljd sker i så niira 

anslutning till brottet som möjligt. Dd iir därför nödvfodigt att iaktta 

återhiillsamhd när det giiller att bevilja uppskov med verkställighet. Jag 

anser mig sålunda inte kunna biträda kriminalv:lrdsnämndens förslag att 

uppskov skall kunna beviljas s~[ snart skiil fördiggcr därtill. A andra sidan 

anser jag alt promL·moridörslagl't inte i tillrkklig grad tar hiinsyn till de 

intressen av skilda slag som i vissa enskilda fall kan vara betydligt starkare 

än intresset av en omeddbar straffvcrkställighl'I. 

Uppskov med verkstiillighet av fängelsestraff bör enligt min mening 

kunna beviljas om dl't förL,ligger särskilda skäl med hiinsyn till den 

dömdes hälsotillst<ind, arbets- eller uthildningsförhallanden t~ller övriga 

omstiindighett:r. I fråga om styrkan hos de skiil som m<lstl' föreligga 

innebär ddta en uppmjukning i förhiillandL' till giillandc riitts krav p:'\ 

synnerliga skäl. 

Uppskov pa grund av d.:n dömdes arbdsförh[tllanden bör liksom 

hittills komma i fdga främst i de fall då den dörndt• har dt arbde av 

säsongkaraktär eller da verkställighet under viss period av annat skäl 

skulll' medföra ett särskilt svårt avbräck fr:ln försörjningssynpunkt. Enligt 

giillalllk rätt far hiinsyn inte tas till arbdsgivares intresse i sakL'n. En 

sådan skiljelinje är svår att upprätthi\lla i praktiken eftersom utredningen 

i uppskovsiirendrn. diir yrk.:sutövningl'n åbcrop:Js som skäl, huvudsak

ligL'n består av arbetsgivarintyg. UtgtrngL'n i ett visst uppskovsiirende kan 

därmed bli beroende pii nyanser i forrnuleringL'll av arhdsgivarintyg och 

anJra handlingar. DL'tla är uppenbarligen inte t illfrl'dsställandc. Enligt 

min mening hör det inte hl'ller möta något hinder att bcakta :It minstonc 

sådana a rbd sgiva rintresscn som fran samhällssynpunkt tl'r sig betydelst

ful la. Sfllunda bör en liirnrc kunna fä uppskov för ait hans L'IL'ver skJll 

slippa byta lärare i ett viktigt skede av undl'rvisningen, t. ex. strax förL' L'n 

examt'n. 

Det kan givt.'tvis förekomma andra situationer inom arbt'tsliVL't d~1 ett 

st:Jrkt intresse från trL·dje mans sida bör hL·aktas. Uppskov bör siilunda 
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kunna beviljas om den dömde ingår i ett arbetslag med säsongbetonade 

eller på <:nnat sätt tidsbundna arhetsuppgifkr och en straffverkställighet 

skulle drabba övriga i arbetslag<:! oskfögt h[irt. En annan situation där det 

från både allmiinna och enskilda synpunkter kan förl'ligga ett starkt 

behov av uppskov är då en dömd bn erhalla en anställning eller fö 

behi1lla en anställning han rL·dan har t il! dess domen skall verkst:illas, 

dock under förutsättning alt viss hänsyn kan tas till arbetsgivarens 

önskL·mål i fråga om tiden för vi:rkstiilligheten. 

Niir det gäller utbildningsförhilllanden k;Jn uppskLw vara motiverat 

t. ex. om den dömde deltar i en starkt schemabunden undervisning eller 

då en jämförelsevis kort tid återstår till utbildningens elkr kursens slut. I 

övrigt bör uppskov kunna ges för alt bL·reda den dömde tillfälle att 

genomgå en sällan :itcrkommande utbildning. 

Andra situationer da bär:mde skäl för uppskov kan anses fördigga är 

t. ex. att L'n nära anförvant behöver Vard elJ\:r hjälp. 

Jag vill understryka att vad jag nu har anfört bör uppfattas endast 

som L'Xt'mpel på omst:indighetcr som enligt min mening kan utgöra sk:il 

för uppskov. 

Ett par remissinstansn har tagit upp frågan om behovet av uppskov för 

liingre tid iin sex månader. Enligt kriminalv:lrdsniimnden bör Eingsta tid 

för uppskov utan olägenheter kunna s~il tas till ett år. Något missbruk av 

L"n sådan bestiimmelse torde enligt niimnden inte behöva befaras. En 

tillriickligt restriktiv tillämpning torde kunna åstadkommas genom en 

bestämmelse som anger att för längre anstand iin st>x månadn fordras 

särskilda skiil. 

En längsta lid för anstånd om SL'X manadi:r torde i de allra tksta fall 

vara tillräcklig. DL't kan emellertid undantagsvis förL'komma fall dii 

uppskov under rnngre tid kan vara starkt motiverat. En s{1dan förliingning 

kan f. n. endast uppnås gL'norn anlitande av nådevägen. 

För min dd anser jag övnviigande skäl tala för att uppskov skall kunna 
beviljas för ytterligare högst sex miinader. Denna möjlighet bör do.:k 

användas restriktivt, och jag anser därför att det bör krävas att det i 

s;'idant fall finns synnL·rlig:i skäl som t:ilur för ett Jiingrt' uppskov. I 

allmiinhet torde man inte fdn början böra mi:dge uppskov för längre tid 

än sex manad.:r. Den av mig förL·slagna lagkxtL'll liigger dock inte hinder i 

vägen för att redan i det första beslutet ITIL'dge uppskov under tid som 

överstiger sex mfoader, om det fdn början står klart att förutsättningar

na för ett längre uppskov föreligger. 

Enligt behandlingslagen beslutar länsstyrelsen i uppskovsärendrn. 

Ansökan inges till polismyndighekn, som med eget yttrande sedan 

siinder drn till länsstyrelsen. Den dömde kan överklaga länsstyrdsl·ns 

beslut hos kriminalvi\rdsnämnden, som ~ir sista instans i dessa iirendL'n. 

KAIK föreslog att prövningen av uppskovsäri:nden skulle förEiggas helt 

till krirninalvårdsnämndcn. HiirigL•nom skulle man enligt komrnitt0ns 

mi:ning nå en ökad likforrnighl'l i bt:dömningen av dessa ärenden. 

Kommitten konstaterade i detta sammanhang att liinsstyrelso.:rn:i numera, 

bortsett från uppskovs:.irendL'na, inte har något alt göra mL'd verkställig-
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hd av frihetsst raff. 

Enligt departementspromemorian talar fkra skäl för att frägor om 

uppskov med verkstiillighct av fängelse hör föras övn fr:'in liinsslyrelsen 

till annat organ. Olika organ skulk därvid kunna komma i fråga. Enligt 

promemorian bör dock en iindring av handliiggningsordningen bdriiffan

de uppskovsärenden anstå till dess den av mig nyligen tillkallade 

utredningen om de centrala nämndernas uppgifter och organisation har 

slut fört sitt uppdrag. 

De remissinstanser som har yttrat sig i denn:.1 fräga iir överens om att 

länsstyrelserna inte liingre bör vara beslutsorgan i uppskovsärenden. 

Några remissinstanser godtar deparll'mentspro1m·morians ståndpunkt att 

ett ställningstagande i frågan bör anstå till dess den pilg[icnde utredningen 

om de centrala nämndernas uppgifter och organisation är avslutad. 

Flertalet remissinstanser anser emellertid att frågan bör avgöras utan alt 

man avvaktar utredningens resultat. 

När Jet gi111er friigan om vilken myndighet som bör besluta i 

uppskovsärenJe.n går meningarna starkt isär. Kriminalvån.lsstyrelsen, 

statskontoret och SACO anser att handliiggningen bör föras över till 

kriminalv~lrdsstyrelsen. Statskontorel erinrar därvid om att man genom 

en sådan reform skapar organisatoriska förutsiittningar för att införa ett 

fullständigt register övn dömt.la som är på fri fot. TCO anslulL'r sig till 

KAi K :s förslag om kriminalviirdsnämnden som prövningsmyndighet men 

kan även tänka sig alt dess:.1 uppgifter anförtros åt kriminalv[1rdsstyrelsen. 

Kriminalviirdsniimnden och liinsstyrelsen i Kronobergs Hin anser att 

prövningen bör ligga hos dl n:gionalt org:.1n inom kriminalvilrdsVL'rket. 

Nämnden anser vidare att den .:nsk il de bör bevaras vid rätkn att få 
uppskovsfr[1gan prövad av en hesvärsinstans. Enligt niimndens mening 
lämpar sig ärenden av dctL.t slag emclkrtid inte för handt:iggning i den 

ordning som föreskrivs rnr allmännna förvaltningsbcsvär. Prövningen av 

iirt'ndc1lä har ringa formella eller juridiska inslag utan :.1ngiir viisentligen 
den enskildes personliga och sociala förh[tllanden. Kriminalvårdsnämnden 

förordar diirför att överprövningrn anförtros niimndcn eller annan nämnd 

mi.:d motsvarande sammansättning och parlamL:ntariska förankring. 

Länsstyrelsernas befattning med uppskovsärenden är numera det enda 

som återst<ir av deras tidigarL' uppgifter i fråga om verkstiillighet av 

frihl'lsstraff. Med hiinsyn t il! uppskovsärendenas nära sakliga samband 

med andra kriminalv:lrdande [1tgiirder ter det sig mest na~urFgt att 

handläggningen av dessa fdgor förs ÖVL'r till kriminalv:lrdsmyndighet. 

Bl:rnd remissinstanserna räder enighet om att så bör ske. Till förmi'm för 

tanken att diirvid välja ett centralt organ talar Lkn omstiindigheten att 

man pä s<i sätt lättare· kan fä rn L'nhetlig praxis. Med hänsyn till att 

lagförslaget, i jämförelse med vad som hittills har gällt, innebiir att det i 

varje fall formellt men ävrn reellt blir vidgade möjligheter att fa uppskov 

med str3ffverkstiillighekn viiger denna synpunkt tungt. Som har fram

h[11lits i fina n:missyttranden ligger det niirmast till hands att iircnden av 

denna art handläggs av kriminaldrdsstyrelsen som ju har det övergripan

de ansvaret för behandlingen av dem som döms till fängelse. Lig förcsl:lr 
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därför att uppskovsärendena förs över från länsstyrelserna till kriminal
vårdsstyrelsen. Den dömde bör emellertid ha möjlighet till att besvära sig 
över styrelsens beslut. Anledning saknas enligt min mening att därvid 
välja annan besvärsinstans än den vanliga när det gäller kriminalvårdssty
relsens beslut, nämligen kammarrätten. Det är angeläget att uppskovs
ärenden avgörs med så liten tidsutdräkt som möjligt. Mot kammarrättens 
beslut bör talan därför inte få föras. 

Enligt 16 § behandlingslagen r ä k n as s t r af f t i de n, när den 
dömde hålls häktad i målet, från den dag då domen får verkställas och i 
annat fall från den dag då han för straffets undergående tas in i fångvårds
anstalt eller, om han redan är intagen i sådan anstalt, från den dag då 
domen föreligger till verställighet hos styresmannen. 

Som en konsekvens av vad som föreslagits beträffande nöjdförklaring av 

den som är häktad eller intagen i kriminalvårdsanstalt samt beträffande 
befordran av dom till verkställighet bör enligt departementspromemorian 
följa, att strafftiden skall räknas från den dag då domen får verkställas. 
Detta bör enligt promemorian gälla oavsett om domen har meddelats i 
häktingsmåkt eller i annat mål och oavsett var den dömde förvaras. Om 
det visar sig att den som häktas har en dom i annat mål som är 
verkställbar, skall strafftiden kunna räknas redan från dagen för 
intagningen i häktet eller kriminalvårdsanstalten, även om domen först 
senare blir tillgänglig för häktesföreståndaren eller styresmannen. Den 
som utan att vara häktad avger nöjdförklaring inför häktesföreståndare 
eller styresman eller den som eljest tas in i allmänt häkte eller 
kriminalvårdsanstalt torde enligt promemorian få anses ha påbörjat 
verkställigheten den dag han tas in i häkkt eller anstalten. Enligt 
promemorian bör hinder inte heller möta mot att låta strafftidsberäk
ningen börja när polismyndigheten omhändertar någon för förpassning 
till kriminalvårdsanstalt. 

Hovrätten över Skåne och Blekinge godtar promemorians lösning för 
nöjdförklaringsfallen men anser de föreslagna reglerna i övrigt olämpliga. 
1 stället bör nuvarande bestämmelser bibehållas. Om den dömde är· 
häktad i annat mål än domsmålet kan det, påpekar hovrätten, inträffa att 
häktningen hävs sedan domen i det andra målet har vunnit laga kraft mot 
honom men innan meddelande härom har kommit styresmannen eller 
häk!L'sföreståndaren tillhanda. Enligt promemorieförslaget har i ett 
sådant fall strafftiden börjat löpa. En motsvarande situation kan inträffa 
vid villkorlig frigivning, som äger rum innan styresmannen har fått veta 
att en ny dom kan verkställas. 1 denna situation skall enligt förslaget 
sammanläggning av straffen ske. För att förhindra dessa olägenheter 
måste styresmannen eller hiiktesföreståndaren alltid forska efter om det 
finns någon verkställbar dom. Beslutar domstol att häktning skall hävas 
kan frigivning inte ske förrän ny kontroll har företagits. 

Den av hovrätten åsyftade kontrollen sker redan nu regelmässigt 
eftersom häktesföreståndare är skyldig att så snart någon har häktats göra 

en aktrekvisition hos kriminalvårdsstyrelsen. Han får härigenom reda på 
om det finns någon verkställbar dom mot den häktade. Sedan en 
rekvisition har gjorts är den häktades namn spärrat hos kriminalvårdssty-

6 Riksdagen 1974. I sam!. /Vr 20 
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relsen, vilket innebär att häktesföreståndaren regelmässigt underrättas om 
domar som därefter kommer in till styrelsen. Med nutida kommunika

tionsmedel kan styresmän och häktesföreståndare i sådant fall mycket 

snabbt få tillgång till erforderliga handlingar. Möjlighet finns också att i 

brådskande fall lämna meddelande genom telegram. 

På grund av vad här har anförts torde.det inte behöva befaras att det i 

promemorian föreslagna systemet skall leda till några nämnvärda olägen

heter. Med hänsyn härtill och då systemet i de flesta fall är till klar fördel 

för den dömde ansa jag att promemorieförslaget i fråga om utgångspunk

ten för strafftidsberäkningcn bör genomföras. 

Kriminalvårdsbe.redningen har framhållit att de säsongmässiga varia

tionerna i beläggningen på fångvårdsanstalterna gör det svårt att rationellt 

utnyttja anstaltsbeständct. Det har enligt beredningen.ifrågasatts om inte 

en av orsakerna till en ökad beläggning under första kvartalet är en 
strävan från de intagna med k o r t a fri h e t s s t r af f att få verk

ställa straffet under februari månad. Beredningen anser att, oavsett om 

detta påstående är riktigt, beräkningen av strafftid bör förenklas så. att 

tiden för fängelse räknad efter månad alltid skall vara 30 dagar. 

Kriminalvårdsberedningens förslag har tagits upp i departem~ntspro

memorian. I promemorian erinras om att enligt dansk rätt fängelsestraff 

som inte överstiger. tre månader skall anges . i dagar. Flera skäl 

talar för att införa en liknande .bestämmelse i Sverige. Enligt promemoric

förslaget bör ddta sh genom en föreskrift om att kriminalvardsstyrelsen 

i samband med strafftidsresolutionen skall räkna· om korta strafftidcr till 

dagar. Med hänsyn till bestämmelserna om villkorlig frigivning bör . 

gränsen för de strafftider som skall omfattas av denna ordning sättas vid 

fyra mtmader. 
Flertalet remissinstanser I illstyrker den föreslagna omräkningsbestäm

melsen. Förslaget avstyrks dock av hovrätten över Skäne och Blekinge, 
som anser att det är. helt andra fäktorer än möjligheterna till tidsvinst 

som är orsak till den ökade beläggningen i kriminalvårdsanstalkrna under 

första kvartalet. 
Särskilt under februari och mars inträder en avsL·vänl ökning av antakt 

intagna i kriminalv:lrdsanstalkrna. En bidragande orsak härtill kan vara: 

att personer som har dömts till korta frihetsstraff önskar påbörja 

verkställigheten under februari månad. Den ojämna · bdiiggningen är. 

ägnad att fördyra anstaltsvården eftersom den försvårar en ändamålsenlig 

personalplanering. Härtill kommer att Jet. vid korta frihetsstraff är från 

rät tvist'synpunkt olillfredsstiillande, alt strafftiJcns reella liingd skall 

variera med h;insyn till ·under vilka periodn av f1ret som vnkstiillighctcn 

iiger rum. Mot bakgrund av vad .jag nu har anfört anser jag att 

promemorieförslaget bör genomföras i denna del. Jag förordar Jörför att 

en bcstiimmelse av den föreslagna innebörden införs i lagen. Med 

anledning av vad som har anförts i ett par remissyttranden vill jag 

framhålla att en verkställd omräkning till dag:ir är. definitiv i den 

meningen alt den fortfarande skall gälla iivcn om senare en sammanl:igg-
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ning skullt' ske med annat straff så att den sammanlagda strafftiden 
kommer att överstiga fyra månader. 

5 .2 Kriminalvärd i anstalt 

Kriminalvården har under en följd av [1r varit föremål för en livlig 
debatt och ett omfattande utredningsarbete. Genom kriminalvårdsbered

ningens arbete, som avslutades i september 1972, fick man en samlad syn 
på de olika problem som kriminalvården har att brottas med. Bered
ningen förordade en genomgripande reform av kriminalvårdens organisa
tion och verksamhetsformer. På grundval av dess förslag har Kungl. Maj :t 
i årets statsverksproposition lagt fram förslag till de riktlinjer som bör 
följas vid den fortsatta reformeringen inom kriminalvården. Dessa rikt
linjer har i allt väsentligt godkänts av riksdagen. 

Ett viktigt led i det aktuella reformarbetet iir att genomföra en ny 
lagstiftning för kriminalvärden i anstalt. På grundval av statsmakternas 
principbeslut framladt's i juni innevarande år en inom justitiedepartemen
tet upprättad promemoria (Os Ju 1973 :9), som har rcmissbehandlats. 
Promemorian. innehåller förslag till bl. a. lag om kriminalvård i anstalt. 

Denna lag avses träda i stället för de delar av den nuvarande behandlings-, 

lagen som innehåller bestämmelser om anstaltsvårdens anordnande och 
närmare utformning. 

Skillnaderna mellan behandlingslagen och den föreslagna lagen .om 
kriminalvård i anstalt är i vissa hänseenden betydande. Jag vill i det 
följande framhålla de viktigaste nyheterna. 

Målsättningen för kriminalvård i anstalt skall enligt promemorieförsla

get liksom enligt giillande riitt vara att den intagnes anpassning i samhället 
främjas och skadliga följder av frihetsberövandet motverkas. Emellertid. 
markeras i lagförslaget också att verksamheten redan från början skall 
inriktas p[t {i tgärder som förbereder den intagne för tillvaron utanför 
anstalten, allt i den utsträckning det kan ske utan att kravet p[1, 
samhällsskydd blir eftersatt. Lagförslaget ger ocksf1 uttryck för den 
strävan efter ökad integrering mellan anstaltsvård och frivård som är ett 
grundläggande ekment i reformprogrammet. Genom bestämmelse i lagen 
understryks det ansvar för kriminalvårdens kliL~ntel som avilar 
även andra samhällsorgan iin kriminalvården. Bestämmelser
na om det nya anstaltssystemet och fördelningen av de intagna mellan 
olika typer av anstalter innebär genomgripande förändringar i anstalts
vården. När det gäller anstaltsv~irdens närmare utformning ger lagförslaget 
vidgade möjligheter till frigång och till fritidsverksamhet utanför anstal

ten. De nuvarande bestämmelserna om permission ersätts av bestämmel
ser av mindre restriktiv karaktär, samtidigt som man lagfäster cjen 
strängare praxis som numera iakttas niir det giiller att bevilja korttidsper
missioner för vissa kategorier samhällsfarliga brottslingar med långa 
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strafftider. I fråga om arten av de förberedelser som skall föregå intagens 
frigivning eller övergång till vård utom anstalt föreslås mera preciserade. 
lagregler. Av betydelse för anstaltsvårdens utformning är också de 
bestämmelser som innebär att de intagnas möjligheter till gemenskap med 
varandra vidgas. Vidare är att märka att möjligheterna till brevgranskning 
inskränks samt att bestämmelserna om besök ersätts av regler av mindre 
restriktiv karaktär. En bestämmelse om de intagnas rätt till medinflytan
de genom samrådsorgan o. d. föreslås bli införd i den nya lagen. De 
föreslagna reglerna för disciplinär bestraffning innebär väsentliga föränd
ringar i förhållande till nuvarande ordning. 

Under remissbehandlingen har promemorieförslaget fått ett övervägan
de positivt mottagande. Såväl de lagbestämmelser som har en mera 
principiell karaktär som detaljregleringen i olika frågor lämnas i stort sett 
utan erinran av flertalet remissorgan. I en del frågor framför dock en del 
remissinstanser invändningar samt förslag till andra lösningar än dem som 
promemorian innehåller. 

För egen del vill jag framhålla följande. 
Riktlinjerna för kriminalvård i anstalt har som framgått redan fastlagts 

genom beslut av statsmakterna. Vad det nu gäller är att på grundval av 
dessa riktlinjer utforma de normer som skall gälla för anstaltsvården. De 
grundläggande föreskrifterna bör som föreslås i promemorian tas in i en 
särskild lag om kriminalvård i anstalt, medan tillämpningsföreskrifter kan 
ges i administrativ ordning. Den under remissbehandlingen framförda 
tanken på att tillskapa en för anstaltsvård och frivård gemensam kriminal
vårdslag anser jag vara för tidigt väckt. Innan man överväger en så 
genomgripande förändring i lagsystemet bör man sålunda även enligt min 
mening först avvakta erfarenheterna av de nu förestående rdormerna på 
dessa områden. 

Mot den föreslagna nya lagens uppbyggnad och disposition har jag i 
likhet med det övervägande antalet remissinstanscr inte funnit anledning 
till några egentliga erinringar. Det förhållandet att handlingsreglcrna i den 
nya lage.n till skillnad från bchandlingslagcn inte gör någon principiell 
skillnad mellan olika sorters påföljder såsom fängelse, ungdomsfängclsc 
och internering finner jag stämma väl överens med de allmänna riktlinjer 
för anstaltsvårdens fortsatta utformning som statsmakterna har enat sig 
om. 

När det gäller lagförslagets materiella innehåll vill jag till en början 
framhålla de svårigheter som ofta visat sig föreligga på anstaltsvårdens 
område när det gäller att åstadkomma regler som tar tillbörlig hänsyn till 
alla de olika faktiska förhållanden och i viss mån motstridiga intressen 
som här föreligger. Mitt huvudintryck av de föreslagna lagbestämmelserna 
är emellertid att de i sin allmänna inriktning är väl förenliga med 
grundtankarna i den beslutade kriminalvårdsreformen. Bestämmdscrna 
synes sålunda i allt väsentligt ge uttryck för en rt!alistisk avvägning säväl 
med hänsyn till vad som är praktiskt möjligt att åstadkomn1a som när det 
gäller angelägenheten av att främja lagöverträdarnas anpassning till ett 
normalt samhällsliv och samtidigt tillgodose samhällets behov av skydd. 
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På en del punkter bör dock de förordade lösningarna eller enskilda 
bestämmelserna i förslaget underkastas vissa ändringar och justeringar. 
Med denna reservation finner jag att förslaget i huvudsak är ägnat att 
läggas till grund för lagstiftning. 

De nyheter i promemorieförslaget som främst är av intresse gäller 
integreringen mellan anstaltsvård och frivård, andra samhällsorgans ansvar 
för kriminalvårdens klientel, det nya anstaltssystemet och principerna för 
fördelningen av de intagna mellan olika typer av anstalter, frigivningsför
beredelserna, brevgranskningen, permissionsinstitutet och den discipli
nära bestraffningen. 

Vad först angår frågan om en ökad integrering mel-
1 a n a n s t a I t s v å r d o c h f r i v å r d innebär de av statsmakterna 
godtagna riktlinjerna för kriminalvårdens fortsatta utformning bl. a. att 
man i görligaste mån skall söka åstadkomma en integrering mellan dessa 
vårdformer. Anstaltsvården får härigenom i betydande utsträckning 
möjlighet att tillgodogöra sig frivårdens erfarenheter och arbetsformer. På 
så sätt bör anstaltsarbetet i större utsträckning än hittills kunna inriktas 
på sådan verksamhet som direkt syftar till att förbereda den intagne för 
friheten. Övergången mellan de båda vårdformerna blir mindre skarp och 
den målsättning som sedan länge gäller för anstaltsvården - att förbere
delse av frigivningen skall vara. ett huvudsyfte med alla åtgärder - kan 
lättare bli infriad. 

1 likhet med promemorieförslaget i denna ctel, mot vilket remissinstan
serna inte riktat några väsentliga.invändningar, anser jag att principen om 
en ökad integrering mellan anstaltsvård och frivård bör komma till 
uttryck genom en särskild bestämmelse i den nya lagen. I huvudsaklig 
överensstämmelse med promemorieförslaget bör därför föreskrivas att 
kriminalvården i anstalt skall planläggas och genomföras i nära samverkan 
mellan kriminalvårdens olika organ. 

När det gäller frågan om a n d r a s a m h ä 11 s o r g a n s ansvar för 
kriminalvårdens klientel är det i första hand fråga om sådana organ som 
svarar för samhällets hälso- och sjukvård, socialvård, arbetsförmedling 
m. m. Med avseende på dessa organs skyldigheter i förevarande samman
hang vill jag här till en början ånyo understryka vad jag framhöll i årets 
statsverksproposition (1973 :I bil. 4 s. 90) nämligen att utgångspunkten 
måste vara att kriminalvårdens klientel otvivelaktigt har samma rätt till 
samhällets stöd och hjälp som andra medborgare. Endast i de fall då den 
dömde omhändertagits på sådant sätt att det förhindrar andra myndig
heters eller samhälleliga organs medverkan eller när stödinsatserna uteslu
tande har sin grund i kriminalvårdens rehabiliterande uppgift bör det 
sålunda kunna vara motiverat att göra något avsteg från denna princip 
och låta kriminalvården ta det primära ansvaret även för uppgifter som 
normalt åvilar andra huvudmän. 

Enligt promemorieförslaget bör andra samhällsorgan än kriminalvår
dens, i den mån ett förverkligande av vårdens syfte påkallar insatser av 
dem, vart och ett inom sitt ansvarsområde verka för att ändamålsenliga 
åtgärder vidtas. Under remissbehandlingen har anförts att en bestämmelse 
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med denna innebörd endast utgör en rekommendation, riktad till de 
ifrågavarande samhällsorg<:mcn. Det har understrukits att det avgörande 
för dessa organs ansvar är innehållet i de särskilda författningar som 
reglerar organens verksamhet. Vidare har framhållits angelägenheten av 
att berörda huvudmän träffar särskilda överenskommclsa som närmare 
reglerar förutsättningarna och ordningen för vidgade insatser för krimi
nalvå rdsklien telet. 

För egen del vill jag betona att grunden för de ifrågavarande 
samhällsorganens ansvar och verksamhet på detta område givetvis finns i 
de författningar och instruktioner som reglerar dessa organs allmänna 
åligganden och verksamhet.· Principiellt sett måste det sålunda kunna 
förutsättas att i den mån avfattningen av dessa författningar inte 
uttryckligen ger anledning till annat så föreligger det en uppenbar 
skyldighet för dessa organ att vara verksamma även till förmån för 
kriminalvårdens klientel. I det enskilda fallet kan visserligen det förhål
landet att en person lir intagen på anstalt inom ·en annan kommun eller 
ett annat landstingsomd1de än diir han har sin hemvist ge upphov till 
siirskilda problem i fråga om fördelning av eller ansvar för kostnader. Jag 
förutsätter emellertid att dessa problem skall kunna lösas 'på ett praktiskt 
sätt genom samverkan mellan berörda landsting eller kommuner. Detta 
utesluter inte att det i vissa fall kan krävas särskilda överen~kommelser 
mellan företrädare för ifrågavarande organ och kriminalvården i syfte att 
lösa speciella problem som kan uppstå i och med att man i högre grad än 
hittills aktualiserar det ansvar för kriminalvårdsklientelet som redan före.
ligger. 

Mot bakgrund av vad jag nu anfört anser jag inte att det finns något 
hinder mot att man i den nya lagen om. kriminalv~rd i anstalt tar in en 
bestämmelse som utan direkt hänvisning till ifrågavarande samhällsorgans 
ansvar föreskriver att samverkan skall äga rum mellan dessa organ och 
kriminalvårdens egna organ.· Tidigare erfarenheter visar också att det 
finns ett påtagligt behov av en bestiimmelse med denna innebörd. 
Liimpligen torde bestämmelsen böra ange att i den mån ett förverkligan
de av vårdens syfte kriiver insatser av andra samhälleliga organ, erforderlig 
samverkan skall ske med företrädare för sådant organ. 

Av en grundläggande betydelse är också frågan om ans ta I t s -
sys t e m c t. Jag vill här till en början erinra om att det nuvarande 
anstaltssystcmet bygga på en indelning av riket i åtta kriminalvårds
räjonger, varav fem är geografiskt indelade och tre är speci<1lräjonger för 
ungdoms-, internerings- resp. kvinnoklientel. Inom varje räjong finns en 
centralanstalt. Övriga anstalter är sidoanstalter. De av statsmaktenrn 
godkända riktlinjerna för kriminalvardens utformning innebär att man 
tillskapar ett nytt anstaltssystem som bygger på en indelning av anstalter
na i riksanstalter och lokalanstalter. Det nuvarande räjongsystcmd ersätts 

av en indelning i ett större antal geografiska regioner inom vilka 
verksamheten i största möjliga utstriickning kan anpassas till ckn organi
sation som tillskapats för samhiillets övriga myndigheter och organ.' 

Mot denna bakgrund har i promemorieförslaget tagits upp best1immel-
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ser som anger att kriminalvårdsanstalt är riksanstalt eller lokalanstalt. 
Vidare föresh'is en bestämmelse som anger att riksanstalt eller lokalanstalt 

är öppen eller sluten och att detsamma skall gälla avdelning av anstalt. 

Den sålunda föreslagna lagregleringeri har med ett par undantag inte 

mött några erinringar under remissbehandlingen. En inviindning- som 

gjorts är emellertid att man bör behålla de nuvarande kategorierna 

ungdoms-, internerings- och skyddstillsynsanstalter. I anslutning till dessa J 

synpunkter vill jag i förevarande sammanhang endast framhtilla att· det 

beslutade nya anstaltssystemel inte ger något utrymme för att behålla· 

sådana siirskilda kategorier anstalter. De särskilda problem som gör sig · 

gällande när det gäller placeringen av bl. a. ungdomsfängelseklicntelet för 

lösas inom ramen för riksanstalts- och lokalanstaltssyskmet. Jag åter

kommer i det följande till den frågan men vill redan i detta sammanhang 

peka pä möjligheten att inrätta vissa riksanstalter, eller avdelningar diirav · 

för företrädesvis ungdomsklientel. 

När det gäller fragan om en indelning av anstalterna i slutna och öppna· 

anstalter vill jag erinra om att ett genomförande av riktlinjerna för 

anstaltsvårdens utformning förutsätter att anstalterna, såväl riksanstalter 

som lokalanstalter, kommer att kunna ha olika grad av slutenhet eller 

öppenhet. Detta gäller. i första hand anstalternas rent byggnadstekniska 

utformning. Men även när det gäller den närmare utformningen av 

verksamheten i anstalterna finns anledning att göra en skillnad mellan 

öppna och slutna anstalter. En sådan uppdelning är också motiverad med 

hänsyn till de olika principer för personaltilldelning som bör gälla vid 

olika typer av anstalter. 

Det är mot bakgrund av vad som nu sagts givet att en kategoriindelning 

i öppna och slutna anstalter inte kan bli helt strikt utan i en del fall måste· 

fä en i viss mån schematisk karaktär. -Den tillgodoser emellertid på ett 
enkelt och praktiskt sätt ett påtagligt behov. Den nya lagen bör därför 

som föreslagits i promemorian baseras på en indelning i slutna och öppna 
anstalter eller avdelningar av anstalter. 

Mot bakgrund hiirav är jag beredd att ansluta mig till den i promemo

rian föreslagna lagregleringen av anstaltssystemet. 

Promemoricförslaget upptar _vidare regler som anger e f te r vi 1 k a 
grunder som de intagna skall förde.tas mellan 
o I i k a typer av ans t a.J ter. Dcssa·regkr anknyter i första 

hand till skillnaden mellan lokalanstalt och riksanstalt saint i. andra hand 
till huruvida anstalten är öppen elkr sluten. 

Vad först angår fördelningen av de intagna mellan lokalanstalter och 
riksanstalter har i promcmorieförslaget huvudsaklig ledning -hämtats från 
den indelning av anstaltsklientelet i tre olika· grupper som kriminalvårds

bcredningen gjort. 

Till det s. k. normalklientelet hänförs ·i promemorian framför allt de 

personer som undergår fängelse i mer än fyra mfoadrr men högst ett år 

eller sådan behandling i anstalt som avses i 28 kap. 3 § BrB. Eftersom den 

önskade integreringen mellan anstaltsvården od1 frivården måste antas 

vara särskilt bl'tydl'lscfull för detta klientel har i promemoricförslagct 
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förts in en bestämmelse som anger att den som undergår sådan påföljd 
företrädesvis skall vara placerad i lokalanstalt. 

Det s. k. svårhanterliga klientelet bör enligt promemorieförslaget place
ras på riksanstalt med särskilda behandlingsresurser. I övervägande antalet 
fall återfinns detta klientel, enligt vad som uttalas i promemorian, bland 
de personer som undergår fängelse i mer än ett år, ungdomsfängelse eller 
internering. Med utgångspunkt härifrån anges som huvudregel att den 
som· undergår sådan påföljd företrädesvis bör vara placerad i riksanstalt. 
Emellertid anses det i många fall vara möjligt att i varje fall mot slutet av 
anstaltstiden föra över den intagne till lokalanstalt, när så behövs för en 
ändamålsenlig förberedelse av frigivning eller övergång till vård utom 
anstalt. En bestämmelse härom har därför även tagits in i promemoric
förslaget. 

När det gäller dem som undergår fängelse i högst fyra månader 
konstateras i promemorian att eftersom eftervård i frihet inte blir aktuell 
för dessa korttidsdömda, det i allmänhet torde vara svårt att passa in dem 
i lokalanstalternas verksamhetsformer. Det föreslås därför att personer 
som undergår fängelse i högst fyra månader företrädesvis skall placeras i 
riksanstalt. 

De föreslagna bestämmelserna har föranlett viss kritik från några 
remissinstanser. Särskilt har invänts att reglerna innebär en alltför 
långtgående schablonisering. Det har vidare framhållits att reglerna inte 
tillräckligt tillgodoser behovet av särbehandling för vissa kategorier 
intagna, bl. a. ungdomsfängelseklientelet. Det har vidare betonats att det 
i många fall kan finnas vägande skäl som talar för att även korttidsdömda 
bör placeras i lokalanstalt. 

För egen del vill jag till en början hänvisa till vad jag anförde i årets 
statsverksproposition (l 973 :1 bil. 4 s. 102) nämligen att den uppdelning 
av anstalts.klientelet i skilda kategorier som kriminalvårdsberedningen 
gjort och som ligger till grund för det nya anstaltssystemet inte är helt 
invändningsfri. Jag konstaterade vidare att en uppdelning av detta slag 
nödvändigtvis måste få en schematisk karaktär och att den givetvis inte 
kan följas helt oreserverat. Än mindre kan den göra anspråk på någon 
vetenskaplig exakthet. Jag framhöll dock att den gjorda uppdelningen 
enligt min mening fyller sitt syfte på ett tillfredsställande sätt eftersom 
den anvisar praktiskt genomförbara och ekonomiskt realistiska metoder 
att lösa det svåra problemet med anstaltsklientelets övergång från an
staltsvård till frivård. Enligt min uppfattning innebär den i promemorian 
föreslagna regleringen av de intagnas fördelning mellan riks- och lokal
anstalter i allt väsentligt ett fullföljande av de tankegångar om klientelets 
differentiering som ligger bakom det nya anstaltssystemet. Avsikten med 
regleringen är att ge vägledande anvisningar för valet av anstaltsplacering. 
Undantag från dessa anvisningar måste i många fall vara motiverade. Det 
bör sålunda kunna förutsättas att t. ex. en del av de personer som dömts 
till ungdomsfängelse eller internering, med hänsyn till särskilda personliga 
förhållanden, kan vara lämpade att redan från början placeras i lokal
anstalt. Vidare bör i en del fall de som dömts till fängelse i mera än fyra 
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men högst tolv månader kunna med hänsyn till särskilda behandlings
behov eller av säkerhetsskäl placeras i riksanstalt. Möjligheterna till 
flexibilitet vid valet mellan riksanstalt och lokalanstalt påverkas givetvis 
även av det förhållandet att graden av slutenhet och öppenhet kommer 
att variera inom båda typer av anstalter. Bestämmelserna bör sålunda inte 
få utgöra något hinder mot att avsteg från de angivna huvudprinciperna 
för fördelningen av de intagna på olika typer av anstalter kan göras i rätt 
betydande omfattning. 

Vad särskilt angår det korttidsklientel till vilket rattfylleristerna hör 
vill jag erinra om mitt uttalande i årets statsverksproposition att anstalts
placeringen av detta klientel givetvis inte heller får ske utan beaktande av 
sociala och humanitära hänsyn. Justitieutskottet har i sitt av riksdagen 
godkända betänkande (JuU 1973_:15) erinrat om detta mitt uttalande 
samt för egen del framhållit att man så långt det är möjligt inom ramen 
för tillgängliga lokalanstaltsplatser även beträffande detta klientel bör 
sträva efter att straffverkställigheten kan komma att ske i närheten av 
hemorten. 

Med anledning av dessa uttalanden och vad som anförts under 
remissbehandlingen av promemorieförslaget vill jag i detta sammanhang 
ånyo framhålla att lokalanstalternas verksamhetsformer avses bli anpassa
de till det klientel, huvudsakligen det s. k. normalklientelet, som med 
hänsyn till den ådömda påföljden kan bli föremål för eftervård i form av 
villkorlig frigivning eller överförande till vård utom anstalt. För korttids
klientelet, dvs. personer som undergår fängelse i högst fyra månader, 
kommer sådan eftervård i regel inte i fråga. Det torde därför, som också 
understrukits i promemorian, i allmänhet vara svårt att på ett naturligt 
sätt passa in korttidsklientelet i det mönster som lokalanstalterna har att 
följa i fråga om verksamhetens utformning. Bl. a. med hänsyn härtill 
synes det vara mest ändamålsenligt att som skett i promemorian i varje 
fall som huvudregel föreskriva att korttidsklientelet bör vara placerat i 
riksanstalt. Som jag tidigare konstaterat är det emellertid ingalunda 
uteslutet att placering i lokalanstalt ibland kan vara lämplig även för 
intagna som tillhör detta klientel. Så kan t. ex. vara fallet om den 
intagnes personliga förhållanden motiverar att han i fråga om anstalts
placeringen likställs med det s. k. normalklientelet och dessutom till
gången på lokalanstaltsplatser ger utrymme för placering i sådan anstalt. 
Av vad jag här tidigare anfört framgår att det vid utformningen av 
hithörande bestämmelser inte avsetts att lägga något hinder i vägen för en 
sådan tillämpning. Det av riksdagen framförda önskemålet bör dessutom 
kunna tillgodoses på sådant sätt att korttidsintagna företrädesvis placeras 
på riksanstalt som ligger så nära hemorten som möjligt. 

Med hänvisning till det anförda är jag beredd att i huvudsak ansluta 
mig till de i promemorian föreslagna lagbestämmelserna rörande fördel
ningen av de intagna mellan lokalanstalter och riksanstalter. Till den 
närmare utformningen av bestämmelserna återkommer jag i specialmoti
wringen. 

När det gäller fördelningen av de intagna mellan sluten och öppen 
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anstaltsJ1ård innehåller promcmoricförslaget bl. a. den huvudregeln att 

anstaltsvården skall vara öppen, om inte annan placering är påkallad med 

hänsyn till föreliggande fara för att den intagne avviker eller eljest av 

säkcrhetsskäl. Som påpekats under remissbchandlingcn kan det tänkas 

föreligga anledning att placera intagen ·i sluten anstalt även om detta inte 

är motiverat av säkerhetsskäl, t. ex. da den intagne behöver sådan särskild 

behandling eller har intresse av sådant ·arbete eller sådan utbildning som 

kan beredas honom enbart i en sluten anstalt. I 43 § behandlingslagen 

föreskrivs att om intagen som undergår fängelse begär att bli 'placerad i 

sluten anstalt för utförande av lämpligt arbete eller av annan .giltig 

anledning, så får man inte vägra honom en sådan placering. Någon 

motsvarande bestämmelse har inte tagits in i promemorieförslaget. Enligt 
min mening finns det emellertid anledning att komplettera promemorie

förslaget med en föreskrift som anger att man även skall kunna genom 
placering i sluten anstalt bereda den intagne sadant arbete l!ller sådan 

undervisning, utbildning eller särskild behandling som inte lämpligen kan 

anordnas i öppen anstalt. Detta synes ge tilldickligt utrymme för att i 

skälig utsträckning beakta den intagnes egna önskemål om placering i 
sluten anstalt. 

Som föreslagits i promemorian finner jag det välbetänkt att det i lagen 

tas in en särskild bestämmelse om placering i sluten anstalt .av ett 

begränsat antal brottslingar vilka dömts till fängelse i lägst två år eller 
internering med en minsta tid av tvi1 år eller mera. Avgränsningen av 

ifrågavarande kategorier intagna har i lagförslagt'! skett med ledning av de 

riktlinjer som dragits upp i en iir 1972 framlagd och av riksdagen 

godkfod proposition med förslag till vissa åtgärder mot narkotikamiss
bruket, m. m. ( prop. 1972 :67). Dl'! är här fr[1ga om lagöverträdare som 
ägnat sig åt organiserad eller systematisk kriminell verksamhet av särskilt 
samhiillsfarlig natur, inte sällan llll~d internationell anknytning. Främst 

avses personer som ägnat sig ät grov narkotikabro! tslighet. I många fall 
saknar lagöverträdarna i denna kategori annan anknytning till .riket än. 
den som betingas av deras brottsliga verksamhet. Förutsättningarna för 
en positiv påverkan genom skilda kriminalv[1rdandL' åtgärder torde i dessa 

eller liknande fall vara ytterst begränsade. De nyss niimnda riktlinjerna 
g~\r diirför ut p:l alt vård i öppen anstalt inte skall förekomma i samma 

omfattning som hittills för dessa kategorier brottslingar med hänsyn till 

rymningsfaran och risken för fortsatt brottslighet av speciellt samhällsfar

lig natur. Mot den i promemorian föreslagna utformningen av den, 

lagbestämmelse som avser att reglera anstalts placeringen för. dessa kate

gorier intagna har jag i princip intet att erinra. Med anledning av vad. 

kriminalvårdsstyrelsen anfört vill jag framhålla att prövningen huruvida 

viss intagen skall hänföras till den kategori bro! tslingar som bestämmel

sen direkt tar sikte pii givetvis förutsätter en individuell bedömning av 

samtliga de faktorer som !.!nligt bestämmelsen inverkar på fragan. Jag vill i 

detta sammanhang vidare betona att det redan av huvudregeln i prome

morieförslaget framg~r att flyktfara eller andra säkerhctsskiil utgör ett 

hinder mot en placering i öppen ·anstalt. 
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Dt.:t nya anstaltssystemct medför att fördelningen av de intagna mellan 

olika anstalter i princip kommer att ske oberoende av dem intagncs ålder. 

ÅtminstonL' giiller detta i fråga om lokalanstalterna. När det gäller 

riksanstalterna kan det emelkrtid som framförts i skilda sammanhang 

vara lämpligt att en del av dessa dkr vissa avdelningar förbehålls sådana 

ungdomar som av säkerhctsskäl t'llcr annan anledning inte lämpligen bör 

placeras pa lokalanstalt. Härigenom kan man bl. a. få möjligheter att 

lättare tillgodose det yngre klientelets särskilda behov av behandlings

rcsurser i fråga om utbildning, arbetsträning, medicinsk och psykotera

peutisk behandling. 

Uppenbarligen kan det i fri'!ga om unga lagöverträdare också vara av 

särskild vikt att de kan placeras pii ett s[1dant sätt att de inte kommer att 

utsättas för olämplig p[1verkan av andra, mera gravt kriminellt belastade 

intagna. Jag vill härvidlag peka på den bestämmelse i promemorieförsla

get som anger att vid placering av intagen som inte fyllt 21 år skall 

särskilt beaktas att han såvitt möjligt hälls f1tskild från sådana intagna 

som kan inverka menligt på hans anpassning i samhället. 

Några remissinstanscr har anfört att denna bestämmelse torde vara svår 

att tillämpa inom ramen för det nya anstaltssystemet, särskilt när det 

gäller lokalanstalterna. Jag har i viss mån förståelse för denna synpunkt 

men anser att en bestämmelse av detta slag ändå har en viktig funktion 

att fylla. Den ger sålunda uttryck för en viktig princip som man inom 

ramen för tillgängliga resurser bör söka följa. Av rt'geln följer vidare att 

man i görligaste mån skall ta till vara föreliggande möjligheter att avdela 

viss eller vissa riksanstalter eller siirskilda anstaltsavdclningar för huvud

sakligen ungdomsklientel. 

I nuvarande hehandlingslag finns cn bestämmelse som direkt anger att 

män och kvinnor skall hållas åtskilda och då silvitt möjligt i särskilda 

anstalter. Med hänsyn till det ringa antalet kvinnliga intagna torde det 

emellertid inom ramen för det nya anstaltssystemet inte vara möjligt att 
inrätta särskilda lokalanstalkr för kvinnor. Som hl. a. justitieutskottet 

framhållit (JuU l 973:15) har emellertid det kvinnliga klientelet samma 

behov av och bör ha samma riitt till anstaltsplaccring i närhe!t'n av· 

hemorten som manliga intagna. Problemet torde kunna lösas tillfredsstiil

lande om man vid vissa lokalanstalter inriittar särskilda avdelningar för 

kvinnor och i övrigt utnyttjar särskilda frigilngshem som loka I anstalter 

för kvinnor. 

Niigon särskild lagbestiimmelse om att män och kvinnor skall hållas 

utskilda tordL' knappast behövas. Det torde räcka att i administrativ 

ordning ge en föreskrift av innehåll att om män och kvinnor är intagna i 

samma anstalt de skall vara placerade i skilda avdelningar. 

De lagbestämmelser som promcmoricförslaget innehåller angående 

bcslulsfunktionnna i iirrnden enligt den nya lagen anger inte direkt på 

vem det ankommer atl fatta hes/ut om anstaltsplaceringen i det enskilda 

fallet. I likhet med vad som gäller enligt beh:mdlingslagen har i promemo

rieförslaget den konstruktionen valts att det ankommer på kriminalvårds

styrclscn att fatta beslut i sådana ärenden vari lagen inte anvisar nagon 
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annan ordning men att Kungl. Maj :t kan förordna att kriminalvårdsstyrel
sens befogenhet skall delegeras till tjänsteman inom kriminalvården. 
Enligt tillämpningskungörelsen till behandlingslagen tillämpas sådan dele
gering i flertalet ärenden om anstaltsplacering. Under remissbehandlingen 

av promemorieförslaget har ett par remissinstanser framhållit angelägen
heten av att beslutsfunktionen i ärenden om anstaltsplacering enligt den 
nya lagen inte i större utsträckning än som f. n. är fallet centraliseras till 
kriminalvårdsstyrelsen. Jag vill med anledning hiirav framhålla att krimi
nalvårdsberedningen i sitt förslag förutsatt att någon sådan centralisering 
inte skall ske. Jag delar beredningens uppfattning. Frågor om anstalts
placering bör normalt avgöras av regionchef eller i vissa fall av chef för 
riksanstalt. I en del fall bör det dock ankomma på kriminalvårdsstyrelsen 
att fatta beslut i ärendet. I likhet med vad som gäller f. n. bör frågan om 
vem som skall besluta i placeringsärenden lämpligen regleras av Kungl. 
Maj :t i en tillämpningsförfattning. Jag återkommer i ett senare avsnitt 
(6.2) till frågan om dessa bestämmelser. 

Om man undantar de korta fängelsestraffen är brottsbalkens påföljds
system uppbyggt så, att anstaltsvården efter viss tid normalt skall övergå i 
villkorlig frigivning eller vård utom anstalt. Som framgår av vad jag 
tidigare anfört är ett av huvudsyftena med den föresH1ende reformen på 
detta område att planläggningen av denna övergång till vård i frihet skall 
underlättas och effrktiviseras så att man kan skapa bättre förutsättningar 
än f. n. för en successiv utslussning av de intagna från anstalterna till livet 
i frihet. Självfallet är det därför angeläget att fri g i v ni n g s f ö r b e -
rede 1 ser n a påbörjas i god tid under anstaltsvistelsen, om det skall 
vara möjligt att åstadkomma några verkningsfulla resultat i fråga om den 
intagncs anpassning i samhället. Också i fall då någon särskild frivård inte 
skall äga rum kan det emellertid inte sällan finnas ett klart behov av att 
frigivningen förbereds på lämpligt sätt under anstaltsvistelscn. På sätt som 
föreslås i promemorian bör därför den nya lagen i likhet med nuvarande 
lag innehålla en bestämmelse som anger att frigivning och övergång till 
vård· utom anstalt skall förberedas i god tid. Denna bestämmelse bör 
lämpligen kompletteras med regler om vilka slag av frigivningsförberedel
ser som främst skall komma i frfiga. De regler härom som föreslfis i 
promemorian är mera preciserade än motsvarande bestämmelser i nuva
rande lag. I likhet med remissinstanserna har jag i allt väsentligt inget att 
erinra mot detta förslag. I lagen bör därför anges att det vid förberedande 
av intagens frigivning eller överförande till vård utom anstalt särskilt skall 
eftersträvas att bereda honom lämplig arbetsanställning eller annan 
försörjningsmöjlighet och lämplig bostad. Det bör vidare framgå att i fall 
då det står klart att den intagne efter anstaltsvistelsens slut kommer att 
behöva undervisning, utbildning eller ekonomiska, sociala eller medi
cinska stödåtgärder skall sådant behov tillgodoses i görligaste mån. 

De nuvarande lagbestämmelserna om gran s k n in g a v b rev till 
och frfin intagen grundar sig pii uppfattningen att sådan granskning skall 



Prop. 1974:20 93 

ha till syfte att hindra att ordningen och säkerheten sätts i fara vid 
anstalterna men också att skaffa upplysningar om den intagnes personliga 
förhållanden och skydda honom från kontakter som bedöms olämpliga 
från bchandlingssynpunkt. Huvudregeln är att den intagne inte utan 
tillstånd får avsända eller ta emot brev. Denna regel har sedermera 
kompletterats med föreskrifter och anvisningar som i vissa avseenden 
inskränker möjligheterna till brevgranskning. 

De i promemorian föreslagna lagbestämmelserna på förevarande om
råde innebär alt brevgranskning skall få ske endast om det är påkallat av 
säkerhetsskäl. Från denna utgångspunkt ges bestiimmelser som anger 
under vilka närmare förutsättningar som granskning får ske. Därvid 
föreskrivs att brev till intagen får granskas om det finns anledning anta 
att det innehåller otillåtet föremål, varmed avses t. ex. vapen eller 
narkotika. Vidare får brev granskas stickprovsvis, men i öppen anstalt 
skall det få ske endast vid särskilda tillfällen. I sluten anstalt får brev 
dessutom granskas om det är nödvändigt med hänsyn till den intagnes 
särskilda förhållanden. 

Remissinstanserna har i stort sett lämnat dessa förslag utan erinran. 
Även jag ansluter mig i allt väsentligt till promemorieförslaget på 

denna punkt. Brevcensuren har länge varit ett för anstaltsvården känsligt 
problem. Inte sällan har censuren vållat misstämning bland de intagna. 
Brevgranskning som har till syfte enbart att söka hindra från resocialisc
ringssynpunkt olämpliga kontakter bör inte få förekomma. En brev
censur utgör alltid ett allvarligt angrepp på den personliga integriteten. 
Tillgrips censur av anledning som för den berörde framstår som helt" 
oförklarlig eller obefogad kan det väcka eller öka en känsla av misstro 
mot kriminalvården hos honom och därigenom i realiteten snarare 
försvåra än underlätta rcsocialiseringsarbetet. . Jag finner det därför 
värdefullt att det i den nya lagen uttryckligen anges att brevgranskning 
får ske endast om det är påkallat av säkerhetsskäl. Syftet med [1tgärden 
skall alltså vara alt förebygga eller hindra att intagen under anstaltsvistcl
sen planerar och le\ier brottslig verksamhet eller sätter säkerheten vid 
anstalterna i fara genom att exempelvis förbereda rymningar eller ta emot 
narkotika eller andra otillåtna varor. Vad angår de i promemorieförslaget 
angivna närmare förutsättningarna för brevgranskning anser jag i likhet 
med kriminalvårdsstyrelsen alt inte bara ankommande utan också avgåen
de brev skall få granskas om det finns anledning anta att det innehåller 
otillåtet föremål. I övrigt synes bestämmelserna i fråga ha fått en i 
huvudsak ändamålsenlig utformning. 

De frågor som avser det närmare förfarandet vid brevgranskning och 
kvarhållande av brev har jag för avsikt att återkomma till i avsnittet om 
de särskilda lagbestämmelserna ( 6. 2). 

De i promemorian föreslagna bestämmelserna som reglerar per m is -
si o n s i n s t i t u t e t avviker på flera punkter från vad som nu gäller på 
detta område. 

Vad först angår s. k. r e g c l b u n d n a k o r t t i d s p e r m is s i o -
ner har dessa så småningom kommit att bli ett normalt inslag i 
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anstaltsvården för flertalet intagna som inte tillhör det s. k. korttidsklien

telet. DL'nna utveckling har skett oberoende av att den lagbestämmelse 

som ligger till grund för ifri'lgavarande permissioner niirmast ger uttryc_k 
för att tillämpningen skall vara förhållandevis restriktiv. Enligt hestäm

melsen fär sadan permission heviljas endast om fara för missbruk inte kan 

anses föreligga och det finns starka skäl till permission med hänsyn till 

anstaltstidens längd eller eljest. Enligt promemorieförslaget skall sådan 

permission som det här är fråga om kunna beviljas intagen för att 

underlätta hans anpassning i samhället, om inte faran för missbruk är 

avsevärd. Dessutom skall liksom f. n. korttidspermission få beviljas om 

det föreligger annan särskild anledning, t. ex. för besök hos 
närstående som är svårt sjuk. Något särskilt krav pt1 att risk för missbruk 

inte skall föreligga uppställer inte promemorieförslaget för sistnämnda 

fall till skillnad från vad som giiller f. n. För de siirskilda kategorier 

långtidsdömda som är placerade i sluten anstalt med tillämpning av den 

föreslagna speciella bestämmelsen i 7 § tredje stycket föreslås en särbe

stämmelse som anger att korttidspermission för beviljas sådan intagen 

endast om synnerliga skäl föreligger därtill. Vidare föreslås bl. a. en 

bestämmelse som anger att intagen under permission kan vara ställd 

under bevakning om noggrann tillsyn är behövlig. 

Rcmissinstanserna har med ett par undantag lämnat dessa förslag utan 

erinran. En remissinstans har ansett det olämpligt att utesluta möjlighe
ten till s. k. regelbunden korttidspermission först dii faran för misshruk 

kan bedömas som avsevärd. En annan remissinstans - kriminalv~Hdssty

relsen - har hävdat att den speciella regeln om korttidspermission för 

vissa kategorier långtidsdömda innebär en skärpning i förht1ll;.mde till 

nuvarande ordning. Enligt styrelsens mening bör bestämmelsen utgå. 
Som framg[1r av vad förut anförts utgör# regelbundna korttidspermis

sionerna ett viktigt led i kriminalvårdens åtgärder för att underlätta den 
intagnes anpassning i samhiillet. Deras värde från angivna synpunkt är 
enligt min mening så betydande att avgörande hinder inte bör föreligga 

mot en ordning som innebär att en intagen skall kunna fä komma i 
[1tnjutande av sådana permissioner även om det föreligger en viss risk för 
missbruk. Som föreslagits i promemorian bör därför i regel permission 

vägras endast om faran för missbruk är avsevärd. När det härefter gäller 

korttidspermission av annan särskild anledning, t. ex. för att den intagne 

skall kunna besöka närstående som 1ir svårt sjuk eller närvara vid 

närståendes begravning, hör beaktas att det kan föreligga speciellt starka 

skiil för permission i nu åsyftade fall och att mera påtagliga risker för 

missbruk i regel bör kunna neutraliseras gt>nom att den intagne ställs 

under bevakning. Jag ansluter mig därför till promemorieförslagct utt 

frånvaro av risk för missbruk inte bör uppställas som en uttrycklig 

förutsättning för sådan korttidspo:rmission som kan ges av särskild 

anledning. 

De förhållandevis vidsträckta möjligheter till korttidspermission som 

de nu förordade reglerna kommer att medge, bör inte äga tillämpning med 

avseende på den särskilda kategori lagöverträdare med långa straffticler 
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som kommer att vara placerade i sluten anstalt med tillämpning av den 

spl·cidla lagregel som behandlats i det föregående. Det gäller alltså här de 
brottslingar som yrkesmiissigt eller i organiserade formt'r ägnar sig ;It 
brottslighet som från samhällets synpunkt är av särskilt allvarlig beskaf
fenhet. Dessa personer bör under vistelse i slukn anstalt vara under

kastade särskilda restriktioner när det gäller korttidspermissioner. I likhet 

med promemorieförslaget men i motsats till kriminalvårdsstyrelsens upp

fattning anser jag att en särskild lagbestämmelse härom bör införas. Som 

föreslagits i promemorian bör bL·stämmclsen ange att korttidspermission i 

nu åsyftade fall får ges endast om synnerliga skäl föreligger därtill. 
Självfallet kan det vara förenat med svårigheter att på grundval av en 

bestämmelse med nu angivet innehåll utforma en praxis som samtidigt 
tillgodoser både samhällsskyddet och intresset av att frihetsberövande! 

äger rum i former som är förenliga med den humanitära grundsyn som 

präglar vår kriminalvårdslagstiftning. I fall då den intagne inte får 

permission vid de tidpunkter han annars kunnat räkna med lär det tyviirr 

inte kunna undvikas att han ibland kommi:'r att uppleva denna sin 

speciella situation som starkt påfrestande. Mot bakgrund härav vill jag 

betona att avsikten med förevarande särbl·stämmelscr givetvis inte ~ir att 

intagna som tillhör ifrågavarande kategori.av brottslingar i praktiken skall 

vara helt avskurna .från möjligheten att fä permissioner. Avsikten är 

främst att skapa garantier för att frågan om permission i dessa fall alltid 

blir föremål för en mycket noggrann och allsidig prövning. I den mån 

hänsynen till samhällsskyddet i det enskilda fallet lillmiits betydelse i en 

utsträckning som medför pätagliga risker för negativa följdverkningar bör 

man självfallet i görligastt: mån söka motverka detta genom andra 

särskilda åtgärder inom anstaltsvårdens ram. 

Jag vill i delta sammanhang också peka på den möjlighet som alltid 

föreligger att låta korttidspermission iiga rum under bevakning. Visser

ligen kan en bevakad permission svilrligen anordnas på ett sådant sätt att 
den inte vållar ett visst obehag för permittcnten. Möjlighdcn torde likväl 
bl. a. kunna utnyttjas då ·korttidspermission ifr:igakommer för de kate
gorier lagöverträdare som enligt det anförda bör· vara underkastade 
särskilda restriktioner i fråga om sådan pi:rmission. Ibland kan en be

vakad PL'rmission utgöra det enda tänkbara alternativet. 
Längtidspermission som ett led· i förberedelse för villkorlig frigivning 

eller övergång till vård utom anstalt har visat sig vara av stort värde. Vid 
piiföljden fängelse föreligger dock f. n. vissa lagliga begränsningar i 

möjligheterna till sadana permissioner, vilket medfört att institutet i 

dessa fall ink kunnat användas i den utsträckning som framstår som 
önskvärd. Begränsningarna innebär att långtidspermission kan bevil-. 

jas endast för en tid av högst 14 dagar och först sedan tv:! tredjedelar av 

si rafftiden förflutit. I promemorian föreslås att denna tidsbegriinsning 

slopas och att möjlighet öppnas att ge permission redan friin den dag då 

s. k. hiilftenfrigivning kan i friigakomma, dvs. sedan halva straff! iden har 

avtjänats. Vidare föreslt1s att p(:'rmission för frigivningsförbereclelser i 
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undantagsfall skall kunna beviljas även den som undergår fängelse på så 
kort tid att villkorlig frigivning inte kan komma i fråga. 

Mot de föreslagna bestämmelserna har i allmänhet inte riktats någon 
invändning under remissbehandlingen. Även jag anser att ändringarna bör 
genomföras. Jag har inte heller något att erinra mot att förevarande slag 
av permission benämns fri g i v ni n g s p e r m is si o n. Vad angår det 
förhållandet att de nya bestämmelserna inte kommer att ange någon 
tidsgräns för frigivningspermission vill jag framhålla att det givetvis ändå 
är meningen att sådan permission i det enskilda fallet alltid skall beviljas 
för viss bestämd tid, som emellertid sedan skall kunna förlängas om 
förhållandena påkallar det. Därmed förebyggs den av en remissinstans 
påtalade risken för att vissa intagna annars försöker dra ut på permissio
nen - som i princip skall räknas in i vellkställighetstiden - genom att 
endast måttligt anstränga sig att skaffa arbete eller uppfylla någon annan 
förutsättning för villkorlig frigivning. 

I promemorian föreslås vidare att möjlighet bör införas för den som 
undergår fängelse eller internering att i vissa fall få vistas utanför anstalt 
redan före tidigaste dagen för villkorlig frigivning eller övergång till vård 
utom anstalt. Sådan vist e 1 se utanför ans ta 1 t, som enligt 
behandlingslagen redan kan anordnas för den som undergår ungdoms
fängelse, syftar till att ge den intagne möjlighet att i rehabiliteringssyfte 
utnyttja en viss behandlingsmöjlighet utanför anstalten. Enligt förslaget 
skall i så fall ställas de villkor för vistelsen utanför anstalten som kan 
anses erforderliga, och tillståndet skall kunna återkallas så snart omstän
digheterna föranleder det. 

Remissinstanserna har i allmänhet accepterat detta förslag. Ett par 
instanser har dock ställt sig tveksamma. Därvid har bl. a. anförts att. 
behandlingen utanför anstalt inte får utformas på sådant sätt att 
verkställigheten förlorar sin karaktär av brottspåföljd. 

för egen del vill jag framhålla att den i promemorian föreslagna 
möjligheten till vistelse i vissa fall utanför anstalt kan tillföra anstalts
vården betydligt vidgade möjligheter för en planmässig rehabiliterings
verksamhet samtidigt som integrationen mellan anstaltsvård och frivård 
främjas. Olika slag av placering av den intagne kan därvid komma i fråga, 
t. ex. i skola med internatförläggning, i behandlingshem· för narkotika
missbrukare, i särskilt lämpligt enskilt hem eller värnpliktstjänstgöring. 
Samtidigt är det naturligtvis av vikt att sådan vistelse utom anstalt som 
här avses inte får bli något mer eller mindre regelmässigt förekommande 
utan kommer i fråga endast i fall då det verkligen föreligger särskilda skäl 
som talar för att den aktuella åtgärden kan främja den intagnes anpass
ning i samhället. Självfallet måste också tillstånd till sädan vistelse knytas 
hårt till särskilda villkor i fråga om den intagnes placering och de 
förhållanden i övrigt som skall gälla för att han skall få åtnjuta den 
särskilda förmånen att få vistas utanför anstalten. Enligt min mening 
tillgodoser promemorieförslaget nu angivna synpunkter. I likhet med en 
bn:d rcmissopinion är jag därför beredd att ansluta mig till förslaget. 
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D is c i p 1 i n ä r b e s t r a f f n i n gav intagna är en fråga som sedan 
länge har tilldragit sig stor uppmiirksamhet i den allmänna debatten. 

Det nuvarande systemet med disciplinär bestraffning utmärks i 
första hand av det s. k. isoleringsstraffet. Borlscl l fran den kritik som 
riktats mot en påföljd som innebär att den intagne hålls isolerad från 
andra och därmed utsätts för påfrestningar av skilda slag, har invänd
ningarna mot gällande system friimst gällt det förhållandet att isolcrings
strafft't inte sällan kombineras med åtgärder av behandlingsmässig natur, 
såsom indragning av permission och senareläggning av villkorlig frigivning, 

och det har hävdats att ett sådant förfaringssätt innebär en form av 
dubbelbcstraffning som är olämplig från olika synpunkter. För att 
komma till rätta med det nuvarande systemets olägenheter föreslog 
kriminalvårdsberl'dningen en ordning som i princip innebär att vid lind
rigare förseelser skulle som enda sanktion få åläggas ett kort isolerings
straff om högst sju dagar. Allvarligare förseelser skulle åter, i stället för 
sådant straff, endast föranleda behandlingsmässiga konsekvenser i form 
av indragning av permission eller frigång samt eventuell senareläggning av 
villkorlig frigivning eller övergång till vård utom anstalt. 

Beredningens förslag föranledde under remissbehandlingen invänd
ningar i olika hänseenden. En del av denna kritik var av s:'\dan beskaffen
het att det framstod som nödviindigt att överviiga andra lösningar iin dem 
beredningen förordat. 

I promemorian har därför föreslagits ett system för bestraffning av 
disciplinära förseelser som i vissa hiinseenden skiljer sig såväl från 
nuvarande ordning som från beredningens förslag. Promemorieförslaget 
innebär till en början den nyheten att det vid disciplinförst>elser skulle bli 

möjligt att som enda reaktion tilldela den felande en formell varning. När 
det gäller isoleringsstraff föreslås att man behåller möjligheten att ålägga 
sf1dant straff, men att maximitiden för denna form av disciplinmedd 
minskas till sju dagar. Det föreslas vidart' att man i samband med 
åläggande av isoleringsstraff skall fä möjlighet att i vissa fall förordna om 
att den tid under vilken den intagne enligt beslutet skall vara inneslull!n i 
enrum inte skall räknas in i tiden för verkställighet av den paföljd som 
den intagne undergår. Denna ordning föreslås i sin tur medföra att vid 
prövning av fråga om villkorlig frigivning eller överg:'.mg till värd utom 
anstalt särskild hänsyn inte längre skall tas i varje fall till sädan 
misskötsamhet som föranlett discipliniir bestraffning. l anslutning hiirtill 
föreslås en iindring i 2 6 k a p. 7 § B r B. I den föreslagna lydelsen av 
denna bestämmelse anges sålunda inte längre att den dömdes uppförande 
under anstaltstiden skall särskilt beaktas vid prövning av fråga om 
villkorlig frigivning. Även i övrigt föreslås att bestiimmclsen fär ett ändrat 

innehåll. 
Remissinstansernas inställning till promemorieförslaget är i viss mån 

splittrad. Ser man till samtliga remissinstanser kan man sålunda konsta
tera att fkrtalet av dessa har lämnat förslaget utan erinran. Av de 
rcmissinstanser som uttryckligen yttrar sig över förslaget tillstyrker en del 

7 Riksdagen 1974. I sam/. Nr :!O 
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medan vissa andra har invfodningar att framföra. De remissinstanser som 

är negativa till förslaget hiivdar i huvudsak att isolaingsstraffet bör kunna 

slopas helt men att man dii remot hör bibehttl la möjligheten att lä ta 

misskötsamhet under anstaltstiden medföra senareliiggning av tiden för 

villkorlig frigivning och övergfog till vård utom anstalt. 

Varje kriminalvärdsanstalt utgör ett kollektiv i vilket ingår bitde 

människor som tvångsvis berövats friheten för unckrgt1ende av viss 
påföljd och sådana som bl. a. har till uppgift att se till att denna piiföljd 

blir verkstiilld. Ett utmärkande drag hos dem som tagits in i anstalt iir 

ofta alt de inte har kunnat anpassa sig i annan kollektiv verksamhet. I 

den tvångssiluation som de befinner sig i under anstaltsvistelsrn har de 

också ofta särskilt svårt att k:inna n~1g0n solidaritet med orngivningL'n. 

Alla dessa förhållanden gör alt det i anstaltslivet relativt liitt kan uppstå 

ordnings- och disciplinproblem av ddvis annat slag :in som förekommer i 

andra kollektiv. 

För att anstaltstillvaron skall kunna fungera på ett för alla berörda 

tillfredsställande sätt är det nödvändigt att viss kontroll utövas över de 

intagna. Utan sådan kontroll skulle sannolikt outhiirdliga förhållanden 
uppstå för såväl intagna som personal. För att kontrollen skall bli 

verksam behövs i vissa fall tillgång till disciplinmedel som kan tillgripas 

mot dem som bryter mot de regler av olika slag som giiller för dem som 
är intagna i anstalt. 

Niir det gäller att ta ställning till hur man sk::tll utforma reaktionssystc

met vid disciplinförseelser bör till en början framhallas att dd under den 
dagliga tillvaron och verksamhl'lcn i anstalterna sannolikt uppstår många 

situationer i vilka de intagnas beteende och uppförande påkallar 

anvisningar eller tillsiigelser fr~'in anstaltspersonalens sida. [)et mesta av 
vad som därvid förekommer torde falla utanför ramen för vad man i 
egentlig mening kan beteckna som indiscipliniirt beteende och biir på 
grund hiirav inte helkr föranleda några ytterligare iltgiirder. Har å andra 

sidan den intagne betett sig på si'idant sätt att han kan sägas ha direkt 
brutit mot anstaltsordningen eller mot siirskilda regler som gäller för 

honom föreligger visserligen i formell mening en klar disciplinär förseelse. 
Även i s:ldana fall kan emellertid förhiillandena inte sällan vara sildana att 

del kan finnas anledning att lt1ta det inträffade bero vid en tills:igelse 
under hand. Ett sådant förfaringssiitt torde ofta vara tillrkkligt och inte 

sällan det smidigaste sättet att lösa uppkommande konflikll'r av mindre 

allvarlig natur. En sådan ordning synes dessutom vara v:il förenlig med 

den allmänna målsättningen för anstaltsviirden. Det bör i tkssa samman

hang också beaktas att en förseelse oftu kan ha sin bakgrund i dt'n 

intagnes rent personliga problem. I den mån åtgärder kan vidtas för att 

lösa dessa problem torde detta ofta vara det mest adekvata siittet att 
komma tillrätta med den intagnes svftrigheter i discipliniirt h:inSL'enLk. 

Emellertid miiste man räkna med fall niir en intagl'tl bryter mot 

anbefalld ordning eller eljest beter sig klandervärt och det av hiinsyn till 

ordningen och säkerheten inom anstalten iir nödv:indigt att inskrida med 

särskilda disciplinmL'dL'l mot den fclamk. Så kan vara falh:t när han inte 
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riittar sig cfkr anvisningar eller tillsägelser eller när giirningen är av s[1dan 
beskaffrnhet att den inte rimligen kan lämnas obeivrad. Som föreslås i 

promL·n10rian bör i lagen tas in best:immdser som anger att disciplinär 

bestraffning får förekomma i dessa fall. En s[1dan reglering överensstäm

mer i princip med vad som gäller f. n. 

När det gälln att bedöma vilken eller vilka former av disciplinär 

bestraffning som skall kunna åHiggas den felande. bör till en början 

beaktas alt vurningsinstitutet är en form av disciplinmedel som ingår i 
vissa reaktionssystcm på andra lagstiftningsomdden. Detta är fallet bl. a. 

vid disciplinär bestraffning enligt statstjänstemannalagen ( 1965 :274) och 
vid s. k. tillriittavisning enligt lagen (1973 :18) om disciplinstraff för 
krigsmän. Som framh[1llits i promt·morian talar starka sk:il för att varning 

skulle kunna vara en ändam:llsenlig reaktionsform även vid indisciplinärt 

beteende av den som är intagen i kriminalvårdsanstalt, nämligen som ett 

alternativ till en mer ingripande atgärd. I likhet med promernoricförslagct 

- som i denna del lämnats i stort sett utan erinran umkr rcmissbehand

lingen - anser jag därför att varning skall kunna åläggas som disciplinär 

bestraffning av intagen. I de fall där varning inte kan anses innefatta en 

tillriicklig reaktion pä gärningen eller d:ir en s<ldan åtgärd framst[\r som 

helt meningslös synes ett kortvarigt isokringsstraff inte kunna undvaras: 

Detta straff bör emellertid som föreslagits i promemorian under alla 

förhiillandrn maximeras till sju dagar. Genom att uppställa varning som 

ett alternativ till isoleringsstraff torde a~vändningsområdet för detta 

straff kunna reduceras. 

Kriminalvårdsberedningens förslag att isoleringsstraff skall få åläggas 

endast för lindrigare· förseelser medan allvarligare förseelser inte skall få 
föranleda annan reaktion än vissa behandlingsmässiga konsekvenser synes 

mindre Himpligt från olika synpunkter. I stället bör ·- som föreslagits i 

promemorian - den nuvarande ordningen bibehållas, nämligen att isole

ringsstraff i princip skall kunna tillgripas även vid allvarligare förseelser. 
Allvarligare misskötsamhet, t. ex. rymning och permissionsmissbruk, 

för:mleder enligt nuvarande systern - förutom cnrumsplacering · - vanli
gen att vederbörande övervakningsniimnd eller centrala nämnd vid pröv

ning av fråga om villkorlig frigivning eller övergång till vård utom 
anstalt n:lativt sehahlonmiissigt förlänger anstaltsvistelsen med viss tid. 
Vid villkorlig frigivning tillämpas därvid 26 kap. 7 § BrB, där det anges 
att vid prövning av fråga om villkorlig frigivning särskilt skall beaktas 
bl. a. den dömdes uppförande under anstaltstidcn. Denna ordning har 

kritiserats inte bara pil grund av att den i praktiken leder till en form av 

dubbelbestraffning utan också med hänsyn till att frågan om en senare

läggning av frigivningen på detta sätt blir prövad utan samband med 

handläggningen av disciplinärendl't. Denna prövning kommer kanske 

dessutom till stånd först sedan l<lng tid förflutit från det förseelsen 

begicks och under alla förhållanden vid en tidpunkt då den intagne 

r:iknar med att han snart skall få lämna anstalten. Ibland kan osäkerheten 

angående den exakta tidpunkten för frigivningen även försv[1ra eller i vart 
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fall komplice;:ra förb1:r1:ddserna för frigivning. Dessa invändningar mot 

gällande system har starkt fog för sig. Samtidigt torde det emellertid 

kunna befaras att det från disciplinär synpunkt finns behov :.1v ytterligare 

reaklionsforme;:r än varning och ett isole;:ringsstraff på högst sju dagar. 

För att tillgodose;: behovet av ytterligare en reaktionsform och samti

digt undanröja oläg1:nhetcrna av gällande system föreslogs som jag nyss 

nämnde i promemorian att isoleringsstraff skall kunna förenas med 

förordnande om att den tid under vilken den intagne enligt beslutet skall 

vara inneslut\!n i e;:nrum inte skall inräknas i tiden för verkställighet av 

den påföljd som den intagne undergår. Tanken att man sålunda i 

omedelbar anslutning till det aktuella disciplinbrottet skall kunna förord

na att viss tid inte skall ingå i verkstiillighetstiden är enligt min mening 

tilltalande. Samtidigt uppkommer dock frågan om sådant förordnande 

nödvändigtvis b1:höver kopplas samman med åläggande;: av dt isolerings

straff på sätt som föreslagits i promemorian. Under re;:missbehandlingen 

har bl. a. kriminalvårdsstyrclse;:n förordat att möjligheten att metltlela 

förordnande om att viss del av anstaltstide;:n inte skall räknas in i 

verkställighctstiden skall kunna utnyttjas även som ett självständigt 

disciplinmedel. Som skäl härför har bl. a. åb1:ropats att det vid kollektiva 

aktioner från de intagnas sida, t. ex. strejker, i många fall kan visa sig 

praktiskt ogenomförbart att hälla alla deltagare inneslutna i enrnm. Till 

detta kommer e;:nligt min mening det förhMlandet att man även har 

anledning räkna med fali då det av psykiska elle; andra skäl finns hinder 

eller starka betänkligheter mot ett isoleringsstraff men där endast en 

tillsägelse eller en varning framst{1r som en alltför lindrig reaktion. Me;:d 

hänsyn härtill anser jag att övervägande;: skäl talar för att sadant 

förordnande varom nu är fdga bör konstrueras som en sjiilvständig 
disciplinär påföljd som kan tillgripas antingen för sig eller i förening me;:d 

t!H isoleringsstraff. En sådan ordning gcr utrymme för en större flexibili
tet i pMöljdsvalet inte bara genom att man får ökade möjligheter att 

avstå från att tillgripa ett isoleringsstraff. Eftersom sanktionen frikopplas 
från isoleringsstraffet bör man även öppna möjlighet att meddela ifråga
varande förordnande för längre;: tid än sju dagar, lämpligen tio dagar. I 
överensstämmc.lse med vad som föreslagits i promemorian bör förordnan
de av det slag som här avses fä meddelas endast när det av särskilda skäl 

är erforderligt med hänsyn till förseelsens beskaffenhet t'llcr på grund av 

upprepad misskötsamhet. 

En konsekvens av den st1lunJa förordade;: lösningen bör rwturligen bli 

att vid prövning av fdga om villkorlig frigivning elkr övergång till vård 

utom anstalt särskild hänsyn inte längre skall tas i varje fall till sådan 

misskötsamhet som föranlett disciplinär bestraffning. Jag [1terkommn till 

d1:n fdgan i det följande men vill redan nu framhålla att ifrågavarande 

konsekvens inte rimligen bör kunna föranleda några allvarligare betänklig

heter från disciplinär synpunkt. Den stora fördelen mL'd det nya systemet 

är ju att man samtidigt tillgodoser både behovet av kännbara disciplinära 
reaktionsformer och del rättssäkerhctsintressc som kräver att följderna av 
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ett indisciplinärt beteende si'tvitt möjligt prövas och beslutas i ett enda 
sammanhang. 

Enligt det anförda hör man genom det nya systemet kunna undvika att 

indisciplinära beteenden nära nog regelmässigt kommer att påverka 
frågan om tidpunkten för den intagnes villkorliga frigivning eller övergång 

till vård utom anstalt. lndiseipliniirt bdeende kan emellertid enligt 

nuvarande ordning föranleda även sådana behandlingsmässiga åtgärder 

som indragning eller senareläggning av frigäng eller permission eller 

förflyttning till annan mer sluten anstalt. Sådana från behandlingssyn
punkt motiverade åtg:irder, som av den intagne ofta uppfattas som repres

sivt betingade följdverkningar av det indisciplinära beteendet, lär inte 

heller kunna undvaras i det nya systemet, även om det framstår som 

angeläget att en så förhållandevis kännbar åtgärd som förflyttning till

grips i så liten utsträckning som möjligt. Väsentligt är emellertid att i den 

mån som åtgärder av nu angivet slag vidtas skälig hänsyn därtill om 

möjligt tas i disciplinärendet. Detta gäller till en början redan i samband 

med bedömningen huruvida det över huvud taget finns behov av att 
utmäta någon särskild disciplinär påföljd. Inte sällan torde sålunda ätgär

cler av förevarande slag i sig själv innebära en så pass kännbar reaktion för 

den intagne att de bör kunna göra en disciplinär bestraffning onödig. I 

sådana fall där en disciplinär bestraffning emellertid framstår som ofrån

komlig bör de behandlingsmässiga åtgärderna likväl kunna påverka be

stämningen både av påföljdens art och svärighdsgrad. Mot bakgrund här

av bör i huvudsaklig överensstämmelse med promemorieförslaget i den 

nya lagen även tas in en föreskrift som anger att vid prövning av fråga om 

disciplinär bestraffning bör beaktas om förseelsen har andra omedelbara 

följder för den intagne, särskilt i sådana hänseenden som avses med be

stämmelserna om frigång, korttidspermission och frigivningspcrmission. 

Av naturliga skäl kommer i detta sammanhang hänsyn att kunna tas en

dast till sådana åtgänkr som redan vidtagits eller mt'd fog kan påräknas 
vid tidpunkten för disciplinärendets avgörande. I allmänhet torde det 

emellertid inte föreligga någon svårighet att ta ställning till förevarande 

frågor senast vid den tidpunkten. 
Frilgan om beslutsfunktionen i ärenden om disciplinär bestraffning 

återkommer jag till i samband med att jag behandlar lagförslagets 

enskilda lJL·stämmelser. Detsamma giiller de niirmare hestiimmelser av 
huvudsakligen teknisk art som promemorkförslaget innch5ller såvitt 

avser den disciplinära bestraffningen. 
Som framgiir av vad som tidigare sagts behövs 1iv,·n en översyn av vissa 

bcs!Jmmelser i BrB om vi 1 1 k o r 1 i g frigiv 11 i 11 g. 

Enligt 26 kap. 7 § BrB skall vid prövning av fraga om villkorlig 

frigivning särskilt be<iktas den dömdes uppförande under anstaltsticlen 

och si11n,·sriktning vid den tid da frigivning,~n ifnlgasätts, hans ber,·dvillig

het alt ers;itta skada som uppkommit genom brottet samt de förhCtl!an

dcn i vilka han skulle komma att förs;ittas t'flt:r frigivningen. Genom ati 

d1:"11 intagnrs skötsamhet unckr anslaltstiden sillund:i utgör en omständig-
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het som särskilt skall beaktas har som jag förut anfört i praxis den 

principen ut vecklats att allvarlig misskötsamhet i form av t. ex. rymning 

nära nog regdmiissigt får till följd att villkorlig frigivning senarel1iggs viss 

tid, t. ex. fjorton dagar eller en månad. Det system för disciplinär 

bestraffning som jag nyss föreslagit innebär cmelkrtid att det redan vid 

Mäggande av disciplinstraff skall kunna meddelas förordnande att viss tid, 

högst tio dagar, inte skall inräknas i tiden för verksrnllighet av den paföljd 

som den intagne undergil.r. I praktiken kommer ett s3dant förordnande 
att innebära att tiden för villkorlig frigivning kommer att senareEiggas 

motsvarande antal dagar. Flera förordnanden av angivet slag bör som 

föreslås i promemorian kunna kumukras, så att frigivningL'n senarc[[iggs 

högst 45 dagar eller beträffande korttidsintagna högst I 5 dagar. Vid detta 

förhållande bör dd - som framhallits i promemorian - i samband med 

prövningen av friigan om villkorlig frigivning rimligen inte kunna komma 

i fråga att p;) samma grund meddela beslut om ytterligare senareläggning 

av frigivningen. Starka skiH talar emdlertid för att det inte heller för de 

fall av disciplinförseelser som lämnats obeivrade - inte sällan under 

hänsynstagande till st1dana behandlingsåtgärder som vidtagits i samband 

med förseelsen - skall vara möjligt att i efterhand och många gånger först 

efter en förhällandevis lång tid fat ta beslut om L'n fördröjning av den 
intagncs villkorliga frigivning. 

Med anledning av vad kriminalvårdsniimnden anfört om att den 

föreslagna ändringen i 26 kap. 7 § BrB bl. a. får till följd att man vid 

prövningen av friiga om frigivning efter halva strafftiden inte längre kan 

ta nagon som helst hänsyn till visat väl förhållande under anstaltstiden vill 

jag för min del konstatera att jag inte uppfattat att förslaget har denna 
innebörd. Avsikten ~r sf1lunda främst att komma bort fdn den praxis 
som innebär att vissa formt'r av misskötsamhct under anstaltstiden niira 
nog regelmässigt ledn till en schablonartad förlängning av anstaltstiden 

och därigenom ofta till en form av dubbelbestraffning. Denna praxis 

synes ha sin grund i det förhållandet att "den dö1mks uppförande undt'r 
anstaltstiden" är en av de i lagtexten uppräknade faktorn som skall 

"särskilt beaktas" i förevarande sammanhang. När det gäller att bedöma 
om L'n övergfing till kriminalvård i frihet framst[1r som motiverad liksom 

utsikterna för att åtgiirden skall vara iignad att friimja den intagnes 

anpassning i samhället synes andra faktorer böra triida i förgrunden, 

främst då de förh[1llanden i vilka han skulle komma att försiittas efter 

frigivningen. Därmed avses inte uteslutande frågor om bostad, arbete dler 

liknande praktiska angeHigenht'ter. Det bör vidarL' framhiillas att enbart 

den omstfodighdcn att den särskilda hiinvisningen till uppförandet under 

anstaltstiden t<is bort ur lagtcxkn givet vis inte betyder alt Jet i och för 

sig finns något dirt'kt hinder mot att man i ct t enskilt fall likväl fäster 
visst avSL'ende vid dt'ssa förh[illandt'n i samband med prövningL'n av fr:iga 

om villkorlig frigivning. lktta tordL' inte bara giilla vid prövning av fråga 
om s. k. hälftenfrigivning. Det måstt' siilunda även kunna förutsiittas att 

exempdvis en mer än vanligt omfattande misskötsamhd under anstalts

tiden ibland kan komma att återverka också på bedömningen av förut-
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sättningarna för villkorlig frigivning l'fter 2/3 av strafftiden. 

Med hänsyn till det anförda ansluter jag mig till det i promemorian 

framlagda förslagl'I att ~indra bestämmelsen i 26 kap. 7 § BrB så att dess 

avfattning iiverenssUimmer med nu angivna synpunkter. Siilunda synes 

inte Eingre böra anges alt dl'll dömdes uppförande under anstaltstiden 

skall "siirskilt beaktas". Även i övrigt synes en omarbetning av bestäm

melsen vara piikallad. I överensstämmelse mL·d promemorieförslagl'I torde 

böra föreskrivas att vid prövning av fräga om villkorlig frigivning skall 

särskilt hl'aktas verkningarna av fortsalt frihctsförlust för den dömde och 

förutsättningarna för hans anpassning i samhället med hänsyn till de 

förhallanden i vilka han skulle komma alt försättas efter frigivningen. 

I den av mig förut nämnda. av riksdagen godkända propositionen 

angående åtgärder mot narkotikamissbruket (prop. 1972 :67) behandlades 

bl. a. frågan om villkorlig frigivning av lagöverträdare som undergår 

långvariga fängelsestraff för grov narkotikabrottslighet eller i övrigt för 

gro.va brott som utgör kd i en yrkesmässigt eller på annat sätt i 

organiseradL' former bedriven kriminell verksamhet, ofta med inter

nationell anknytning. Uttalandena tog närmast sikte p?1 villkorlig frigiv

ning efter halva strafftiden. Det framhölls att risken för fortsatt brottslig

het uppenbarligen är särskilt stor bland drn1 som tidigare ägnat sig åt en 

organiserad och inkomstbringande grov brottslighet och att detta borde 

särskilt beaktas även vid bedömningen av förutsättningarna för en 

resocialisering. Möjligheterna till s. k. h1ilftcnfrigivning bordl' därför 

tillämpas med största åtnhiillsamhet i frC1ga om förevar:rnde klientel. 

Särskilt gällde detta lagöverträdare som saknar fast anknytning till riket. 

Under remissbehandlingen av promemorieförslagct har krimin<ilvårds

nämnden anfört att den slirbehandling i frigivningsh~insL·ende av vissa 

intagna som sker i enlighet med dessa uttalanden bör gl's uttryckligt stöd 

i lagen. Härom vill jag för egen del framhålla att den ifoigavarande 

tillämpningen har kunnat genomföras inom ramen för gällandl' bestäm
melst'r. Den omständighl'ten att bestämmelsen i 26 kap. 7 § BrB ändras 
på siitt jag nu förordat torde inte iindra förutsättningarna för den 

särbehandling i frigivningshlinseende som det här. är fråga om. Vid pröv

ning av förutsiittningarna för den intagnes anpassning i samhiillet med 

hänsyn till dl' förhållanden i vilka han skulle komma att försättas efter 

frigivningen kan man nat urligL'n inte bortse från de risker för fortsatt 
brottslig vcrksamhet som gör sig alkkll's särskilt giillande bl'träffandL' 

ifrågavarande kategori lagövert ddare och som enligt uttalandena i I 97 2 
[m proposition utgör skäl för stor återh:illsamhl't när det gäller att bevilja 

dessa personer hält'tenfrigivning. Jag finner d:irför inte skäl föreligga för 

införandl't av siirskilda bL·st:immelser om villkorlig frigivning som uttryck

ligen tar sikte pil den kategori lagövnt1<idare som det här iir fr~ga 0111. 

När dd gäller övl'rgiing till v~ird utom anstalt för lkn som und('rgiir 

ungdomsningelsc eller internering har jag tidigare uttalat alt en konse

kvens av det nya systemet med bestraffning av disciplinära förseelser 

naturligen bör bli att vid prövning av fr[1ga om överg[mg till viird utom 

anstalt hänsyn inte längre tas i varje fall till sådJn misskötsamhet som 
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föranlett disciplinär bestraffning. Med anledning av vad som uttalats 
under n:misshehandlingen - särskilt av interneringsnämnden - vill jag 

framhålla att den angivna konsekvensen otvivelaktigt aktualiserar frågan 

om innebörden i de besfämmdser i 29 kap. 4 § och 30 kap. 5 § BrB som 
reglerar förutsättningarna för övergång till vård utom anstalt vid ung

domsfängelse resp. internering. Den förstnämnda bestämmelsen anger att 

vid ungdomsfängelse behandlingen skall fortsätta utom anstalt, 

n:ir anstaltsvånkn påg~Ht så liii1g tid som med hänsyn till behandlingens 

syfte finnes erforderligt. Övcrgilng till vård utom anstalt för dock inte ske 

innan el t är förflutit sedan den dömde intagits i anstalt, om inte särskilda 

skiil är därtill. Enligt den senare bestämmelsen skall vid internering 
belu:ndlingen, efter utgången av minsta tiden, fortsätta utom anstalt, när 

vård i anstalt finnes inte längre vara påkallad för att avhålla den dömde 

friin fortsatt brottslighet. lnterneringsnämnden har i sitt remissyttrande 

anfört att i varje fall s[ivitt angår internerade den intagnes förhiillande 

under anstaltstiden inte kan lämnas utan beaktande när frågan om 

övergiing till vård utom anstalt prövas. Nämnden har därvid framhållit att 

den vid sin prövning har att ta hänsyn till alla upplysningar om den 

dömde. 
Med anledning av det anförda vill jag untkrstryka att bestämmelserna i 

29 kap. 4 § och 30 kap. 5 § BrB bl. a. innebär att man vid bedömande av 

förutsättningarna för övergång till vård utom anstalt bör ta betydande 

hänsyn till värdet från resocialiseringssynpunkt av att den intagne blir 

förcmäl för värd utom anstalt, varvid bl. a. bör beaktas de förhållanden 

under vilka vinden utom anstalt skall fortgå. Vid internering framträder 

emellertid också nödvändigheten att ta hänsyn till risken för att den 

intagne efter överföring till vard utom anstalt gör sig skyldig till ny mera 
allvarlig brottslighet. Från dessa utgiingspunkter synes man knappast 

kunna gi"ira gällande att disciplinära försel'lser under anstaltstiden i och 
för sig utgör sådana förhiillanden som bör tillmiitas någon mera avgöran

de betydelse vid prövning av friigan om tidpunkten för den intagncs 
överförande till vård utom anstalt. Särskilt hör beaktas att indisciplinä ra 

yttringar under anstaltstiden ofta torde kunna föras direkt tillbaka på 

drn situ:.ition i vilken dt.!n intagne befinner sig till följd av frihetsbcrövan

det och som mimga gånger kan inncbiira betydande personliga p[ifrest

ningar för den intagne. Det torde därför med fog kunna hävdas att 

indiscipliniirt beteende under anstaltsvistelsen i och för sig intl' behöver 

inneb:ira fara för att den intagne under vård utom anstalt skall begå 

brott. Jag vill därför framhålla angeliigL·nheten av att indisciplinära 

bcteL·nde.n under anstaltsvistdsen normalt inte kommer att utgöra en 

faktor som sjiilvständigt fiir påvl'rka tiden för övergting till v[1rd utom 

anstalt för den som underg~lr ungdomsfängelsc eller internering. 

Kriminalviirdsstyrelsen har uttalat att den i promemorian föreslagna 

lagstiftningen i rniinga avseenden stiiller krav pii p e r son e 11 a och 

c ko n o rn is k a res u r ser som i vissa fall giir viisentligt utöver de 

förstärkningar som beslutats i samb:.ind med krimin:.ilvCirdsreformens 

;intagande. Jag vill hiirom till en början undt>rstryka att promemoricför-
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slaget i Jet väsentliga bygger på de riktlinjer för anstaltsvårdens utform

ning som avses bli förverkligade inom ramen för ifrågavarande reform. I 
vissa delar kan måhända promemorieförslaget sägas ha aktualiserat be

hovet av ytterligare resursförstärkningar, men jag vill å andra sidan 
framhålla att det av mig nu framlagda förslaget innebär vissa modifie

ringar i förhållande till promemorieförslaget. Jag tänker härvid på be

stämmelserna om fysisk träning samt om läkares medverkan i vissa 

ärenden. Sammanfattningsvis kan jag inte finna att genomförandet av nu 

ifrågavarande lagstiftning kommer att kräva resursförstärkningar utöver 
dem som redan har förutsatts i samband med principbeslutet om krimi

nalvå rdsrcf ormen. 
I likhet med vad som gäller f. n. bör i administrativ ordning meddelas 

n ä r m a r e f ö r e s k r i f t e r f ö r t il 1 ä m p n i n ge n av den nya 

lagen om kriminalvård i <instalt. I detta syfte innehåller promemorieför

slagl'l en motsvarighet till den bestämmelse i behandlingslagen som anger 

att Kungl. Maj:t eller, efter Kungl. Maj:ts bemyndigande, kriminalviirds
styrelsen meddelar sådana föreskrifter som här avses. Möjlighet att i 

administrativ ordning meddela tillämpningsföreskrifkr föreligger emeller

tid liven utan stöd av ett i lag givet bemyndigandc. Jag anser därför att en 

lagbestämmelse i ämnet kan undvaras. 
I promemorian har dragits upp vissa allmänna riktlinjer för i k r a f t -

t r ii Jan Je t av den nya lagL'll om kriminalvård i anstalt. Därvid har 
anförts att vissa· grundläggande bestämmdser i den nya lagen bygger på 

den nya anstaltsorganisationen, särskilt då bestämmelserna om anstalter

nas indt>lning i riksanstaltt•r och lokalanstalter samt ang?iende fördel

ningen av de intagna mellan olika typer av anstalter. Med h~insyn härtill 

och till d..:n planerade suecessiva uppbyggnaden av Jet nya region- och 

anstaltssystemet har i promemorian antagits att en del av Je allmänna 

besEimmelserna i Jen nya lagen inte kan sättas i kraft vid en för hela 

landd gt>mensarn tidpunkt utan att ikraftträdandd för ske succt>ssivt för 
olika delar av landet under en övergängspniod. Däremot har förutsatts 

att de i den nya lägen upptagna närmare bt"stiimrrn.:lserna om kriminalvilr
den i anstalt i allt väsentligt skall kunna sättas i kraft oberoende av det 
nya region- och anstaltssystemet och alltsa vid en för hela landet 
gemensam tidpunkt, den I juli l 974. 

Jag vill till en början framh:illa att det nya regionsystemet - som avses 

~rsälta Jcn nuvaran1k riijonginlklningen - kommer att genomföras 

succt>ssivt för olika eldar av landet under en flerårsperiod. BesL.immelser 

om rcgionsystemet torde emellertid fä meddelas av Kungl. Maj :t i samma 

ordning som nu giilkr beträffande räjongsysternet. Den nya lagen om 

kriminalvC1rd i anstalt piiverkas därför inte i och för sig av den nya 

region i ndt•lningen. 

Vad hiirefter giiller det nya anstaltssyslt'met, som bygger pCt en 

indelning av anstulkrna i riksanstalkr och lokalanstalter, har för själva 

anstaltsbyggandl'I - som uteslutande kommer att inriktas pii uppföran

lkt av nya lokalanstalter - utarbetats en tidsplan som omfuttar femton 
i"1r. Som justitieutskottl'I anfört torde denna tid i niigon mån kunna 
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nedbringas om befintliga anstaller i större utsträckning än kriminalviirds

bnedningen förutsatt tas i anspråk som lokalanstalter. Emellertid tar 

tidsplaneringen sikte enbart p~I det byggnadsmässiga genomförandet av 

anstaltsreformen. I och för sig torde det sålunda vara fullt möjligt att 

utan avbidan pa hyggnaclsprogrammets genomförande organisatoriskt 

indela samtliga nu befintliga anstalto:r i riksanstalter och lokalanstalter. 

En sådan ordning skulle innebära <itt siiclana befintliga anstalter som skall 

L'rsättas av nyuppförda lokalanstalter övergiingsvis far fungera som lokal

anstalter. 

Enligt min mening talar överv:igande skäl för att man pil angivet sätt 

redan från början och vid en för hela landet gemensam tidpunkt 

genomför det ny<i anstaltssystemet. Det blir dft möjligt att lata elen nya 

lagen om kriminalvård i anst<ilt träda i kraft i sin helhet vid en och smnma 

tidpunkt. Från organisatoriska och praktiska synpunkter innebär detta 

hetydandt.! fördelar. Ett sådant tillvtig:.igiingss1itt måste emellertid å <indra 

sidan oundvikligen få till följd att vissa makriella bestämmelser om 

anstaltsvårdens n1irmare utformning i en dl'I fäll inte redan fr{m början 

kommer att kunna ti111impas i avsedd utsträckning utan först småningom 

i takt med byggnadsprog:rammets förverkligande. Jag tänker här bl. a. pti 

ökad frigång och annan Vl'rksamhet vid lokalanstalterna som är avsedda 

att göra överg~ingL'n mellan anstaltsv~ircl och frivård mindre skarp och som 

endast med vissa svårigheter låter sig förverkligas inom ramen för det 

nuvarande anstaltshestiindet. Dessa initiala olägenheter torde dock få 
accepteras i betraktande av de obestridliga fördelar som den här förorda

de lösningen i övrigt innebär. 

Mot bakgrurid av det anförda och med tanke på det förheredelsearbete 

som krävs innan den nya lagen skall börj:i tillämpas förordar jag att denna 

i sin helhet s1itts i kraft dL·n 1 juli 1974. 

DepartcITIL'ntsförslagct innebär att den nuvarandt.! behandlingslagcn 

ersätts av tvii särskilda lagar, nämligen dels lagen om kriminalvård i 

anstalt och dels lagen om bnäkning av strafftid m. m. Vissa paragrafer i 

behandlingslagen hänför sig till fdgor som regleras i båda dessa lagar. 

Från författningsteknisk synpunkt synes °lkt med hiinsyn härtill lämpligt 

att bestämmdserna om ikraftträdandet av de nya lagarna och upphävan

dd av bd1andling:slagen meddt'las i L'n särskild lag. 

5.3 Ändringar i brottsbalkens bestämmelser om skyddstillsyn 

Niir domstol dömer någon till skyddstillsyn, kan domstolen med stöd 

av 28 kap. 3 § BrB förordna att i skyddstillsynen skall ingfi lwhandling i 

anstalt. Har den dömde inte fyllt 23 är. kan rättw bt!sluta att siidant 

förordnande om anstaltsbehandling skall verksttillas utan hinder av att 

domen p{i skyddstillsyn inte har vunnit laga kraft. 

Anstaltsbehandling enligt 28 kap. 3 8 BrB kan komma i fråga även 

under pågåt!nde skyddstillsyn. Om tkn dömde allvarligt misskötn sig, 

kan domstol salunda p(1 talan av <iklagart' förordna om anstaltsbchandling 
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(28 kap. 9 s andra stycket BrB). Begår den som har dömts till skyddstill

syn nytt brott kan domstolen, om 34 kap. I § I eller 2 BrB tilliimpas och 

skyddstillsynen s(lledl's består, enligt 6 § i sanuna kap. förordna om 

anstaltshchandling. Enligt 38 kap. 9 s andra stycket BrB kan rätten, om 

den dömde inte har fyllt 23 år, förordna att beslut enligt 28 kap. 9 § 

andra stycket eller 34 kap. 6 § samma balk sbll gå i verkställighet utan 

hinder av att det inte har vunnit laga kraft. 
Meddelas förordnande om anstallsbehundling i här avseddu fall bctriif

fande niigon som har fyllt 23 år, gar beslutet in!l' i verbWllighet förrän 

fullföljdstiden har gått ut, såvida inte den dömde dessförinnan avger 

nöjdförklaring. Avsevärd tid kan således förflyta fdn det att en anstalts

behandling aktualiseras till dess all Vl'rkstiillighet kan äga rum. Uppkom

mer fraga om anstaltsbehandling under pågiiende skyddstillsyn kan 

övervakningsniimnden eller domstolen med stöd av 28 kap. 1 I ;j BrB 

förordna atl den dömde skall tillfälligt omhändertagas. Beslutet går 

omedelbart i verkställighet men omhändertagandet får inte pågå under 

längre tid än en vecka eller undantagsvis två veckor. 
I en motion vid 197 I tirs riksdag ( 1971 :649) väcktes fragan om sadan 

ändring av BrB att domstol, när elen under pågikndc skyddstillsyn 

förordnar om anstaltsv[trd eller undanröjer skyddstillsynen och dömer till 

fängelse, skall ha möjlighet att förlänga tiden för omhändertaganclc enligt 

28 kap. 1 l § BrB till dess domstolens beslut vinner luga kraft. 

Justitieutskottet (ju U 1971 :17) avvisade på anförda skäl den i motio

nen föreslagna lösningen men tog fasta på ett par förslag som framförts 

under rcmissbehandlingen. Det ena innebar att möjlighett'rna att för

ordna om omedelbar verkställighet av beslut om anstaltsbehandling borde 

vidgas genom att 23-årsgriinscn tas bort. Det andra förslaget gick ut på att 

införa en möjlighet för domstolen att i de fall då starka individualpreven

tiva skäl talar för ett skyndsamt ingripande förordna om omedelbar 

verkställighet, även da domstolen undanröjer skyddstillsynL'n och dömer 
till fängelse. Dessa frågor borde enligt utskottet övervägas av Kungl. 

Maj :t. I det sammanhanget borde också prövas om det fiin:liggn behov av 

ändrade regkr beträffande möjlighdcrna att omhänderta den som har 

dömts till skyddstillsyn under tiden frtin det övervakningsnämndcn gör 

framställning hos åklagaren om åtgärder till dess att domstolens beslut 

föreligger. Riksdagen biföll utskottets hl·mställan. 

I departementspromemorian har föreslagits bestämmelser som innebär 

all domstolen skall ha möjlighet att förordna om omedt·lbar verkställig

het av anstaltsbehanclling enligt 28 kap. 3 s BrB även om elen som 

förordnandet aVSL'r har fyllt 23 dr. En sådan möjlighet bör enligt 

proml'rnorian finnas s:lväl niir förordnande ges i domen p:I skyddstillsyn 

som när det ges senarl' under prövotiden. antingL'll p:t grund av ckn 

dö1mks misskötsamhct eller vid lagföring för ny brottslighd. 

Flertalet rL'missinsranser tillstyrker promL·morid'örslaget. Sveriges ad

vokatsamfund anser det vara betänkligt från rättssährhetssynpunkt att en 

tilltalad underkastas bd1andlingsi1tgiircler innan domen har vunnit laga 

kraft. Ett sk:iligt hänsynstag:111de till rätls<ikerhetssynpunktcr skulk 
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enligt samfundet ske, om möjligheten till omcddbar verkställighet förbe
hålls de fall då den dömde har erkänt gärningen. Enligt samfundet 

behöver ett sådant villkor inte uppställas, om förordnande om anstaltsbe
handling meddelas under pfJgi1ende skyddstillsyn, eftersom skuldfrilgan i 

sf1dant fall är rättskraftigt avgjord redan tidigare. 

Av förarbetena till BrB framgiir <ttt möjligheten att förordn:i om 

ansbltsbehanctling som ett kel i en skyddstillsyn främst är avsedd för 

unga lagöverträdare: Av ctem >Om döms till skyddstillsyn med anstaltsbi.:

hanctling är ocksä det alldeles överviigande antalet under 23 är. Nägon 

övre åldersgräns för ctenn:i påföljdskombination har emellertid inte 

föreskrivits, och elen används i dl par hundra fall om iiret i fr<iga om 

dömda över 23 år. 

När domstolen finner alt anstaltsbeh:indling bör ingå i skyddstillsyn 

beträffande det klientel som ~ir äldre än 23 år, antingen förordnandet 

meddelas i domen eller senare under prövotiden, torde situationen i 

allmänhet vara sf1dan att omedelbara åtgärder behövs för att lösa akuta 

probkm av skilda slag. Anstaltsbchanctlingcn är i sactana fall ofta en 

förutsättning för att den fortsatta vården i frihet skall ha utsikter att 
lyckas. Det m;lste under siidana omstiinclighcter anses olyckligt att 
behandlingen kan komma att dröja under avsevärd tid. Delta kan siilunda 

fo till följd att elen dömdes sociala situation förvärras ytterligare till men 
in te minst för den kommandL' vården i frihet. 

Mot bakgrund av det nu anförda anser jag att promemorieförslaget bör 

genomföras. 

Mitt förslag föranleder ändringar i 28 kap. 3 § andra stycket och 38 

kap. 9 § andra stycket BrB. 
I likhet med vad som anförs i promemorian anser jag att vad utskottet 

i övrigt anfört om omedelbar verkställighet av fängelse och om omhU n
dertagande i avbidan på domstolens beslut bör övervägas i annat och 

vidare sammanh<ing. 
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6 Lagförslagens enskilda bestämmelser 

6.l Förslaget till lag om beräkning av strafftid m. m. 

Rubriken 

Den förc~lagna beteckningen på den nya lagen är i och för sig inte helt 

adekvat, t'ftcrsom lagen behandlar åtskilligt annat än vad som hör till 

strafftidsberäkning i detta uttrycks tekniska mening. Sålunda handlar 

iitskilliga av bestämmelserna om förutsättningar för verkställighet av 

frihetsberövande påföljder samt om när och hur sådan verkställighet skall 

inledas. Dessa bestämmelst'r har emellertid iiven den innebörden att de 

anger från vilken utgångspunkt strafftidcn skall räknas. Denna omständig

het i förening med behovet av t'n kortfattad och särskiljande beteckning 

torde berättiga den föreslagna rubriken. I anledning av dt under remiss

behandlingcn framfört förslag att använda beteckningen VL·rkst1illighetslag 

vill jag erinra om att den lag som nsatles genom behandlingslagcn och 

som sålunda ocksä innehöll en motsvarighet till de bL~stämmelser som en

ligt mitt förslag bör tas in i lagen om kriminalvård i anstalt, hade beteck

ningen lag ( 1945 :872) om verkställighet av frihetsstraff m. m. 

Inledande bestämmelser 

I § 

Paragrafen, som motsvarar I § i promemorieförslaget, anger i första 

stycket lagens omfattning. Andra stycket föreskriver att bestämmelserna 
i lagen om fängelse äwn är tillämpliga i fråga om fängelse som har ålagts 

som förvandlingsstraff för böter. 

Befordran a~· dom till ~·erkstiillighet m. m. 

2och3§§ 

Dessa paragrafer motsvarar 4 och 5 §§i bdiandlingslagen. I paragrafer

na har företagits ändringar av redaktiondl natur. 
Med dom avsl's h~ir, liksom i motsvarande paragrafer i bd1andlingsla

gen, ~iven domstols beslut. t. ex. i det fallet att domstol pii grund av den 
dömdes misskötsamhet under prövotiden undanröjer tidigare :idömd 

skyddstillsyn och bestfo1mer annan pi1l'öljd för brottet (jfr 28 kap. l) ~ 

och 38 kap. 8 ~ BrB). 

En dom pt1 fängelse far i vissa foll inte Vl'rkställas trots att den har 

vunnit Liga kraft. De fall som här avses är reglerade i 34 kap. I 0 s andra 

stycket BrB. Dessa bestämmelser tar sikte pa den situationen att den 

dömde har begått brot tct innan han börjat avtjiina ett rn ngd

sestraff. som har äclömts honom för annat brott. Framgår det 
inte av domarna, att det andra straffet har beaktats, skall domstol. efter 

anmälan av ~iklagarl', best~imma det straff som den dömde skall undngå 
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till följd av den dom som sist förd~ommer till verkställighet. Syftet tir att 

åstadkomma ett resultat som i möjligaste mån uppviiger följderna av att 

de bada brotten inte har bedömts i ett sammanhang. Prövningen skall ske 

när de båda domarna har vunnit laga kraft. Eftl'Isom prövningen skall 

avse endast den dom som sist förekommer till vnkställighet, föreligger 

inte nagot hinder att verkställa den andra domen. Det har därför inte 

ansetts nödvändigt att uttryckligt ange att verkställighet inte fär ske av 

det fängelsestraff beträffande vilkL'l domstolsprövning skall ske. Det är 

att miirka all nöjdförklaring beträffande den senare domen inte kan 

avges. Domstokns beslut enligt 34 kap. 10 § andra stycket BrB går enligt 

38 kap. () § samma balk omedt'lbart i verkställighet. Någon ändring i de 

h:inseenden som nu har berörts är inte avsedd. Något uttryckligt 
stadgande som reglerar hithörande frjgor finns ink i behandlingslagen 

och torde inte heller behövas i den nya Llgen. 

4-s s§ 

Dessa paragrafer innehiilkr best;immelsL·r om avgivande av nöjdförkla

ring och om verkan av sådan förklaring. De motsvarar 6-10 § s i 

behandlingslagcn. 

Nöjdförklaring av den som är häktad, vare sig häktningsbeslutet har 

meddelats i samma mål som domen eller i annat mål, behandlas i 4 §. 
Enligt 5 § är motsvarande bestämmdscr tillämpliga beträffande den som 

undergår fängelse eller på annan grund är intagen i kriminalvårdsanstalt. 

Till 6 § har förts bestämmelser om nöjdförklaring av den som är på fri 

fot. 7 § innehåller vissa gemensamma bestämmdscr. I 8 § finns regler om 

nöjdförklarings verkan. 
Någon motsvarighet till de i 9 s andra och tredje styckena hdiandlings

lagen givna bestämmelst'rna om underrättelse till domstol om nöjdförkla
ring samt om minnesanteckningar ;ing:1ende sådan förklaring finns inte i 

7 \i. Närmare förl'skriftcr i dessa hänseenden bör meddelas i administrativ 
ordning. 

De utvidgningar i fråga om rätten att avge nöjdförklaring som vidtagits 
hänger till största dl'len samman med de vidgade möjlighetl'rna alt 

verkst:illa p;iföljd samtidigt med häktning i annat mål. bg hänvisar i 

denna del till vad som anförts i den allmänna motiveringen. 

Nöjdförklaring skall kunna mottas under veckans alla dagar. I de fall 

nöjdförklaring far avges inför viss angiven befattningshavare gäller alt 

förklaringen vid förfall för c\cnm~ får avges inför den som är i hans stfäe. 

Sodalstyrl'lsen har i sitt remissyttrande framh<lllit att med det joursystem 
som gäller vid de rättspsykiatriska klinikerna knappast n<lgon annan än 

klinikchefen bör kunna åliig:gas att ta emot nöjdförklaring. Enligt styrel

sens mening skulle det även när klinikchden är i tjänst vara säkrast och 

mest praktiskt att polismyndigheten får till uppgift att motta nöjdför

klaring på rättspsykiatrisk klinik. Med anledning av dessa synpunkter har 

i 4 § första styckd förts in en b~stämmdse som anger att Kungl. Maj:t 

skall kunna förordna att häktad som förvaras på rättspsykiatrisk klinik i 
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vissa fall skall avge nöjdförklaring inför närmaste polismyndighet. 

En remissinstans ansl'r att det finns skäl som talar mot att litta 

polismyndighet motta nöjdförklaring pC1 rättspsykiatrisk klinik, särskilt i 

de fall cl;\ det gäller att fastställa om en nöjdförklaring av en psykiskt sjuk 

eller utvecklingsstörd kan betraktas som en giltig viljcförklaring. Med 

anledning härav vill jag framhitlla att i den ndn en sådan bedömning blivit 

aktuell enligt gältrnde rätt s:i !tar den alltid i princip nlitst företas av 

ni:igon som inte har psykiatrisk kompetens. Den nu föreslagna ordningen 

som innebär att den som är intagen pJ rättspsykiatrisk klinik i vissa fall 

skall kunna avge nöjdförklaring inför annan än klinikchefen eller dennes 

ställföreträdare innebär satillvida inte niigon principiell nyhet. Så snart 

tvekan uppstiir huruvida en dömd person - vare sig han för tillfället är 

intagen pi\ rättspsykiatrisk klinik dlcr t'.i - skall anses vara i sL!nd all 

avge nöjdförklaring med bindande verkan torde medicinsk sakkunskap 

böra anlitas. 

I fråga om nöjdförklaring av den som är pi1 fri fot anges i 6 § att siidan 

förklaring skall kunna avges iivcn inför förestimdare för allmänt häkte. De 

allmiinna hiiktena for anses väl lämpade att ta t'mol dömda som inst:iller 

sig för all undergå påföljd. 

9 och I 0 §§ 

Dessa paragrafer inneh:iller bestämmelser om befordran av dom till 

verkställighet och motsvarar 11 § i behandlingslagen. I syfte att vinna 

bättre översk<idlighet har hl'stämrrn:lserna delats upp pii tv2t paragrafer, 

varav den första (9 §) aVSL'r fall elit elen dömde är häktad eller intagen i 
kriminalvärdsanstalt od1 elen andra ( l 0 §) övriga fall. I fräga om de 

överväganden som ligger bakom de delar av dessa bestämmelser som 

utgör en nyhet i förhållande till gällande rätt h;invisar jag till den 

allmänna motiveringen. 
Hovrätten övt'r Sk:mc och Blekinge p:ipL'kar i anslutning till promemo

rians förslag till hestiimmelserna i I 0 s att den dömde inte har n:igon 

möjlight't att fä päföljden verkställd genom att avge nöjdförklaring eflL'r 
dt't alt domen har vunnit lag11 kraft. Hovriitten, som anser att skillnaden i 
detta hänseende mellan laga kraftvunna och ej lagakraftvunna domar inte 

är sakligt motiverad, föreslår att det i denna paragraf införs en regel av 

innebörd att vad som s:igs i paragrafl'ns tredje stycke OL'ksa skall giilla den 

som i annat fall begär att lagakraftvunnen dom skall verkställas. 

Enligt min mrning torde det inte föreligga nt1got behov av den 

föreslagna bestämmelsen. Jag utgtir diirvid fr~n att ingen som begär att ra 
verkställa en lagakraftvunnl'n dom blir vägrad detta. Jag vill i detta 

sammanhang erinra om bestiimmelsen i 14 ~ som ger kriminalvardsmyn

digheterna befogenhet alt besluta om anst:incl i vissa fall. Av dl'ss 

motsvarighet i behandlingslagen ( 12 §femte stycket) och med stöd diirav 

utfärdade föreskrifter frnmgär att ett sådant anståndsbcslut inte tar ifrån 

den dömde rätten att päfordra verkställighet. 
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I paragrafens sista stycke har tagits in en bestämmelse som ger 

polismyndighet rätt att även i fall da förpassning har hegärts förelägga 

den dömde att själv inställa sig vid kriminalvårdsanslall. 

l 1 ~ 

Paragrnfen, som suknar motsvarighet i behandlingslagen, föreskriver alt 

lkn som skall förpassas till kriminalvt1rdsanstalt för att undergii piiföljd 

for tillfälligt förvaras i allm~int hiikte eller polisarrest, om det iir 

erforderligt med hänsyn till transportförhållandena. Avsikten med be

st:irnmelsen är främst atl underlätta planeringen av kriminalvårdens 

transporter sii att möjligheterna till sam transporter skall kunna utnyttjas i 

större utsträckning utan alt den som skall förpassas behöver förlora 

strafftid. Som jag har framhiillit i den allmänna motiveringen bör 

bestämmelsen tillämpas även vid iiterförande av en intagen till anstalt 

efter del att han avvikit. 

12 ~ 

Bestämmelserna i 12 s behandlingslagen har uppdelats på lre paragra

fer, I 2-14 § §. I I 2 s ges bestämmelser om uppskov med verkställighet 

av fängelse med hänsyn till den dömdes hälsotillsdnd, arbets- eller 

utbildningsförhållanden eller övriga omständigheter. En utförlig redogö

relse för dessa bestämmelsers innebörd har lämnats i den allmänna 

motiveringen. 

I praxis har yppats viss tvekan om fdn vilken dag den nuvarande 

sexmi\nadersfristen för uppskov skall räknas. Detta hänger samman med 
den verkan som skall tillmiitas en ;insökan om nåd. Inges niiclcansökan 
först sl·clan domen har vunnit laga kraft, räknas fristen fr[m den dag 

domen blev verkställbar utan hiinsyn till nådeansökan. Om nådeans\)kan 

därt•mol inges innan domen är verkställbar, har uppskovsfristen i praxis 
räknats l'riin dagen för avgörandet i näcleärendet. 

Som JO har framhållit vid flera tillfällen bör uppskovsfristen alltid 

räknas frän den dag da domen blir verkställbar. Någon förskjutning av 
utg:ingspunklen för fristen bör inte iiga rum pii grund av ansökan om niicl. 

Lagtexten har fotl en utformning som syftar till all klargöra delta 

förhållande. Av samma skäl har paragrafen dessutom i lagförslaget pla

cerats före bestämmelserna om anstiind på grund av nådeansökan. 

13 ~ 

Paragrafen innehi1ller bcsliirnmelsn om anst.lnd med vcrkst:illighd pii 

grund av ansökan om ni1d. 

Fnligt giillande lag kan anstand pii grund av ingiven niicle;msökan ..:j 

beviljas, om den dömde är häktad eller om n[1d tidigare har si.ikls i målet. 

Enligt förslagd skall anstånd inte heller kunna beviljas, om den dömde är 

intagen i kriminalviirdsanstalt för undngJende av pilföljd. 
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Med hänsyn till införandet av fritidsstraff som pilföljd för brott av 

krigsman (prop. 1972:138) har ordet disciplinbot bytts ut mot disciplin

straff. Paragrafen har ckssutom undergått vissa redaktionella jämkningar. 

14 § 

Paragrafen motsvarar 12 § femte stycket behandlingslagen och inne

håller ett bemyndigande för Kungl. Maj :t att meddela bestämmelser om 

anstånd i högst sex månader för andra fal_l än so~ avses i 12 eller 13 §. 
Bemyndigandet har i viss utsträckning utnyttjats genom bestämmelser 

om anstånd för att förebygga överbeläggning på kriminalvårdsanstalterna 

(14 § behandlingskungörelsen 1964 :630). 

ls-11ss 

Dessa paragrafer motsvarar med endast redaktionella ändringar 13-
15 ~§ behandlingslagen. 

18 § 

Paragrafrn saknar motsvarighet i behandlingslagen. 

Av 37 ~ första stycket behandlingslagcn har motsättningsvis framgått 

att häktning av annat skäl än misstanke om brott inte skall medföra 

avbrott i pi\g(iende verkställighet. Här avses häktning som används för att 

tvinga niigon atl uppfylla en skyldighet, exempelvis atl avge vittnesmål 

eller att avlägga utmätningst'd. Genom att häktningen i sådant fall inte 

medför något avbrott i en p[1gående verkställighet torde tvångsmedlet 

inte ha någon effekt beträffande den som undergår påföljd under så lång 
tid, att häktningen måste -hävas innan frigivning från påföljden blir 

aktuell. 

KJ\.lK fann alt det saknades skäl att bt:hålla denna ordning och 
föreslog därför ett särskilt stadgande av inn~börd att verkställigheten 

skall avbrytas, om den som undergår fängelse, ungdomsfängclse, interne

ring eller behandling i anstalt enligt 28 kap. 3 § BrB häktas av annan 
anledning än misstanke om brott. 

I departementspromemorians lagförslag finns en bestämmelse som 
överensstämmer ml'd KJ\.IK:s förslag. Rernissinstanserna har tillstyrkt 

förslaget. Även jag anser att en slidan bestämmelse bör införas i den nya 
lagen. Friigan om vilken verkan som häktning på grund av misstanke om 

brol t skall ha på en pägiiende straff verkställighet återkommer jag till i 
anslutning till 23 §. 

Beräkning av straff tid m. m. 

19 § 

Paragrafen motsvarar 16 s bchandlings!agcn. 

I paragrafens första stycke anges att strafftidcn vid verkställighet av 

fängelse skall räknas från den dag då domen far verkställas, om den 

8 Riksdagen 197./. I samt. Nr 20 
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dömde är häktad eller på annan grund intagen i kriminalvårdsanstalt. I 
annat fall skall strafftiden räknas från den dag då elen dömde enligt 10 § 
tas in i allmänt häkte eller kriminalvårdsanstalt eller då han tas om hand 

av polismyndighet för förpassning. 

Andra stycket motsvarar 16 § andra stycket behancllingslagen. 

20 § 

Paragrafen motsvarar l 7 § bchandlingslagen. 

I paragrafen har endast vidtagits den ändringen att dt::t särskilt anges. 

att strafftidsresolutionen skall innehålla uppgift om den strafftid som 
återstår vid de tidpunkter då villkorlig frigivning kan ske. Detta inneb~ir 
cmclkrticl inte någon principiell nyhet eftersom sådana uppgifter redan 

nu tas med i resolutionerna. 

21 § 

Första stycket innehåller bestämmelse om alt kriminalv~\rdsstyrdscn 

vid utfärdande av strafftidsresolution skall omräkna strafftid som under

stiger fyra månader till dagar. Med uttrycket förekommer till vnkställig

het avses att bestämmelsen skall vara tillämplig även i fall d:i två korta 

straff om sammanlagt högst fyra månader skall verkställas samtidigt eller 

när ett straff skall verkställas tillsammans med iikrstaendc strafftid enligt 
en annan dom och den sammanlagda tiden iir högst fyra månader. Har 
omräkning skett till d.agar, skall denna omräkning gälla även om senare ett 

nytt straff skulle fön:komma till verkställighet på grund varav den 

sammanlagda strafftiden kommer att överstiga fyra m[mader. 
I övrigt överensstiimmcr paragrafen med 1 8 § behandlingslagen. 

22 § 

Paragrafen motsvarar 19 § första stycket bchandlingslagen. 

I paragrafen ges regler om hur tid för frihetsberövandl!t som tillgodo

räknats enligt 33 kap. S·· 7 § BrB skall läggas ut i samband med strafftids

bcräkning. Reglerna har kompletterats med bcstämmdser om tillgodoriik

nande för det fall som avses i 19 § andra stycket i denna lag. 

23 § 

Första stycket motsvarar 19 s andra stycket bl·.handlingslagen. Där 

behandlas frågan om hur avbrott i wrkstiillighekn påverkar strafftidsbo.:

räkningen. Tid för avbrott skall till skillnad från vad som hittills har skett 

alltid räknas i dagar. 
Av vad jag har anfört i den allmänna motiveringen angitende vidgade 

möjligheter till samtidig verkställighet av h;iktning och brottsp~lföljd 

framgår. att den omständigheten alt den som underg[tr p[1följd häktas pi1 

grund av misstanke om brott inte bör föranleda att straffverksLillighdt:n 

avbryts. Ett uttryckligt stadgande h~irom har tagits in i andra stycket. 
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Verkställigheten fortgiir även om den dömde som häktad förvaras 
annorstädes än i kriminalvårdsanstalt. I fråga om behandlingen medför 

dock häktningen att de bestämmelser som gäller för häktade blir tillämp

liga. 
I behandlingslagen finns några bestämmelser av vilka framgår att viss 

tid inte skall räknas in i verkstiillighetstiden. Även förslaget till lag om 

krirninalvilrd i anstalt inneh~iller i 35, 39 och 47 §§ bestämmelser av 

sil.dan innebörd. Tredje stycket i 23 § hänvisar till dessa bestämmelser. 

24-27 §§ 

Dessa bestämmelser motsvarar med vissa redaktionella jämkningar 

20-22 §§ behancllingslagen och 25-28 §§i KAIK:s förslag. 

Med anledning av ett påpekande av interneringsnämnden i anslutning 

till 27 § får jag erinra om att det tillkommer intcrneringsnämnclen och 

ungclomsfängelsenämndcn att verkställa erforderliga tidsberäkningar 

fr~iga om internerade resp. till ungdomsfängclse dömda. 

ÖJ1riga bestämmelser 

28-29 §§ 

Dessa paragrafer motsvarar 77 och 78 § § behandlingslagen, såvitt rör 

de frågor som regleras i denna lag. 

6.2 Förslaget till lag om kriminalvård i anstalt 

1 kap. Allmänna bestämmelser 

§ 

Denna paragraf innehalkr bestämmelser om lagens tilliimpnings
omr[1Je. Den motsvarar 1 § behandlingslagen och I ~ promemoricför
slaget. 

I överensstämmelse med promcmorieförslaget, som i denna del lämnats 
utan crinran av remissinstanserna. bör dcn nya lagen ges samma liilämp

ningsomddc som behandlingslagen. Som föreslagits i promcmorian bör i 
tl'rminologiskt hänsecnde göras den ändringen att uttrycket "behandling 
i fångvårdsanstalt" ändras till "kriminalvård i anstalt". 

I enlighet mcd det anförda föreskrivs i denna paragraf, att lagen avser 

kriminalvård i anstalt eftn dom på fängdse, ungclomsfiingelse eller 

internering eller förordnande enligt 28 kap. 3 § BrB om behandling i 
anstalt. Vidare anges att vad som föreskrivs i lagen om den som dömts till 
fängelse gäller äwn den som ålagts fängelse som förvandlingsstraff för 
böter. 

2 § 

Paragrafen innehaller en bestämmelse som anger vilken myndighet som 
iir cenl ralmyndighet för kriminalviirden i anstalt. Den motsvarar 2 § 
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behandlingslagen och 2 § promemorieförslaget. 

I likhet med gällande ordning och promemorieförslaget föreskrivs i 

denna paragraf att kriminalvårdsstyrelsen leder och har inseende över 
kriminalvården i anstalt. 

3 § 

Denna paragraf, som motsvarar 3 § promemorieförslaget, innehi.tller 

bestämmelser om olika typer av anstalter. Gällande bestämmelser i ämnet 

finns i 3 § behandlingslagen. 

Som jag har anfört i den allmänna motiveringen kommer dd nya 

anstaltssystemet att bestå av riksanstalter och lokalanstalter. Inom detta 

anstaltssystem bör liksom fallet är med det nuvarande anstaltssystemet 

finnas en huvudsaklig indelning i öppna och slutna anstalter och anstalts

avdelningar. 

Som föreslagits i promemorian bör termen fångvårdsanstalt ersättas av 
beteckningen kriminalvårdsanstalt. 

Fdgan om vilka anstalter som skall vara lokalanstalter eller riks

anstalter och vilka anstalter eller avdelningar av anstalt som skall vara 
öppna resp. slutna måste av naturliga skäl kunna omprövas när skäl 
därtill föreligger och bör därför avgöras i administrativ ordning. En 

bestämmelse härom bör tas upp i förevarande paragraf. 
I enlighet med det anförda föreskrivs i förevarande paragraf dels att 

kriminalvårdsanstalt är riksanstalt eller lokalanstalt, dels att riksanstalt, 

lokalanstalt eller avdelning av anstalt är öppen eller sluten. Vidare anges i 

paragrafen att Kungl. Maj :t eller myndighet som Kungl. Maj :t bl'St1immer, 

förordnar vilka anstalter som är riksanstalter eller lokalanstalter och vilka 

anstalter eller anstaltsavdelningar som är öppna eller slutna. 

4 § 

Förevarande paragraf, som motsvarar 4 § promemorieförslaget, upptar 
grundläggande bestämmelser om malsättning och principer för kriminal

vård i anstalt. Bestiimmelserna har delvis sin motsvarighet i 23 § första 

stycket och 40 § behandlingslagen. 

Som föreslagits i promemorian och i stort sett godtagits i sak av 

n:missinstanserna finns det inte anledning att friingä de redan i gällande 

behandlingslag uttalade grundsatserna all anstaltsvården skall utformas 

så, att den intagnes anpassning i samhället fr:imjas och att skadliga 
följder av frihetsberövandet såvitt möjligt förebyggs. 

Enligt de av statsmakterna antagna riktlinjerna för kriminalvf1rdens 

fortsatta utformning kan den angivna målsättningen bäst förverkligas om 

verksamheten vit\ anstalterna redan frän början inriktas på olika slag av 

konkreta atgärder som förberl·cler den intagne för tillvaron utanför 

anstalten. Vid inriktningen av anstaltsvärden måste emellertid hänsyn 

även tas till kravet att påföljderna vcrkslälls på ett siidant sätt att 

samhället i möjligaste mån skyddas mol brott. I promemorian har 

föreslagits att lagen skall ge uttryck för den avvägning som sålunda maste 
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göras mellan intresset att i förhållandevis fria former rehabilitera den 
intagne och samhällets säkerhetsintresse. I likhet med remissinstanserna 
delar jag denna uppfattning. Den i promemorieförslaget föreslagna 
utformningen av bestämmelsen finner jag ändamålsenlig. 

Jag har i den allmänna motiveringen framhållit vikten av att frigivning 
och övergång till vård utom anstalt förbereds i god tid. På sätt föreslagits 

i promemorian bör ifrågavarande grundsats lämpligen lagfästas i före

varande paragraf. 

Med hänsyn till det anförda föreskrivs i förevarande paragraf, att 

kriminalvården i anstalt skall utformas så att den intagnes anpassning i 

samhället främjas och skadliga följder av frihetsberövande! motverkas. 

Vidare anges att i den utsträckning det kan ske utan att kravet på 

samhällsskydd eftersättes, verksamheten friin bö1jan bör inriktas på 

åtgärder som förbereder den intagne för tillvaron utanför anstalten. 

Slutligen föreskrivs att frigivning och överförande till vård utom anstalt 

skall förberedas i goJ tid. 

Det ligger i sakens natur att bestämmelserna i förevarande paragraf har 

sin huvudsakliga betyJelse för intagna som undergår sådana påföljder vid 

vilka anstaltsvistelsen normalt skall överga i villkorlig frigivning eller vård 

utom anstalt. I vissa hänseenden bör emellertid paragrafen ha praktisk 

betydelse även för sådana intagna som dömts till korta frihetsstraff. Jag 

avser härvid närmast de bestämmelser som anger att skadliga följder av 

frihetsberövanJet skall motverkas och att frigivningen skall förberedas i 

god tid. 

5 § 

Paragrafens första stycke innehålkr bestämmelser om samverkan dels 
mellan kriminalvårdens olika organ och dels mellan kriminalvården och 

andra samhälleliga organ. Bestämmelserna, som motsvarar 5 § första 
stycket promemorieförslagct, saknar motsvarighet i bchandlingslagen. I 
paragrafens andra stycke. som motsvarar 5 § andra stycket promemorie
förslagct, har tagits in bestämmelser om samverkan med den intagne och 
hans närstående vid planläggningen av hans behandling. 

Av vad jag anfört i den allmänna motiveringen framgår att det framtida 

kriminalvårdsarbetet bör inriktas på en ökad integrering mellan anstalts
vård och friv[ircl, pil så sätt att de organ, befattningshavare eller andra 

personer som har eller skall ha hand om frivården skall medverka i 

rehabiliteringsarbetet redan under den intagnes anstaltsvistelse i så stor 
utsträckning som är möjligt med hänsyn till hans anstaltsplacering m. m. 

Den lagbestämmelse som skall ge uttryck för denna målsättning bör ha en 

mera förpliktande utformning än vad promemorieförslaget inneh1iller. I 
överensstämmelse med vad jag tidigare anfört bör det sålunda anges att 

samverkan mellan kriminalvårdens organ inte endast "hör" utan "skall" 

äga rum. 

Av den allmänna motiveringen framgår vidare att ett förverkligande av 

anstaltsv[1rdens syfte ofta kan förväntas påkalla stödåtgärder och vård

insatscr av ändra myndigheter och organ än kriminalvårdens. t. ex. i fråga 
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om bostads- och arbetsanskaffning samt fysisk och psykisk hälsovård. Jag 

har ocks:1 understrukit att de organ som har att svara för sådan 

verba mhet som regel har ett allmänt ansvar även för kriminalvardens 

klientl'I och att det därför är angeläget att kriminalvilrdsarbetd i 

förekommande fall kommer att bedrivas i närn samverkan med det eller 

de organ som det i det enskilda fallet bn varo fråga om. Den i 

promemorian föreslagna bestämmelsen anger att i den mån ett förverk

ligande av vårdens syfte påkallar insatser av andra samhälleliga organ 

dessa bör, vart och ct t inom sitt ansvarsområde, verka för ändamalsenliga 

och i övrigt lämpliga åtgärder. Som jag uttalat i den allmänna motive

ringen torde emellertid ifrågavarande synpunkter bättre än i promemorie

förslaget kunna samnlilnfattas i en regel som utan direkt hänvisning till 

ifragavarande samhällsorgans ansvar föreskriver att i nu avsedda fall 

erforderlig samverkan skall ske mellan kriminalvården och företrädare för 

berörda organ. 

I enlighet med dessa överväganden anges i första stycket av före

varande paragraf att kriminalvården i anstalt skall planläggas och genom

föras i nära samverkan mellan kriminalvårdens olika organ. Vidare före

skrivs att i den mån ett förverkligande av vårdens syfte kräver insatser av 

andra samhälleliga organ, erforderlig samverkan skall ske med företrädare 

för sådant organ. 
1 5 § andra stycket promemoril'förslaget har tagits in bestämmelser 

som anger bl. a. att planläggningen av den intagncs behandling bör äga 

rum i samråd med denne och i den utsträckning det lämpligen kan ske. 

med hans närstående. Bestämmelserna har i stort sett lämnats utan 

erinran av remissinstanserna. Kriminalvårdsstyrelsen har framhållit att 

förslaget ger uttryck för en i jämförelse med nuvarande förhållanden hi:\jd 

ambitionsniva och att dess genomförande kommer att medföra en i:\kad 

arbetsbörda för personalen. Vissa särskilda reservationer har därtill gjorts 

när det gäller kontakter med den intagnes närstående. 

För egen del vill jag framhålla att en led<mde grundsats för kriminal

v:'trden i anstalt bör vara att den intagne skall stimuleras att i s~1 stor 

utsträckning som möjligt själv medverka aktivt vid planläggningen av 

anstaltsvistclsen och den därefter följande vården i frihet. Med hänsyn 

härtill bör, som interneringsnämnden förordat i sitt remissyttrande. i 

bestämmelserna anges att samräd skall - och alltså inte bara bi:\r - äga 

rum med den intagne vid planläggningen av hans behandling. Som pro

memorieförslaget också anger skall den intagne vidare beredas tillfälle att 
yttra sig om tillämnade åtgärder som rör honom särskilt, om inte 

synnerliga skäl t'!lar däremot. Sådana skäl kan ibland föreligga om det är 

nödvändigt att genomföra exempelvis en förflyttning omgående och det 

är svårt att bereda den intagne rådrum för yttrande. Någon gång kan 

ocksa speciella säkerhctsskäl böra föranleda att den intagne undanhalls 

information om planerade atgärder. 

Det kan vidare ibland vara av väsentlig betydelse för rchahiliterings

arbetets foirngång att den intagnes behandling planliiggs i samråd med 

hans niirstående. Sådant samråd bör därför ske i lämplig utsträckning. 
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Därvid bör som kriminalvårdsstyrdsen :mfört i sitt remissyttrande natur

ligtvis beaktas att det vid vissa anstalter kan bli svårt på grund av 

bristande personalresurser att i avsedd utsträckning upprätthålla en i och 

för sig önskvärd kontakt med de intagnas närstående. Jag delar också 

styrelsens uppfattning att kontakt med närstående i princip bör tas 

endast efter medgivande av den intagne. 

I enlighet med det anförda föreskrivs i paragrafens andra stycke, att 
planläggningen av elen intagnL~S behandling skall äga rum i samråd med 

denne, att i den utstriickning dl't lämpligen kan ske samracl bör ske även 

med hans närstaendc samt att elen intagne skall beredas tillfälle yttra sig 

om ti!Himnade åtgiirder som rör honom särskilt, om inte synnerliga skäl 

talar däremot. 

6 § 

denna paragraf. som motsvarar 6 § promemorieförslaget, har tagits in 

besliimmelser om de intagnas fördelning mellan lokalanstalter och riks

anstaltL'r. I bchandlingslagen ;ak1ws direkt motsvarighet till paragrafen. 

Allmänna regler om grunderna för de intagnas fördelning finns i 25 § 

nämnda lag. 

I den allmänna motiveringen har jag konstaterat att det nya anstalts

systcmet. som bygger på en indelning i lokalanstalter och riksanstalter, 

pakallar ändrade riktlinjer för anstaltsplaceringen av de intagna. Jag har 

diirvid anslutit mig i sak till de riktlinjer för fördelningen mellan lokal

och riksanstalter som dragits upp i dt' i promemorian föreslagna lagreg

lerna och vars innt'h:lll jag niirmare behandla!. Dock bör den ändringen 

göras i frirhållande till promcmorieförslagct att det klar:1re markeras att 

ifriigavarandc lagbestämmelser enbart har karaktären av vägledande anvis

ningar som dl't i m:"\nga fall kan finnas anledning att göra undantag ifrån. 

I rnlighet med det anförd3 före~krivs i förevarande paragraf att vid 

fördelningen av de intagna mellan lokalanstalter och riksanstalter föl

jande· allmänna riktlinjer skall vara vägkdandc. nämligen att den som 

undergiir fängelst' i mer iin fyra mdnadcr men högst ett lir företrädesvis 

skall vara placL·rad i lokalanstalt. att den som undergår fängelse i mer än 

ett Iir, ungdomsfängelst• elkr internering förl'l rädesvis placeras i riks

anstalt men far föras över till lokalanstalt n;ir sa behövs för en ändamåls

enlig förberedelse av frigivning elkr övergang till vtird utom anstalt samt 

alt den som undergiir fongclsc i högst fyra månader företrädesvis bör vara 

placnad i riksanstalt. 

7 s 
Denna paragraf. som motsvaras av 7 ~ prornemoridörs!aget. ger regler 

om fördelningen av ik intagna melhrn öppna och slutna :rnstalkr. 

Bchandlingslagcns bestämmelser i s:1mma ämne finns i 42. 53 och 57 ~~

Utöver indelningen i lokalanstalter och riksanstalter kommer, enligt 

vad .iag tidigare anfört, det nya anstaltssystemet att liksom hit tills ha en 

indelning i öppn<i och slutna anstalter eller anstaltsavcli:lningar. Riks-
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anstalterna skall bestå av såväl öppna som slutna anstalter och detsamma 

skall gälla lokalanstalterna. Med hänsyn härtill finns det behov av 
särskilda bestämmelser som reglerar grunderna för de intagnas fördelning 
mellan öppna och slutna anstalter. Vid utformningen av dessa bestäm

melser måste bl. a. beaktas alt såväl de öppna som de slutna anstalterna 

kän ha varierande grader av öppenhet resp. slutcnhet. 

Jag har i den allmänna mot ivcringen tagit ställning till vilket princi

piellt innehåll som reglerna i förevarande ämne bör ha. Därav framgår att 

utgångspunkten bör vara att vården i anstalt skall vara så öppen som 

möjligt. I särskilda fall. som jag närmare har berört, måste emellertid 

sluten vård ifrågakomma. 
I enlighet med vad jag tidigare har sagt föreskrivs i förevarande 

paragraf som huvudregel att intagen bör placeras i öppen anstalt om inte 

placering i sluten anstalt är påkallad för att hindra att han avviker eller 

eljest av säkerhetsskäl eller med hänsyn till att möjlighet bör bered;;s 

honom till sadant arbete eller slidan undervisning, utbildning eller särskild 

behandling som inte lämpligen kan anordnas i öppen anstalt. Vidare 

föreskrivs att den som dömts ti Il fängelse i lägst två år eller till internering 

med en minsta tid av två år eller mer skall placeras i sluten anstalt, om 

det med hänsyn till att han saknar fast anknytning till riket eller eljest 

bn befaras att han är särskilt benägen att avvika od1 fortsätta en 

brottslig verksamhet, vilken på grund av omfattning och inriktning är av 
särskilt allvarlig karaktär. Undantag görs för det fallet att annan placering 
krävs för en ändamålsenlig förberedelse av förestående. frigivning eller 

överföring till vård utom anstalt eller när det eljest föreligger synnerliga 

skäl för placering i öppen anstalt. 

8 § 

denna paragrnf som motsvarar 8 § promemorieförslaget, ges en 

bestämmelse om vad som särskilt skall beaktas vid placering av in tagen 
som inte fyllt 2 l år. Paragrakn saknar direkt motsvarighet i bchandlings
lagen. Bestämmelser i samma ämm· finns dock i 25 § första stycket och 

42 § första stycket nämnda lag. Vidare kan erinras om bestämmelsen i 

52 § samma lag. 

Som jag anfört i den allmänna motiveringen är det av vikt att unga 

lagöverträdare placeras på sådant sätt att de. inte utsätts för olämplig 

påverkan av andra, mera gravt kriminellt belastade intagna. 1 överens

stämmelse med promemorieförslaget föreskrivs därför i förevarande 

paragraf att vid placering av intagen som inte fyllt 21 år skall särskilt 

beaktas att han såvitt möjligt hålls åtskild från sådana intagna som kan 
inverka menligt på hans anpassning i samhället. 

2 kap. Närmare bestämmelser om kriminah'ården i anstalt 

9 § 

Denna paragraf, som motsvarar 9 § promemorie.förslaget, innehåller 

bestämmelser om hur intagen skall bemötas samt om intagens upp-
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triidande m. m. Paragrafen har delvis sin motsvarighet i vissa bestämmel

ser i 23 ~ behandlingslagen. 

I promemorieförslagl't har angetts vissa grundsatser som bör gälla i 

fråga om bl'handlingen av den intagne. En sådan grundsats är den i 

gällande behandlingslag uttalade, i och för sig självklara bestämmelsen, 

att intagen skall behandlas med aktning för hans människovärde. 1 likhet 

med remissinstansl'rna anser jag :.1tt en siidan besnimmelse lämpligen bör 

tas in ocksa i den nya lagen. 

t-.n annan grundsats som i det la sammanhang bör komma till uttryck i 

bgen är enligt promcmorieförslaget att den intagne skall bemötas med 

förståelse för de särskilda svårigheter som är förenade med vistelsen i 

anstalt. Jag anser att dt'tta förslag, som lämnats utan erinran av remiss

instanserna, har goda skäl för sig. Ett frihetsberövande innebär ofta 

betydande påfrl'stningar av skilda slag för den som är föremål fiir ett 

siidant ingripande. Miinga av de friktioner som lätt uppstår i anstalts

miljön torde direkt kunna hiinföras till den siirskilda situation i vilken de 

intagna befinner sig till följd av frihetsherövandet. Dessa i och för sig 

självklara förhiillanden bör anslaltspersonalen ständigt söka balla i minnet 

i sin dagliga kontakt med de intagna. 

1 enlighet med dessa övl'rväganden föreskrivs i första stycket av 

förevarande paragraf all in lagen skall behandlas med aktning för hans 

miinniskovärck od1 att han skall bemötas med försti1elsl' för de särskilda 

svärighetn som iir förL'TJadl' Illl'd vistelse i ansl alt. 

Niir dl't giilkr den intagnes skyldigheter innehåller promcmorieför

slagd till en hörjan en bestiimml'lse som saknar motsvarighet i giillande lag 

och som anger att intagen skall visa hiinsyn mot medintagna. Under 

rt'missbehandlingen har kriminaldrdsstyrelsen. tillsynsutredningen och 

Statsanstiilldas förbund med instämmandl' av LO föreslagit att bestäm

melsen ändras s~i att lkn anger atl intagen skall visa hänsyn mot både 

personal och medintagna. 

För egen del vill jag anfiira att det 1ir viisenlligt att de intagna iakttar 

viss;i samlevnadSrl'gler för ;Jtl livd i anst<1lten skall kunna funger;i Sa 
friktionsfritt som möjligt. Detta gäller inte minst i förhållandet de 

intagna sinsemellan. Dd förekommer sålunda ibland att vissa intagna 

trakasserar sina medintagna elll'r i övrig! utsätter dem för ett hänsynslöst 

beteende. Som ii1vandrarverket fr;imhållit är dd inte sällan utlänningar 

som drabbas p[1 detta sätt. I viss utsträckning hör man kunna komma till 

riit la med dessa prohkm genom en lämplig differentiering av klientelet 

od1 g<'m>m algiirder av andra slag. Men det synes ändå vara befogat att 

genom en uttrycklig besliimml'lse markera de inlagnas skyldighl'ter när 

Jet giiller deras inbördes samv~1ro. ,\ven anstaltspersonalen utsätts emel

lertid inte siillan av vissa intagna för otillbörliga och hänsynslösa beteen

den av olika slag som försdrar den dagliga kontakten med de intagna och 

motverkar personalens str:ivanden :it! få till st[!nd och upprätthålla en så 

god anslaltsmiljö som möjligt. Det är diirför i lika mån befogat att genom 

en utlrycklig bl'stämmelse markera att de intagna iir skyldiga alt visa 

hiinsyn uven genll'mol personalen. 

Som anförts i promemorian miisk de intagna ocksii åläggas skyldighet 
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att rätta sig efter de ordningsregler som gäller för anstalten och de 

anvisningar som anstaltspersonakn Wmnar dem. Den i promemorian 

föreslagna bestämmelsen härom överensstämmer i sak med vad som gäller 

l'nligt bd1andlingslagen. I likhet med remissinstanserna har jag inte nagot 

all t'l"inra mot förslaget i denna del. 

I överensstiimmelse med vad jag s~1Junda anfört föreskrivs i andra 

st.l'cket av förl'varande parngraf att intagl'n skall visa hänsyn mol 

anslaltspl'rsonal och medinl;igna samt att han skall rätta sig t'fter de 

ordningsregler som g:ilkr för anstalten och de anvisningar som anstalts

personalen lämnar honom. 

I 0 S 

I förev:Jrantle paragraf, som motsvarar 10 ~ promemoriL·förslaget, gL'S 

besUimmelser om :n[)l'te och :mnan verksamhet inom anstalt. Nu gällande 

best~immelser i dl'ssa :imncn finns i 23. 48. 54 och 59 ~s hdiandlings

lagen. 

Jag vill här förutskicka att enligt en i 12 § föreslagen best:in1m.:lse de 

ini agnas arbetsplikt kommer att bibeh:illas. 

DL' bestämmelser i promcmoril'förslaget som reglerar de intagn:ts 

arbete och verksamhet i övrig! inom anstalten avses i likhet med g:illande 

bl'stiimmclscr ge utrymme för ett flertal bd1andlingsalternativ. Siilunda 

föreskrivs all intagen skall beredas liimpligl arbl'te som såvitt möjligt 

fdmjar utsikterna för honom alt efter frigivningen inordna sig i arbets

livet. att om intagen har behov av undervisning eller yrkesutbildning eller 

av psykoterapeutisk eller annan särskild bl'liandling sådan S<lvitt möjligt 

skall beredas honom med motsv:irande inskriinkning i arbetstiden saml 
att intagen som har förutsätlning::ir för att bedriva självst~indiga studier 

skall siivitt möjligt beredas tillCille därtill ll1L'd inskriinkning i arbetstiden. 

Som framhiillits i promemorian är det :JV primär bdyclelse för dt> 

intagnas anpassning i s::imhället att ekras vnksamhc't anordnas på ett 

ändamälsenligl sätt och anpassas till varje enskild intagens individuella 

förut slit tningar och behov. I likhet med gällande ordning kommer olika 

former av arbetsdrift därvid i första hand i fr!1g:1. Y:igledandc vid valet av 

arbete al den intagne bör naturligcn vara att detta såvitt möjligl främjar 

utsiklrrna för honom att efter frigivningen inordna sig i arbetslivet. Den 

bestämmelse i promemorieförslaget som gn uttryck för dessa synpunkter 

har i allt viiSL'ntligl lämnats utan erinran av remissinstanserna. Även j:1g 

bitriider förslaget. 

De intagna har ofta en mycket brislfiillig skolunderbyggnad och 

utbildning. Med hiinsyn hiirtill är det väsentligt att som redan i viss 

utsträckning sker enligt gällande ordning - anstaltsvistclsen i rimlig 

omfattning inriktas pa åtgärder som är ägnade att undanröja dess:1 brister. 

l första hand torde frägan ha betydelse för det yngre klientelet. Men äwn 

mimga äldre' torde vara i stort behov av undervisning elkr utbildning. 

Som framhiillits i kriminalvardsstyrelscns remissyttrande kan den utbild

ning som kommer i fråga vara av såväl teoretisk som praktisk a1t. Det i 

pnimemoricförslaget använda uttrycket "yrkesut bildning" har med hän-
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syn härtill en alltför sn~v innebörd och bör därför ersättas med uttrycket 

utbildning. Vad särskilt gälkr !L'oretisk utbildning kan dd i vissa fall 

finnas anledning att bereda intagl'n mhjlighl'l till s. k. enskilda studier, 

vilka i sii fall Umpligl'n bör bedrivas enligt L'n på förhand fastställd plan. 

Sådana studier ingttr i begreppet utbildning. Som kriminalvärdsstyrelsen 

har anfört kan ml'd hänsyn till det anförda den i promemoridörslagct 

upptagna lwstämmelsen om möjlighet fiir intagen ä1 t bedriv;i s. k. 

självstiindiga studier utgit. 

Liksom 1:. n. bör möjlighet ocks~i i vissa fall bnt'das intagL'll till särskild 

bd1andling i olika former. Det kan diirvicl vara fdga om medicinsk

psykologisk behandling. snm i sig innesluter dl'l i prnll1L'morian anvilnda, 

mer begränsade begrL'ppd psykoterapl'utisk behandling. Vidare kan för en 

dl'! intagna ifrägakomma s. k. arbetsvttrelande behandling. 

Förutsiittningarna för att intagen skall beredas undnvisning e. d. bör 

som föreslagits av advokatsamfundt't preciseras biitt rc iin som skt'tt i 

promernoridörslagl't. S;ilunda b<1r som förutsiitlning m1gcs. förutom den 

intagnes behov av dL'n aktuella undervisningen eller behandlingen. att 

verksamhden i fraga kan iiga rum med hiinsyn till anstaltst idens längd 

od1 den intagnl's förutsiittningar. För att markt'ra atl dL' olika verksam

heter som sälnnda kan ifrågakomma är likvärdiga med arbete bör som 

föreslagits av SAK anges at I dessa vnksamht'ler skall försiggå undn 

arbetstid od1 inte, som föreslagits i promemorian "med inskriinkning i 

arbetstiden··. 

I enlighet med vad salunda anförts fört'skrivs i denna paragraf att 

intagen skall bncdas lämpligt arbet.: som såvitt möjligt främjar utsikterna 

för honom att efter frigivningen inordna sig i arbL'lslivet samt att om 

intagc-n har behov av undervisning eller utbildning eller av mcdicinsk

psykologisk t'ller annan s~irskild behandling siidan skall beredas honom 

under arbl'tstiden. om det kan ske med hiinsyn till anstaltstidens längd 

och den intagncs förutsättningar. 

Fört'.varandt' paragraf avsL'r verksamhd Ulllkr arbetstid. 1\/:ignn bestiim

melsc om vad som utgör arbl'lstid för intngna finns inte i behandlings

lagl'n. lhrL'!llOl ~ir denna fri\g:1 f. 11. reglerad i värdcirkuEiret. D:ir 

föreskrivs bl. a. (129 §) att allmän arbetstidslag i tilliimpliga delar skall 

gii!la för kriminalvårdens arbetsdrift och ekonomiarbete. Jag anser att 

frågan om vad som utgör arbetstid för intagen i kriminalvårdsanstalt inte 

heller i fortsättningen behöver regleras i lag utan att det räcker att 

föreskrifter i iin111et meddelas i adrninistr:itiv ordning. 

11 s 
Ocnna paragraf. som motsvarar 11 ~ promemoril'förslaget. inneh511er 

bestärnml'lser om s. k. frigiing. I 49. 54 och 59 §~ behancllingslagen finns 

bestämmclsc'r i samma ämne. 

Enligt gällande bc•sUimmelser kan intagen som undng;ir fängelse eller 

internL'ring som ett kd i förbl'redandet ;iv frigivningen resp. livergangen 

till v:Jrd utom anstall l"i1 tillstiind att utom anstallen utföra ;rnnal arbell' 

än som bedrivs inom kriminalvi1rden, om fara för missbruk inte kan allSl'S 
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föreligga. För medgivande till frig<lngsarbete för den som undergiir 

fängelse krävs dessutom all sådant arbete är lämpligt med hänsyn till 

anstaltstidens Hingd eller av annan särskild anledning. Den som undergår 

ungdomsfängelse kän erhålla tillstand att utom :mstalten utföra l!nnat 

arbete eller delta i annan undervisning än som bedrivs inom kriminal

vården. Några särskilda förutsättningar härför har inte angetts i lagtexten. 
Promemorieförslaget innebär att frigång skall kunna utnyttjas i betyd

ligt större utsträckning än f. n. Framför allt avses detta ske vid lokal

anstalterna. I promemorian föreslås mcit denna bakgrund bestämmelser 

som anger att man för att underlätta en intagens anpassning i samhället 

kan ge honom tillstånd att under arbetstid utföra arbete eller delta i 

undervisning, yrkesutbildning eller annan särskilt anordnad verksamhet 

utom anstalten samt att särskilda åtgärder bör vidtas vid lokalanstalt för 

att främja verksamhet av detta slag. 
Förslaget har i stort sett lämnats utan erinran under remissbehand

lingen. Kriminalvårdsstyrelsen har dock framhållit att enligt intentio

nerna häkom kriminalvårdsreforrncn intagna som skall kunna delta i 

aktiviteter utanför anstalten i första hand bör vara placerade pä lokal

anstalter. Lagtexten bör därför enligt styrelsens mening ges en utform

ning ~il att det klart framg~r att frigiing normalt skall ske från lokalanstalt 

och att frigång fran riksanstalt bör komma i fråga endast undantagsvis 

och .efter medgivande av kriminalvårdsstyrelsen. 

Jag vill till en början framhålla att en huvudtanke i kriminalvardsrefor

men är att frig:'lng bör utnyttjas i avsevärt större utsträckning än f. n. 

Frig:'\ng bör kunna komma i fr<ig:i inte bara för arbete utan ocksa för 

deltagande i sådan verksamhet som undervisning och utbildning, b~dl' av 

teoretisk och praktisk art. Vidare bör frig:lngsinstitutet kunna utnyttjas 

för annan särskilt anordnad verksamhet utom anstalten wm äger rum på 

arbetstid. Det kan här vara fr[1ga om olika former av gruppaktiviteter, 

studiebesök etc. Som anförts i kriminalv<lrdsslyrl'lscns yttrnnde är det 

naturligen i huvudsak från lokalanstalt som frigång bör äga rum. Vid 

riksanstalt torde frigång normalt inte ifragakomma. Om det föreligger 

särskilda skäl till dl't. hör dock frigang kunna medges också vid riks

anstalt. 

I enlighet med vad j:ig sålunda anfört föreskrivs i förevarandl' paragraf 

första stycket att den som är intagen i lokalanstalt kan, för att hans 

anpassning i samhället skall underlättas, medges all undl'r arbl'tstid 

utföra arbete eller delta i undervisning, ut bildning L'lkr ann:m s:irskilt 

anordnad verksamhet utom anstalten samt att särskilda :itgärder hör 

vidtas vid sådan anstalt för att främja verksamhet av detta slag. I andra 
stycket av paragrafen föreskrivs att medgivande som avses i första stycket 

kan lämnas även den som är intagen i riksanstalt om särskilda skäl 

förcliggL'L 

Det bör i princip ankomma på kriminalvårclsstyrclscn att lämna med

givande till frigång vid riksanstalt. Bestämmelser om styrelsens besluts

funktioner enligt lagen ges i 58 §. 



Prop. 1974:20 125 

12 § 

f"'örevarande paragraf, som motsvarar 12 § promemorieförslaget, inne

håller bestämmelser om intagnas arbetsplikl. I 23 § tredji: styckd och 
29 § behandlingslagcn finns bestämmelser i samma ämne. 

I promemorian erinras om att de av statsmakterna uppdragna rikt

linjerna för anstaltsvårdens fortsalla ut formning innebär att de intagnas 

arbetsplikt skall bibehallas. En bestämmelse om denna arbetsplikt före

slås intagen i lagen, varvid mt'd :.irbete likställs deltagande i undervisning 

och yrkesutbildning. 

Under remissbehanulingcn har Svenska fiingvårdssällskapet förordat att 

ifrågavarande bestämmelse begränsas till att omfatta endast skyldighet alt 

delta i anvisat arbete. SACO diiremot anser Jet vara av avgörande 

betydelse att deltagande i undervisning och yrkL·sut bildning i förevarande 

sammanlwng libliills med arbde. Ett par rt•missinstanser har ställt sig 

kritiska till förslaget att ha en lagregel om de intagnas arbetsplikt. 

För t'gen del vill jag understryka att statsmakterna har enat sig om att 

ha kvar principen om de intagnas arbetsplikt. Bestämmelser som ger 

uttryck för denna princip finns i nuvarande behandlingslag och bör 

lämpligen även fä sin motsvariglwt i den nya lagen. Nuvarande regler 

innebär att den intagne är skyldig int<: bara att utföra arbete som :Häggs 

honom utan även att delta i undervisning som meddelas inom anstalten. 

Enligt min mening synes i den nya lagen arbetsplikten böra avse inte bara 

arbete i vanlig bemärkelse utan iiven deltagande i undervisning och 

utbildning. Detta stämmer bäst överens med de intention.:r bakom 

kriminalvårdsreformcn som innebär att st1dana verksamheti:r generellt 

skall likställas med arbete. Det är St'Lfan en annan sak att den intagne 

normalt inte bör åHiggas skyldighet att delta i sådan undervisning eller 

utbildning som han saknar tillräcklig motivation för. 
I överensstämme!so: med det anförda föreskrivs i förevarando: paragraf 

att intagen är skyldig att utföra det arbc!t' eller ddla i den undervisning 

eller ut bildning som dl:iggs honom. 

I förevarande paragraf meddelas bestiimmelser om fysisk träning och 

utomhusvistelse. Paragrafen motsvarar 13 § promemoriL·förs!agcl. Giil

lande bestämmelscr i ämnet finns i 28 och 54 §~ behandlingslagen. 

Enligt promemorieförslaget skall intagen bered~ts tillfälle till sådan 

fysisk triining som är lämplig med hänsyn till hans ålder och hälsolill

stand. Denna bcstiimmdso: har en mera förpliktande k:Jraktär än motsva

rande best:immdser i nuvarande• lag. Und.:r remissbehandlingen har 

kriminalvårdsstyrelsen framhållit att den föreslagna bestämmelsen ställer 

krav på resurser som f. n. saknas pil åtskilliga anstalter. Vidare anser 

styrelsl'n att siidana aktiviteter som medför stor rymningsrisk dlo:r fara 

för personalens säkerhet bör kunna förbjudas. Bestämmelsen bör därför 

enligt styrelsens mening fii den lydelsen att intagen skall beredas tillfälle 
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till fysisk träning st1vitl det är möjligt. Jag vill för egen dd framhiilla 

angeliigenheten av att de intagna rtir möjlighet till fysisk träning i 

tillräcklig utstr:kkning. Vid utformningen av bestämmdsen bör dock de 

av kriminaldrdsstyrdsen framförda synpunkterna bL'aktas. 

I den nya lagen bör också finnas en bestämmelse som anger den 

intagnes rätt till utomhusvistelse. Den i promemorian förL·sLtgna bestäm

melsen härom. som i sak överensstämmer med motsvarande lwstiimmdse 

i ])L'handlingslagL'n. synes enligt min mening lämplig. 

I cnlighd mL'd vad jag siilunda anfört föreskrivs i förevarande paragraf 

att intagen såvitt det är möjligt skall beredas tillfälle till fysisk träning 

som iir lämplig med hänsyn till hans ~lider och hälsotillstånd samt att 

intagl'n skall ha möjlighL't att dagligen vistas utomhus minst en timme, 

om inte hinder mötL'L 

14 § 

Denna paragraf, som motsvarar 14 § promcmorieförslaget. ger bl'stäm

melser om intagens fritidssysselsättning. Paragrafen har delvis sin motsva

righet i 29 s första stycket behandlingsL1gen. 

Promemoricförslaget innehåller mer utförliga och vittsyftande bestäm

melser om intagnas fritidsverbamhd :in vad som är fallet i behandlings

lagen. Sålunda föresläs bestämmelser som anger bl. a. alt intagen skall 

beredas tillfälle till \;implig fritidssysselsätlning, att han bör uppmuntras 

att iigna sig åt egna intrl'ssen som kan bidra till hans utveckling. alt han i 

den utstriickning det J:impligrn kan ske bör fa möjligheter att genom 

tidningar, radio och tl'll'vision följa vad som htindcr i omvärlden samt att 

hans behov av först rödse hi)r tillgodoses i skälig omfattning. 

Krimin:ilv[irdsstyn::lscn och Statsanstiilldas förbund med instämmande 

av TCO har anfört att de s~ilunda föreslagn~1 hestämmclserna ger uttryck 

för en höjd :imbitionsniv<i, som kräwr ökade resurser i olika h:inseL·ndcn. 

Jag vill inte utesluta att så iir fallet men anser likväl att möjligheterna till 

en V~i\ di fferen\ il' rad fri l idSVL'rksa m hel ~j r av Sa V 5sen tl ig betydl' lsC n~ir det 

giillcr at I främja de intagnas anpassning till vistelsen i anstalt liksom inför 

frigivningen eller överg;lngen till v<ird utom anstalt att det iir angel:iget att 

i varje fall pi'\ sikt kunna infria den m:\Isältning som promemorieförslagd 

hiir anger. Mot bakgrund h:irav har promemorieförslagd i oförändrat 

skick tagits upp i första slycket av denna paragraf. 

l'romemorieförsbget innl'h~lller dessutom bestämmelser röramk möj

lighet för intagt'n alt iigna sig !it vissa fritidsakrivitelL'r utanför anstalten. 

Bakgrunden till dessa bestiimml'ls.:r iir de bl'handlingsmässig:1 förddar 

som intL' <illan kan niis genom att en intagen redan under anstaltstiden 

kan beredas tillfalk att delta i s:ld:in idrotts- och föreningswrksamhet 

som bedrivs utanför anstaltl'n. Red:in nu förekommer inte siillan att 

intagen ensam eller i grupp pit fritiden Lir besöka tl'aterförest iillningar, 

torbollsmatd1.::r e. d. som annrdnas utom anstalten. Liksom kriminal

vi1rdsstyrelsen finna jag det värdefullt att ifr:1gavarande verksamhet 

regleras gl'nom en ,;irskild författningsbestämmdse. Det ligger i sakens 
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n:.it ur att det i huvudsak blir p:1 lokal anstalterna sum gynnsamma 

förutsiittningar kommer att föreligga för en utveckling av den form av 

fri tidsaktiviteter som det här är fr<iga um. Jag ans.:r ernelkrtid till sk.illnad 

friin kriminalv[irdsstyrdsen att dt't int<.! finns anledning att vid lagbc~täm

melscns utformning, pä motsvarande siitt som när det gälkr frigång, göra 

en uti rycklig åtskillnad mellan riks- och lokalanstalter. Äv.:n vid riks

anstalter bör m:.1n siilunda enligt min mening söka se till att intagna rnr 

möjlighet till fritidsvcrksamhet utanför anstalten, i den mfo säkerhets

synpunkto:r eller praktiska hänsyn into: liigger hinder i vägen. 

Promemoricförslaget inneh:iller en bcsUmmelse om ätt intagen kan 

ställas under tillsyn under sadan fritidsaktivitet som äger rum utanför 

anstalten. Tillsynsutrt•dningen har hävdat att om o:n intagen är så npalitlig 

att han bör sia under tillsyn sä bör han också vara utesluten frän sådan 

fritidsvcrksamhet utanför anstalten som här avses. Utrl'dningen har 

därför i likhet med SAK - föreslagit alt bt•stämmelsen om tillsyn skall 

utgå. Jag kan för egen del inte dela denna uppfattning. Verksamhet av 

ifdgavarande art biir kunna komma i fräga iivcn för intagen som inte 

lämpligen bör lämnas utan tillsyn under vistelsen utanför anstalt. Jag 

ansluter mig diirför till promemorieförslaget i förevarande hänseende men 

vill samtidigt päpeka att bestämmelsen torde få nämnvärd praktisk 

tillämpning bara niir del gäller grupper av intagna som deltar i verksamhet 

utanför anstalten. För enskilda torde fritidsvistelse utanför anstalten som 

regel komma i fr:lga bara om tillsyn inte ansl's erforderlig. 

I enlighet med det anförda föreskrivs i andra stycket av förevarande 

paragraf att intagen, om det lämpligen kan ske, bör beredas tillfälle att 

utom anstalten pi1 fritid ddta i stidan föreningsverksamhet elkr annan 

liknandl' vt'rksamhL'l som iir ägnad att underliitta anpassningen i sam

hället samt att därvid kan föreskrivas att den intagne skall stå under 

tillsyn. 

Som interno:ringsniimnden anmärkt saknas i lagförslag.:t L'n definition 

av vad som utgör fritid för in1agen. lnlL' heller i behandlingslagen finns 

denna friiga reglerad. Uppenbarligen kan inte all tid utom arbetstid 

riiknas som fritid i förevarande sammanhang. Sa kant. ex. inte vara falkt 

mL'd tid under vilken den intagne utför en särskilt illagd uppgift elkr i 

fdga om den dd av clygnl'! som iir avsl'dd för natrvila. Niigon siirskild 

k1gbestiimn1l'lse i iimnet torde emello:rtid ink behövas. 

15 § 

Förevarande paragraf, som motsvarar 15 ~ JHOml'morieförslaget, inne

hiiller en bt'Stämmelse om intagens religionsu!övning. Paragrafrn har sin 

motsvarighet i 29 s andra stycket bd1andlingslagL'n. 

Den nya lagen bör liksom behandlingslagen innehålla en bestämmelse 

som ger den intagne rätt att uiöva sin religion. Giillande bes!ämmt:lser i 

iimnet anger att tillfällt' därtill skall beredas dt'n intagno: om det kan skl:. 

Den i promemorian föreslagna lydelsen har en nagot vidare innebörd 

och är diirför enligt min mening att föredra. I förevarande paragraf 
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föreskrivs i enlighet härmed att intagen som inom anst:ilten vill utöva sin 

religion skall beredas tillfälle härtill i den utsträckning det kan ske. 

Som invanclrarverkct uttalar finns det ett flertal religioner vars 

föreskrifter ingriper djupt i åtskilligt som hör till det dagliga livet. Verket 

framhäller att i elen mån möjlighet finns hänsyn bör tas hiirtill, 

exl'mpelvis när det gäller muselmaner som på grund av sin religion har 

andra matvanor än svenska intagna. Jag ansluter mig till cll'nna 

uppfattning. 

16 § 

I cll'nna paragraf ges bestiimmelser om arten av de förberecklser som 

kommer i fråga för intagens frigivning eller överg{rng till vi\nl utom 

anstalt. Paragrafen motsvarar 16 § promemorieförslaget. Behandlingsla

gens bestämmelser i ämnet finns i dess 40 §. 

Jag har i den allmänna motiveringen behandlat frågan om vilka slag av 

~Hgärder som lämpligen bör komma i fråga när det gäller att förbereda 

intagens frigivning eller övergång till vård utom anstalt. I enlighd med 

vad jag diir har redovisat angt'S i förevarande paragraf att vid 

förberedande av intagens frigivning eller överförande till vare\ utom 

anstalt skall särskilt eftersträvas att bereda honom liimplig arbetsanställ

ning eller annan försörjningsmöjlighct samt lämplig bostad. Vidare 

föreskrivs att om den intagne kommer att behöva undervisning. 

utbildning eller ekonomiska, sociala eller medicinska stödåtgärdcr, i gör

ligaste mån åtgärder skall vidtas för att tillgodost• sådant behov. 
I detta sammanhang vill jag ånyo betona att de mest angelägna men 

samtidigt inte sällan svårlösta uppgifterna inför en frigivning i allmänhet 
iir att se till att den intagne kommer att ha arbete och bostad. I fdga om 
arbete har erfarenheterna därvid visat att det är en stor fördel om den 
intagne far tillfälle att redan under anstaltstiden piibörja en ansttillning 
som han sedan kan fortsätta efter frigivningen. Det nya anstaltssystemL't 

liksom de föreslagna bestlimmelserna i 11 § [ir bl. a. avsedda att 
underlätta en sadan ordning. I många fall behöver den intagne emellertid 
en utbildning som han antingt•n inte kan pabörja eller inte hinner avsluta 

före frigivningen. Del är da lib väsentligt att frigivningsförberedelserna 

inriktas p:l att den intagne vid frigivningen skall rn påbörja elkr fortsätta 

s~!dan utbildning. Detsamma kan gälla i fdga om annan undervisning. 

Efter anstaltsvistelsen lir den dömde vidare ofta i behov av särskilda 
ekonomiska, sociala eller medicinska stödåtgärckr. I frigivningsförbere

delserna bör ingå att såvitt möjligt aktivt sörja äwn för S:1dana ätgärder. 

I 7-23 §~ 

Dessa paragrafer, som motsvarar 17-23 §§ promemorieförslagt'I. 

innehåller best3mmelser om intagnas gemenskap och avskildhet. Behancl

lingslagens bes\ämmelsn i ~imnet finns i dess 44-47, 53, 58 och 73 ss. 
Det har sedan Hinge varit en allmän strlivan i anstaltsv:nden, att intagen 
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i så stor utsträckning som möjligt skall vistas i gemenskap med andra 

intagna under både arbetstid och fritid. Starka skäl talar för en sådan 

ordning. Frihetsberövande[ i sig innebär ju att den intagne i betydande 

mån isoleras från en naturlig gemenskap med andra människor. De 

ogynnsamma effekter av anstaltsvistelsen som kan uppstå härigenom bör 

inte onödigtvis förstärkas genom att de intagna även hålls isolerade från 

varandra. Det är emellertid inte bara rent humanitära synpunkter som i 

allmiinhet talar mot att en intagen hålls i avskildhet friin andra intagna. 

Erfarenheterna har visat att en åtgärd av detta slag, i varje fall om elen 

pfrgår under någon längre tid, kan vara ägnad att direkt försvåra den 

intagnes anpassning i samhället. 

Det torde emellertid inte kunna undvikas att det av olika skäl ibland än

då blir nödvändigt att hålla en intagen i avskildhet från andra intagna eller 

att begränsa gemenskapen mellan flera intagna. De undantag från 

principen om gemenskap mellan de intagna som sålunda måste finnas bör 

dock under alla förhållanden göras så snäva som möjligt och utformas på 

ett sätt som tar tillbörlig hänsyn till alla de skäl som talar mot en sådan 
?ttgiird. 

De i promemorieförslagct upptagna reglerna om gemenskap och 

avskildhet mellan intagna synes väl tillgodose nu angivna synpunkter. 

Reglerna, som bygger på de överväganden i ämnet som gjorts av 

kriminalvardsberedningen, innebär att man utvidgar de intagnas möjlighe

ter till gemenskap och i motsvarande mån inskränker de i gällande lag 

givna möjligheterna att hålla intagna i avskildhet från andra intagna. I 

viisen tliga delar har förslaget lämnats utan erinran under remissbehand

lingen. På några punkter har emellertid kritik riktats mot de föreslagna 

lösningarn<1. l viss utsträckning kan det finnas anledning att tillgodose 

denna kritik. I huvudsak finner jag dock att promemorieförslaget bör 

genomföras. 

Jag återkommer närmare till frägan om användningen av inneslutning i 
enrum som disciplinär bestraffning i anslutning till bestämmelserna i 
46-51§§. 

17 § 

Paragrafen motsvarar I 7 § promemoricförslaget. 

I förevarande paragraf bör, i huvudsaklig överensstämmelse med vad 

som föreslagits i promemorian, som huvudregler anges att intagen dels 

skall arbeta tillsammans med andra intagna och dels får, i den 

utsträckning han önskar det, under fritid vistas tillsammans med andra 
intagna. 

I enlighet med vad som föreslagits i promemorian bör undantag från 

principen om gemenskap under arbetstid i första hand föreskrivas för det 

fall att annat följer av arbetets särskilda beskaffenhet. Detta kan bl. a. 

vara fallet i fråga om arbete som intagen har medgetts rätt att utföra 

inom anstalten antingen för egen räkning dlcr för arbetsgivare utom 

anstalten. Detsamma kan gälla när intagen medges att bedriva enskilda 

9 Riksdagen 1974. I sam!. Nr :!O 
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studier. Däremot torde det inte böra komma i fråga att mera regelbundet 

mot den intagnes egen önskan halla honom isolerad från andra intagna 

under arbetstid rnb;Ht av det skälet att han anses böra utföra ett arbete 
som i sig självt innebär att han under denna tid blir helt avskuren från 

varje gemenskap med andra intagna. 

Vissa slutna anstalter av äldre typ har en sådan byggnadsmässig 

utformning att det redan av praktiska skäl blir mer eller mindre omöjligt 

att upprätthålla principen om en total gemenskap mellan de in tagna 

under fritid. I promemorian har föreslagits att en förutsättning för avsteg 

fdn huvudregeln emellertid bör vara att det är oundgängligen påkallat 

med hänsyn till förhållandena på anstalten. Under remissbehandlingen 

har SAK och Statstjänstemannaförbundet bl. a. ifdgasatt om inte 

rekvisitet oundgängligen bör utgiL För egen del är jag dOl'k beredd att 
ansluta mig till promemorieförslagct. 

Emellertid är det nödvändigt att göra ytterligare undantag fdn 

principen om de intagnas gemenskap. En erinran om dessa undantag, som 

behandlas i bl. a. närmast följande paragrafer, bör tas in i denna paragraf. 

I enlighet med del anförda föreskrivs i Järsta stycket att intagen skall 

arbeta tillsammans med andra intagna om inte annat följer av 

bestämmdscrna i lagen eller av arbetets särskilda beskaffenhet. I 

p;1ragrafcns andrcJ stycke anges att intagen får i tkn utsträckning han 

önskar det på fritiden vistas tillsammans med andra intagna om inte 

annat följer av bestämmelserna i denna lag samt att i sluten anstalt 

gl'menskapen mellan intagna pa fritid dock ff1r inskränkas om det är 

oundgängligen påkallat med hänsyn till förhållandena på anstalten. 

Paragrafen har sin motsvarighet i 18 § promemorieförslaget. 
Det förekommer att en intagen själv begiir alt få arbeta eller tillbringa 

fritid i enrum. Den som undergår fängelse för enligt nu gällande 
bestämmelse i 47 § andra stycket behandlingslagen inte viigras detta, om 

inte synnnliga skäl ~ir däremot. Fnligt promemorieförslaget bör som 
förutsättning för medgivande till sådan <'nrumsvistelsc krävas all 
lwaktansvärda skäl talar för bifall till den intagnes begäran och alt den 

önskade ordningen framstår som förenlig mt:d h;ms anpassning i 
samhället. 

Under remissbehandlingcn har promemorieförslaget i denna del 

föranlett kritik i olika hänseenden. Enligt kriminalvarclsstyrclsens mening 

är det olämpligt att pä sätt skett i förslaget inskr:.inka den intagnes 

möjlighet att tillbringa fritiden i enrum. Styrelsen framhilller att en 

intagen som vill använda sin fritid för vila, läsning eller enskilda studier 

bor ha en obl'tingad rätt till detta. Hovrätten iiver Skfoe och BIL'kingc 

anser att tillräckliga skäl inte har angivits för all bcgriinsa den rätt som 

elen intagne nu har att få arbeta eller tillbring;1 fritid i enrum. Enligt 

hovrättens ml'ning bör därför gällande bt·stämmelsc i 4 7 § behandlingsla

gen behiillas i sak oförändrad. Sol'ialutreclningcn, som har en liknande 
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uppfattning, föreslar att bestämmelsen utformas så, att en intagen som 

för sin egen säkerhets skull begär att få arbeta eller pä fritid vistas i 

enrum skall ha ovillkorlig rätt därtill. i\ ven Statsanställdas förbund - till 

vars yttrande LO ansluter sig -- anser att en intagen som vill bli plat:erad i 

enrum skall ha rätt till detta. 

När det gäller intagens möjligheter att tillbringa fritiden i enrum anser 

jag i likhet med den uppfattning som sålunda kommit till uttryck under 

remissbehandlingen att anledning saknas att i lagen uppställa några 

särskilda begränsningar i detta avseende. Den i promemorian föreslagna 

bestämmelsen såvitt den avser fritiden bör därför utgå. Av 1 7 § andra 

stycket i den av mig föreslagna lydelsen följer ju att det ytterst kommer 

att bero på den intagne själv om han vill utnyttja den möjlighet till 

gemenskap under fritid som denna bestämmelse i print:ip ger. 

När det gäller intagens begäran om enrumsarbete är förhållandena 

rnligt min mening annorlunda. Det finns betydande risker för att en 

frivillig isokring som innebär att en intagen helt avskär sig även från cle 

kontakter och den gemenskap som ofta följer med verksamheten i en 

särskild arbetsmiljö kan E1 skadliga verkningar för den intagne. Detta kan 

bl. a. vara fallet om hans begäran om enrumsarbete har sin grund i en 

obefogad rädsla eller psykisk obalans av annan art. I sådana fall bör man 

naturligtvis i görligaste miln försöka lösa den intagnes problem p~1 andra 

vägar än genom att tillåta en isolering. Arbete i enrum på egen begäran 

bör därför tillåtas endast om beaktansvärda skäl talar härför. Att 

därutöver som förutsättning för bifall till en sådan begäran i lagtexten 

särskilt ange - vilket skett i promemorieförslaget - att enrumsvistdsen 

skall vara förenlig med den intagnes anpassning i samhället synes onödigt. 

I enlighet med det anförda föreskrivs i första stycket av förevarande 

paragraf att intagen får på egen begäran arbeta i enrum om beaktansvärda 

skäl talar härför. 

Bchandlingslagen innehåller inte någon föreskrift om läkares medver
kan i ärenden om frivilligt arbete i enrum. Enligt promemorieförsl;iget 

skall 11ikare yttra sig innan medgivande lämnas till siidan avskildhet. 

Kriminalvårdsstyrelscn har i sitt remissyttrande hävdat att det är 

tillräckligt med en föreskrift som anger att liikare skall unckrriittas om 

beslutet och senast inom en vecka yttra sig diirom. Även internerings

nämnden, övervakningsniimnden i Halmstad och Statsanställclas förbund 

- i vars yttrande LO instämt - iir kritiskt inställda till utformningen av 

den i promemorian föreslagna bestämmelsen om läkares medverkan i nu 

angivna hänseende. 

Det är enligt min mening av väsentlig betydelse att läkare medverkar 

vid prövningen av intagens begiiran om att få arbeta i enrum. l vissa fall 

kan emellertid fdgan vara av så brådskande natur att man inte rimligen 

bör uppskjuta prövningen till dess en Hikare har hunnit yttra sig i ärrndct. 

Best1immelsen om läkares medverkan bör diirför lämpligen ges elen 

innebörden att läkare skall yttra sig över sådan begäran som det här är 

fräga om, om möjligt innan medgivande liimnas och annars inom en vecka 

därefter. En sådan föreskrift har tagits in i paragrafens andra stycke. 
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I behandlings!agen saknas bestämmelser om att medgivande till arbete i 

rnrum skall omprövas efter viss tid. Som föreslagits i promemorian bör 
lagen ange att sådant medgivande skall omprövas så ofta anledning därtill 

föreligger, dock minst en gång i månaden. En bestämmelse med denna 

innebörd har likaledes tagits in i paragrafens andra stycke. 

19 § 

Denna paragraf motsvaras av 19 § promemorieförslaget. 

I 45 § behandlingslagen finns en bestämmelse som anger, att om 

bchandlingsundersökning skall äga rum, intagen som undergår fängelse får 
hållas till arbete i enrum till dess undersökningen är avslutad. I 

promemorieförslaget inskränks möjligheterna att hålla intagen avskild i 

samband med sådan utredning. I likhet med remissinstanserna har jag 

ingen erinran mot en sådan ändring i förhållande till gällande rätt. I 

stället för enrumsvistelse bör man i fall som det här är fråga om - som 

kriminalvårdsbcredningen framhållit - i största möjliga utsträckning söka 

använda sig av möjligheten att låta intagna vara tillsammans i smärre 

grupper. Enrumsvistelse bör därför i fall som här avses få förekomma 

endast i begränsad omfattning. Jag vill i detta sammanhang även erinra 
om att kriminalvårdsberedningen förordat åtgärder som syftar till att 

personundersökningarna i framtiden skall vara bättre ägnade än f. n. att 

tjäna som underlag för planläggningen av behandlingen i anstalt. De i prop. 

1973 :173 framlagda förslagen i fråga om den framtida personundersök

ningsverksamheten innebär ett tillgodoseende av denna synpunkt. Det 

finns mot bakgrund härav anledning räkna med att behovet av mera 

omfattande behandlingsundersökningar under anstaltsvistelsen kommer 
att minska högst betydligt. 

I förevarande paragraf föreskrivs därför att intagen får i samband med 

utredning för planläggning av hans vård i anstalt hållas avskild från andra 
intagna under så lång tid som oundgängligen krävs för att syftet med 

utredningen inte skall äventyras. 

20 § 

Paragrafen har sin motsvarighet i 20 § promemorieförslaget. 

I promemorian anges att det i vissa fall kan tänkas bli nödvändigt att 

hälla intagen avskild från andra intagna med hänsyn till rikets säkerhet 
liksom då fara föreligger för annans säkerhet till liv och hälsa eller för att 

hindra att viss intagen utövar menligt inflytande på andra intagna. 

Promemorieförslaget innehålkr därför bestämmelser som medger enrums

placcring i dessa fall. I förhällande till bchandlingslagens bestämmelser 

kan förslaget sägas inm:bära en påtaglig begränsning i möjligheterna alt 

hälla en intagen avskild från andra intagna. Av 45 § andra stycket 

nämnda lag följer sålunda t. ex. att elen som undergår fängelse kan hiillas 

till arbete i enrum om det finnes erforderligt med hänsyn till ordning och 

siikerhet inom anstalten eller för undvikande av menlig inverkan på de 

intagna emellan eller av annan särskild anledning. 
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Kriminalvårdsstyrelsen anser sig inte kunna acceptera den sålunda i 
promemorian föreslagna begränsningen av tillämpningsområdet för 
enrumsvistelse. Enligt styrelsens mening måste kriminalvårdsmyndighe
terna kunna undantagsvis från gemenskapen avskilja sådana intagna som 
är särskilt benägna att avvika och beträffande vilka uppenbar risk 
föreligger att de under rymning från anstalt fortsätter tidigare ådagalagd 
brottslighet av allvarlig art. Vidare bör enrumsplaeering kunna tillgripas 

för att förhindra skadegörelse som kan innebära allvarlig fara för 
anstaltens säkerhet eller avse stora materiella värden. Tillsynsutredningen 

föreslår att enrumsvistelse skall kunna tillgripas även vid ihållande 

störande uppträdande. Statsanställdas förbund - i vars yttrande LO 
instämmn - anser att intagen som uppträder hotande mot personalen 
eller som gör sabotage mot larmanordningar, maskiner e. d. skall kunna 
avskiljas från övriga intagna. 

överåklagaren i Göteborg och RFHL vill ha ett förtydligande av 

uttrycket menligt inflytande. Enligt KRUM:s uppfattning är det 
oförenligt med rättssäkerhetsprincipen att få placera en intagen på 

isolcringsavdelning enbart därför att han anses utöva ett menligt 
inflytande på andra intagna. 

I huvudsaklig överensstämmelse med promemorieförslaget anser jag att 

intagen skall kunna hållas avskild från andra intagna, om det är 
nödvändigt med hänsyn till rikets säkerhet eller föreliggande fara för 
annans säkerhet till liv eller hälsa. Sådan fara kan uppenbarligen föreligga 
när intagen uppträder hotande mot personalen. Risk för enbart materiell 
skadegörelse bör däremot inte mötas med beslut om avskildhet utan får 
bemästras på annat sätt. När det gäller fara för att intagen utövar menligt 
inflytande på andra intagna vill jag framhålla att det ibland förekommer 
att en intagen söker uppmana medintagna att medverka i sabotagehand
lingar eller andra ordningsstörningar inom anstalten. Det förekommer 

också att en intagen trakasserar eller i övrigt uppför sig hänsynslöst mot 
andra intagna. Det torde i dessa eller liknande fall som regel inte vara 
någon överdrift att p[1stå att vederbörande utövar ett menligt inflytande 
på medintagna. Eftersom det kan befaras att det ibland inte kan finnas 
nagot annat sätt att hindra en intagen från att utöva ett sådant 
inflytande, bör, som föreslagits i promemorian, möjlighet föreligga till 
beslut om avskildhet även på grund av nu angivet skäl. 

Med anledning av vad kriminalvårdsstyrclscn i övrigt anfört finner jag 

emellertid att det kan vara motiverat att öppna möjlighet för 
enrumsvistclse även i vissa andra fall än som finns upptagna i 
promemorieförslaget. Bestämmelsen i 7 § tredje stycket departementsför

slaget om placering företrädesvis i sluten anstalt avser en kategori 

lilngtidsdömda som ägnar sig åt kriminalitet av särskilt samhällsfarlig 
natur och som kan befaras vara särskilt benägna att avvika och fortsätta 

sin brottsliga verksamhet. Bland denna kategori intagna finns ett fåtal 

personer som i ännu högre grad än de övriga kännetecknas av att de mer 
eller mindre systematiskt planerar alt med utnyttjande av snart sagt vilka 

medel som helst rymma frän anstalten och begå nya allvarliga brott. I 
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dessa fall kan en enrumsplacering ibland vara den enda möjligheten att 
hindra att planerna sätts i verket. Jag anser därför att möjlighet till 

cnrumsplacering bör föreligga i nu angivna situationer även om jag 

förutsätter att en tillämpning av en sådan bestämmelse endast kommer 
att bli aktuell i sällsynta undantagsfall. 

I enlighet med vad jag sålunda har anfört föreskrivs i förevarande 

pJragrafs första stycke att intagen för hållas avskild frän andra intagna 

om det är nödvändigt med hLinsyn till rikets säkerhet, föreliggande fara 

för annans säkerhet till liv eller hälsa eller för att hindra att intagen 

utövar menligt inflytande pii andra intagna. I paragrafens andra stycke 

föreskrivs att intagen som avses i 7 § tredje stycket och på skäl som där 

angl's är placerad i sluten anstalt får hållas avskild från andra intagna om 

det kan befaras att han planlägger rymning eller att annan planlägger 

fritagningsförsök od1 avskildheten är nödvändig för att hindra att sadan 

plan sätts i verket. 

Samtliga beslut om cnrumsplac.ering enligt förevarande paragraf bör -

som föreslagits i promemorian -- omprövas så ofta anledning därtill 

föreligger, dock minst en gång i månaden. Bestämmelse av detta innehåll 

ges i paragrafens tredje .\'tycke. 

Angående den närmare ti!Himpningen av de materiella bestämmelserna 

i förevarande paragraf vill jag slutligen rent allmänt framhålla angelägen

heten av att stor restriktivitet iakttas. Tillämpningen mi\ste begränsas 

strikt till sådana fall då de i lagen angivna skälen för cnrumsplaccring är 

uppfyllda. Den omständigheten att intagen gjort sig skyldig till 

indiscipliniirt beteende JV kanske allvarlig natur utgör i och för sig inte 

skäl för att tillämpa ifrågavarande bestämmelser. 

Det bör i varje särskilt fall ankomma på kriminalvårdsstyrelsen att 
meddela beslut om sådan enrumsplaccring som avses i paragrafens andra 
stycke. Styrelsens befogcnhd i detta avseende bör inte kunna delegeras. 

En bestämmelse med denna innebörd ges i 60 §. 

21 § 

Förevarande paragraf motsvarar 21 § promemorieförslaget. Bestäm
melse i samma ämne finns i 45 s tredje stycket behandlingslagen. 

Enrurnsplaccring bör självfallet inte göras mera ingripande än som i 

varje särskilt fall framstår som nödvändigt. I överensstämmelse mt'd 
promemorieförslaget angL'S i förevarande paragraf att intagen som hålls 

avskild från andra intagna enligt 19 eller 20 §skall medges siidan lättnad i 

avskildheten som kan ske ut<in olägenhet. Bestämmelsen har en mera 

förpliktande karaktär och en vidare innebörd än motsvarande bestämmel

se i 4 S § tredje stycket bl'handlingslagen. 

22 § 

Paragrakn, som motsvarar 22 § promemoril:förslag.:t, har inte någon 

direkt motsvarighet i hehandlingslagen. 
För att bättre än f. n. tillgodose rätts5äkcrhetsintresset vid handlägg

ningen ay fragor om cnrumsplaccring föreslås i promemorian vissa 
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särskilda lagbesUimmclser. I dessa föreskrivs att innan beslut meddelas 

om !itgärd enligt 19 eller 20 § eller vid omprövning av sådant beslut 

utredning skall ske rörande de omständigheter som inverkar på frågans 

avgörande, att läkare därvid skall yttra sig och att protokoll skall föras 

över vad som förekommit i ärendet. 

I likhet med promemorieförslagct anser jag all utredning bör förega 

beslut om enrumsplacering enligt 20 §. Däremot anser jag i överensstäm

melse med vad kriminalvårdsstyrdsen anfört alt det inte krävs någon 

motsvarande bestämmelse när det gäller beslut enligt 19 ~'alltså i såd;in:i 

fall då avskildheten iir påkallad enbart för planläggningen av den intagnes 

anstaltsviird. Självfallet är del lind:! av vikt att det noga prövas i varje 

förekommande fall om de 19 § angivna förutsättningarna för 
enrumsplaccring är uppfyllda. 

Vad angår kriminalv{irdsstyrelsens förslag att införa en särskild 

bestämmelse som gör dl't möjligt att tillfälligt hi\lla intagen i enrum för 

utredning och i avbidan på beslut om enrumsplaccring vill jag framhålla 

att det i bddskande fall bör vara möjligt att få fram ett beslutsunderlag 

Set pass snabbt att del inte föreligger nagot behov av interimistiska 

åtgärder. Jag finner därför inte anledning att biträda styrelsens förslag i 

förevarande hiinseende. 

Flera remissinstanscr har ifri1gasatt lämpligheten av alt utforma kraven 

pil läkares medverkan so bindande som skett i promemorieförslaget. Även 

jag anser en viss modifining i förslaget påkallad. förslaget att protokoll 

skall föras vid utredningen bitriidcr jag. 

I enlighet med det anförda föreskrivs i förevarande paragrafs första 

stycke att utredning skall ske rörande de omständigheter som inverkar på 

fdgans avgörande innan beslut meddelas om åtgärd enligt 20 ~ elln vid 

omprövning av sildant beslut, att läkare skall yttra sig i frågan innan 

åtgärden vidtas om det inte oundgängligen är pilkallat att iilgärden vidtas 

innan siidanl yltranclt' hinner inhämtas samt att i sådant fall yttrande 

skall avges sil snart det kan skt: och senast inom en vecka. 1 paragrafens 

andra stycke föreskrivs att protokoll skall föras över vad som förekommit 

vid utredning enligt första stycket. 

23 § 

Denna paragraf motsvarar 23 s promcmorieförslaget. 1 7 3 ~ behand

lingslagen finns en motsvarande bestämmelse. 

Som anförts i promemorian bör liksom i gällande lag finnas möjlighet 

att hälla intagen avskild från andra intagna om det iir nödvändigt för att 

betvinga våldsamt uppträdande av honom. Till skillnad fr[m förut 

behandlade fall är dd h~ir som regel fraga om endast helt kortvariga 

omhändertaganden. Att som socialstyrelsen föreslagit införa t'n liingsta. 

fixerad tid för avskiljande i nu förevarande fall anser jag därför ink 

pi1kallat. Det bör, som förcsl:Jgits i promemorian, rii.:ka med rn föreskrift 

som anger at l [itgiirdcn inte fär bestti under liingrr tid än siikerheten 

kräver. Pronwmoridörslagel innch~iller ocks:l bestämmelser som under 

vissa ~trängt begriinsadc förutsättningar gör det möjligt all belägga 
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intagen med fängsel för att betvinga våldsamt uppträdande. Jag ansluter 

mig också till detta förslag. 

De i promemorian föreslagna bestämmelserna om förfarandet vid 

h"andläggningen av nu förevarande frågor kan jag biträda, dock med en 

viss mindre jämkning när det gäller kravet på läkares medverkan. 

1 överensstämmelse med vad jag sålunda anfört föreskrivs i förevarande 

paragrafs första stycke att intagen får hållas avskild från andra intagna 

om det är nödvändigt för att betvinga våldsamt uppträdande av honom 

och att åtgärden inte får hestå under längre tid än säkerheten kräver. 

Vidare föreskrivs i andra stycket att om andra medel visar sig otillräckliga 

för att betvinga våldsamt uppträdande av intagen, denne får beläggas med 

fängsel om säkerheten oundgängligen kräver det. 

Slutligen föreskrivs i tredje stycket att läkare skall så snart det kan ske 

yttra sig över åtgärd enligt första eller andra stycket och att protokoll 

skall föras över vad som förekommit. 

24 § 

Denna paragraf, som motsvarar 24 § promemorieförslaget, innehäller 

bestämmelser om intagens innehav av personliga tillhörigheter m. m. 

Bestämmelser i samma ämnen finns i 30, 3 I och 3 2 § § behandlingslag~n. 
De i promemorieförslaget intagna bestämmelserna om intagens innehav 

av personliga tillhörigheter m. m. avser att ge uttryck för en mindre 

restriktiv hållning än nuvarande lag till dessa frågor. Samtidigt innehåller 

förslaget en bestämmelse som avser att förebygga att otillåtna varor, 

t. ex. narkotika, förs in till de intagna. Mot dessa förslag, som i stort sett 
lämnats utan erinran under remissbehandlingen, har jag inte något att 

erinra. 
I enlighet härmed föreskrivs i förevarande paragrafs ji"Jrsta stycke att i 

den utsträckning det kan ske utan olägenhet intagen får inneha personliga 
tillhörigheter samt skaffa sig eller ta emot böcker, tidskrifter, tidningar 

och annat som kan hereda honom sysselsättning under fritid. Vidare 
föreskrivs i andra stycket att intagen får i övrigt inneha pengar och skaffa 

sig eller ta emot varor eller annat enligt särskilda bestämmelser och att 

om det är påkallat för att hindra att otillåtna varor förs in i anstalt. det 

får föreskrivas att de intagna inte utan särskilt medgivande far ta emot 

försändelser av annat slag än brev eller annan skriftlig handling. 

25 § 

förevarande paragraf, som motsvarar 25 § promemorieförslaget. 

innehåller bestämmelser om vissa brev som helt utesluts från brevgransk

ning. Paragrafen har viss motsvarighet i bestämmelser i 34 § andra stycket 

behandlingslagen. 
I den allmänna motiveringen har jag redovisat min allmänna 

uppfattning när det gäller kontrollen av intagnas brevväxling. Dlir anförda 
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synpunkter gäller emellertid endast brev mellan enskilda. Tydligt är att 
andra synpunkter gör sig g~illande i fråga om vissa andra försändelser. 

Enligt nuvarande lagregler får intagens brev till justitiekanslern, justitie

ombudsman eller kriminalvårdsstyrelsen inte brytas utan skall alltid 
vidarebefordras utan dröjsmål. Enligt promemorieförslagct skall på mot

svarande sätt från granskning under alla förhållanden uteslutas brev 

mellan intagen och svensk myndighet eller advokat. Förslaget har lämnats 

utan erinran under remissbehandlingen. Också jag biträder detsamma. 
I likhet med vad som föreslagits i promemorian finner jag det påkallat 

att införa en specialregel för det fäll att ett brev anges vara avsänt från 

svensk myndighet eller advokat och det skäligen kan misstänkas att 

uppgiften är oriktig. Enligt promemorieförslaget skall brevet i så fall få 
granskas. Ungdomsfängelsen1imnden har påpekat att en misstanke om en 

oriktig uppgift i detta hänseende i allmänhet torde kunna undanröjas 

eller fäs bekräftad vid telefonkontakt med den uppgivna avsändaren och 

att öppning JV brevet därför behöver ifriigakomma endast om misstanken 
bekräftas. Detta ;ir naturligtvis riktigt. Av bestämmelsen bör därför 

framgå att brevet far granskas endast om förhållandet inte kan klarläggas 

pa annat sätt. 

I enlighet med det ~rnförda föreskrivs i förevarande paragraf att brev 

mellan intagen och svensk myndighet eller advokat skall vidarebefordras 
utan granskning. Vidare föreskrivs att om brev anges vara avsänt frän 

svensk myndighet dlcr advokat och det skäligen kan misstänkas att 

uppgiften är oriktig, brevet dock fär granskas om förh<lllandt't inte kan 

klarläggas på annat sätt. 

Begreppet svensk myndighd i förevarande sammanhang bör tolkas 

enligt sin ordalydelse. Utanför paragrafens tillämpningsomrade faller 

s~lunda sådant brev som adresserats till viss namngiven tjänsteman vid 

myndight'ten. 

26 ~ 

I denna paragraf, som motsvarar 26 § promemorieförslaget, ges 

bestii mmelser om under vilka förutsättningar andra brev än dem som 

avses i 25 § far granskas. Behandlingslagcns bestämmelser i ämnet finns i 

34 § först<i och andr<i styckena niimnda lag. 
Som jag anfört i den allmänna motiveringen biträder jag med visst 

undantag de i promemorian framlagda förslagen om de förutsättningar 

som skall g1illa för granskning av sådana brev som inte avses i 25 §. I 

överensstiimmelse härmed föreskrivs i forsla stycket av förevarande 

paragn1f att annat brev till eller från intagen än sådant som avses i 25 § 

rnr med i::lkttagande av vad i andra stycket föreskrivs granskas om det är 

påkallat av säkerhctsskäl. I andra stycket föreskrivs att brev får granskas 

om det finns anledning anta att det innehåller otillåtet föremål, att brev 

vidare får granskas stickprovsvis samt att i sluten anstalt brev dessutom 

får granskas om det är nödvändigt med hänsyn till den intagnes särskilda 
förh:1lla n den. 
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Vid öppen anst:1lt bör slickprovsgranskning ske endast sporadiskt. När 

det gäller s~idan granskning som är nödvändig med hänsyn till den 

intagnes särskilda förhållanden förutsätts att det görs en individuell 

bedömning av den intagnes pfö!lighet från säkerhetssynpunkt. 

Denna paragraf motsvarar 27 § i promemoricförslagcl. Dc.n innehåller 

bestiimmelsn om förfarandet vid brevgranskning och om möjligheten att 

kvarhiilla brev. Paragrafen har delvis sin motsvarighet i 34 § tredje och 

(iärde styckena behandlingslagen. 

Begreppet granskning av brev kan innefatta iitgärckr av olika slag 

siisorn genomlysning av oöppnat brev, öppning av brev utan läsning av 

dess skriftliga inneh;'11l eller i sista hand biide öppning och läsning av brev. 

Enligt en i promemorieförslaget intagen bestämmelse. som saknar 

motsvarighet i beh:1ndlingslagcn, får granskning av brev inte vara mer 

ingiiende än som är nödvändigt med hänsyn till granskningens syfte. I 

anslutning därtill föreskrivs att brev som öppnas far läsas endast om 

synnerliga skäl föreligger därtill. 

Under remissbehancllingen har ungdomsfängelsenämndcn framhällit att 

ckt inte utan läsning kan konstateras om ett brev innehåller rymningspla

ner eller behandlar brottslig verksamhet. Enligt nämndens mening bör 

därför bestämmelSL'n i fråga preciseras så att det framgår att brev får läsas 
om det föreligger skälig anledning anta att det har si1dant innehi\11. Enligt 

tillsynsutreclningens mening bör läsning av brev alltid vara medgiwn när 

det gäller intagen som förvägras telefonsamtal eller vars telefonsamtal 

,mses behöva avlyssnas. Statstjänstemannaförbundet - i vars yttrande 
TCO instiimt anser att dd är niistan ogörligt att bilda sig en 

uppfattning huruvida det finns synn.:rliga skäl att Jäsa ett brev. Om man 

skall kunna hålla de slutna anstalterna fria från narkotika mas\e enligt 

förbundets mening bestämmelserna f5 en mera restriktiv utformning. 

Lämpligen hör de ersättas med regler i administrativ ordning. 

Den i promemorian föreslagna bestiimmdsen all gr;.mskning av brev 

inte får varn mer ingaencle än som iir nöclväncligl med hiinsyn till 

~ranskningens syfte finner jag lämplig. D;ircmot ifdgasätter jag om det i 

övrigt bl'hövs n{igon särskild bestämmelse som anger under vilken 

förutsättning brev får läsas. Som framg<ir av rcmissuttalandena kan en 

si1dan bestämmelse vara ägnad att v[1lla sv,\righl'ler i den praktiska 

tilliimpningen. Härtill kommer att det redan av den förl'gående 

ht'St~immelsen framgilr att läsning av brev i flertalet fall kan undvaras. Om 

s31uncb det enda syflel med granskningen är att utröna om brevet 

innd1aller otillatet förem;11 kan det naturligtvis inte få komma ifraga att 

Jäsa brevet. övervägande skJI talar diirför för att intl' ge n<igon särskild 

lagregel om läsning av brev. 

I enlighet med vad jag sitlunda anfört föreskrivs i första stycket av 

förevarande paragraf att granskning av brev inte for vara mer ingiiendL' än 

sum lir nödvändigt med hlinsyn till granskningens syfte. 
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Promemoricförslagcl inneh;lller ock~ii en bestämmelse som anger att 

den intagne s[1vitt möjligt skall varn närvarande d<i bn:v till eller friin 

honom öppnas. Bestiimmelsl'n saknar motsvarighet i behandlingslagen. 

Kriminalvardsstyrelsen har kritiserat förslaget med hänsyn till de 

praktiska sviirighcter som tknna ordning kan ge upphov till. 1 vissa fall 

kan dl't enligt styrelsens mening dessutom vara uppenbart oEimpligt att 

intagna är närva randl' vid postöppningen. Styrelsen föresl.Jr d:irför att 

den ;rngivnJ bestämmelsen skall utgil och ersätt:is med regler som ulfiirdas 

i administrativ ordning. KRUM d:iremot anser att dm inL.1gnes närvaro 

vid öppning och evl'ntuell Wsning av bn:v bör vara obligatorisk. 

För egen dl'! :insL'r jag att det friin principiell synpunkt är l:impligt att 
elen intagne är närvarande i fall då ett brev till eller från honom öppnas 

och granskas. Härigenom kan man sannolikt i betydande utsträckning 

undvika att det från de intagnas sida uppkommer onödiga missförstånd 

eller misstankar om att ovidkommande faktorer skulle spela in vid 

brevgranskningen. VardcirkuHirct innehålll'r för övrigt en bestämmelse 

som anger att brev bör öppnas i närvaro av den intagne di:ir det lämpligen 

kan ske. Enligt min mening bör en bestämmelse i ämnet tas in i den nya 

lagl'n. Härigenom markeras frågans vikt. Bestämmelsen bör ange att den 

intagne bör vara närvarandl' vid öppning av brl'v såvitt det lämpligen kan 

ske. Därigenom framhålls. det angelägna i att den intagne i så stor 

utsträckning som möjligt bereds tillfälll' till sådan närvaro samtidigt som 

ord<ilagen i den förl'slagna bestämmelsen öppnar möjlighet att beakta dl' 

praktiska svårighetl'r som kan fördigga på vissa stora anstaller när det 

gäller att lilta intagna vara närvarande vid brevöppning. 

I i.ivnensslämmelse med vad jag sålunda sagt föreskrivs i andra stycket 
av förevarande paragraf alt den intagne bör vara närvarande vid öppning 

av brev savitt det lämpligen kan ske. 

I konSL'kvens med den i 26 s upptagna regeln <Jtl brev far grnnskas om 

det är p3kallat av säkerhl'tsskäl har i promemorieförslaget tagits upp en 

hestiirnml~Ise att brev som granskats far kvarli:lllas om det iir p[1kallat :iv 

säkl'rhetsskäl. Vidarl' har föreslagits en regel som anger att den intagne i 

S<t fall alltid skall underrättas om .itgärden. Till skillnad från gällande 

regin skall alltså enligt promcmoricförs!Jget underr:ittelse alltid ske, inte 

bara niir det gälln brev från intagen utan ocksi'i i frfrg:i om brev som 

ankommer till intagen.! likhet med vad som giillcr f. n. föreskrivs vidare i 

proml'moridörslaget att den intagne i dl'n utstriickning det liimpligcn kan 

ske skall fJ del av inndlilllet i ankommande brl'v som kvarhidls. Dessutom 

h<ir föreslagits en bestämmdse som :inger att kv:irh<llkl brev skall 

utlämnas till den intagne s,\ snart ske kan och senast när anstaltsdrclen 

upphör, om inte siirskilda skiil talar däremot. 

Jag finnn de si1lunda föreslagna reglerna väl avvägda. Med anledning av 

vad RFHL har anfört vill jag framhi1lla att det i vissa fall kan finnas skäl 

att el"ln anslaltsviinkns upphörande intl' utlämna kvarh:illet hrev. s:i kan 

I. ex. v:1ra fallet om brevet har preparerats med narkotika som sviirligen 

later sig avskiljas frän papperet. 

I överL'nsstämmelse nwd vad j<ig sålunda har sagt föreskrivs i 

förevarnnde p;1ragrafs tredje stycke att brev som granskats far kvarh:illas 
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om det är påkallat av säkerhetsskäl,- att den intagne i så fall genast skall 

underrättas om åtgärden, att om del är fråga om ett ankommande brev 
den intagne skall i den utstr~iekning det lämpligen kan ske fä del av 

innehållet samt att kvarhållet brev skall utlämnas till den intagne så snart 

ske kan och senast när anstaltsvården upphör, om inte särskilda skäl talar 
däremot. 

Som invandrarverket påpekat bör brev som skall granskas och är 

;1vfattat på annat språk än svenska inte få kvarhållas någon längre tid 

enbart på grund härav utan bör brevet i så fall så snart ske kan översättas 

till svenska. 

28 § 

Förevarande paragraf. som motsvarar 28 § promemorieförslaget, 

innehåller vissa kompletterande regler om brevgranskning. Bestämmelser

na saknar i stort sett motsvarighet i behandlingslagen. 
Som föreslagi!s i promemorian bör de i 25---27 ~§ meddelade 

bestämmelserna om brev gälla även annat skriftligt meddelande som 

intagen vill avsända eller som ankommer till intagen. Promemorieförsla

get innebär vidare att sådan korrespondens som kommer till eller avsänds 

från förtroenderåd eller annan liknande sammanslutning av intagna skall 

vara underkastad samma regler som skall gälla för enskild in tagens brev. 

Även i denna fraga biträder jag promemorieförslaget. Den redaktionella 

avfattningen av bestämmelsen bör dock jämkas. 

I enlighet med det anförda föreskrivs i första stycket av förevarande 

paragraf att vad i 25-27 ~§ är föreskrivet om brev gäller även annat 

skriftligt meddelande samt att bestämmelserna i dessa paragrafer rörande 
intagen gäller även sammanslutning av intagna. 

Jag vill i anslutning härtill påpeka att det inte torde finnas behov av 

någon särskild bestämmelse som reglerar rätten att från anstalt avsända 

manuskript till anstaltstidning, eftersom sådant manuskript är att anse 
som brev eller annat skriftligt meddelande och därmed faller under de för 

dessa försändelser föreslagna bestämmelserna. 
1 15 §lagen (1966:293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa 

fall finns bestämmelser om brevgranskning beträffande den som är 
intagen på sjukhus för sådan värd. Dessa bestämmelser anger bL a_ att om 

särskilda skäl föreligger överläkaren för ta del av innehållet i hrcv eller 

annan handling som ankommer till patient eller som patient önskar 

avsända. Vidare föreskrivs att om vidart'hefordrande av handling som 

ankommer till patient kan medföra fara för ordningen eller säkerheten pii 

sjukhuset eller kan vara olämpligt med hänsyn till syftet med viirden, 

överläkaren får besluta att handlingen skall kvarhållas_ Detsamm<J skall 

gälla om handling som patient önskar avsända kan föranleda betydande 

olägenhet för honom eller annan persern. Särskilda regler gt'S i fraga om 

brev till vissa myndigheter. 
I promemorian föreslås att de nyssnämnda bestämmelsern.a, som är 

mer restriktiva gentemot elen intagne än motsvarande bestämmelser i 

förevarande lagförslag, bör gälla i tillämpliga delar beträffande brev frän 
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eller till intagen vid psykiatrisk avdelning inom kriminalvården. Dock 

föreslås alt brev från intagen till svensk myndighet eller advokat alltid 

skall vidarebefordras utan granskning. 

Under remissbehandlingcn har socialstyrelsen kritiserat detta förslag. 
Enligt styrelsens mening kan den siilunda förordade särn~glcringen för de 

psykiatriska avdelningarna förorsaka onödiga konflikter mellan de 

intagna och anstallsledningen. Samma bestämmelser om brevgranskning 

som föreslås gälla för kriminalvårdsanstallerna bör därför enligt styrelsen 

bli helt tillämpliga även vid de psykiatriska avdelningarna. 

Enligt min mening bör det i fråga om brevgranskning inte göras ni1gon 
principiell skillnad mellan personer som är intagna på psykiatrisk 

avdelning inom kriminalvården och personer som är intagna på sjukhus 

enligt lagen om beredande av slult.'n psykiatrisk vård i vissa fall. Jag 

ansluter mig därför till den i promemorian föreslagna lösningen. Om en 

vidare översyn av frågan visar sig behövlig, får den lämpligen göras i ett 

senare sammanhang. 

I enlighet med det anförda föreskrivs i andra stycket av förevarande 

paragraf att för psykiatrisk avdelning gäller i stället för 25-27 §§ i 

tillämpliga delar bestämmelserna i 15 § lagen (1966:293) om beredande 

av sluten psykiatrisk vård i vissa fall, dock att brev från intagen till svensk 
myndighet dler advokat alltid skall vidarebefordras utan granskning. 

29 § 

I förevarande paragraf, som motsvarar 29 § promemorieförslaget, ges 

bestämmelser om besök. Paragrafen har delvis sin motsvarighet i 35 § 

behandlingslagen. 

Behandlingslagcns bestämmelser om besök innebär bl. a. att intagen för 

ta emot besök av familjemedlemmar eller andra närstående i den mån det 

är förenligt med ordningen inom anstalten och besöket inte av särskild 
anledning kan inverka sbdligt på den intagne. Vidare framgår att intagen 

i övrigt fär medges att ta emot besök av den som varit hans försvarare, av 
advokat vars biträde elen intagne påkallar i enskild angelägenhet samt av 

annan person, niir besöket finnes vara till gagn med hänsyn till den 
intagnes fostran, utbildning eller utkomstmöjligheter eller eljest. Tjänste

man vid anstalten skall vara närvarande vid besök i den m[rn det iir 

erforderligt. 

Kriminalvårdsstyrclsen har i administrativ ordning föreskrivit att de 

anförda reglerna skall tillämpas med största möjliga generositet. 

l promemoricförslaget ersätts de nuvarande lagbestämmelserna om 

besök med bestämmelser som har en mindre restriktiv karaktär. Enligt 

huvudregeln i förslaget får den intagne ta emot besök i den utsträckning 

det lämpligen kan ske. Undantag görs endast för besök som är iignat att 

äventyra säkerheten i anstalten eller som kan motverka elen intagnes 

anpassning i samhället eller i övrigt kan vara till skada för honom eller 

annan. Särskilda regler ges i fdga om s. k. bevakadt' besök. 
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förslaget har i stort sett lämnats utan erinran under remissbehand

lingen. Ungclomsfängelscniimnden föreslar dock att dd uttryckligen 

anges att besök skall vägras om det medför risk för medhjälp till rymning 

och fortsatt brottslig verksamhet. I så fall kan enligt nämndens mening de 

mer obestämda uttrycken "motvefka hans anpassning i samhället" och 

''eljest vara till sk<tda" utgå ur !Jgtexten. överåklagan:n i Gökborg anser 

att endast S:ikerhetssynpunkter bör vara avgörande för i vad män intagens 

kontakt med andra personer skall beskäras. KRUM framh:ilkr att det i 

lagtc;,.t.:n bör anges vilka be~iik som motwrkar den intagnes anpassning i 

samhiilkt. 
En vidstriickt rätt för intagna att ta emot besök i4r enligt min mening 

av väsrnllig betydelse när dd giiller att minska de intagnas sociala 

isolering od1 främja deras möjligheter att knyta dlcr vidmaklhälla 

värckfulla kontakter med människor utanför anstalten. De nuvarande 

lagbestämmelserna om besök iir ganska snävt utformade. En mindre 

rL'Strikiiv lagreglering 3r därför väl motiverad. 

I övnensstämmelSl' med vad som föreslagits i promemorian finner jag 

det liimpligt att hithörande lagbestämmelser inleds med en allm:in 

föreskrift som anger att intagen far ta L'mot besök i den utsträckning det 

liimpligen kan ske. Den lx·gränsning som ligger i sistniimnda uti ryck avser 

inte besökspersonens liimplighet utan syftar t'nbart på s[1dana förhållan

den som anstaltsrutinen, personaltillgangen och andra praktiska förutsiitl

ningar för mottagning av besök. 

I promemorieförslaget har undantag gjorts för vissa fall då det av andra 

skiil iin som nyss nämnts kan finnas grundad anll'dning att vägra dt 

besök. Dessa undantag knytn i huvudsak an till besökandens pnson eller 

relationerna mellan denne och den intagne. Jag instämmer i uppfatt

ningen att det finns behov av s:1dana inskränkningar i besöksrätten. 

SCtlunda är det tydligt att det 111i1ste finnas möjligheter alt hindra besök 

som pii ett dkr annat siitt kan vara ägnat att äventyra säkerheten i 

anstalten. Men till skillnad från vad som föresliis gälla i friiga om 

brevgranskning bör inte enbart siikcrhetssynpunkter tillmätas betydelse i 

detta sammanhang. Det bör s[ilunda äwn finnas möjlighet att hindra 
besök som framst:lr som klart oliimpligt fr[in resoL·ialiscringssynpunkt. 

Som ,mförts i promemorian iir del hiir fruga om besök som kan motvnka 

den intagnt'S anpassning i samhället eller djest vara till skada för honom 

dler :innan. Att yttt>rligare precisera ifr[1gavJrande begriinsningar finner 

jag inte pilkallat. Jag vill emellertid framh[illa att tillämpningen av dessa 

begränsningsregler bör vara restriktiv. särskilt som. t:nligt vad som 

frarngfir av det följande, man i viss man kan neutralisera riskerna av visst 

besök genom att låta det ske under bevakning. 

I överensstämmdse med dt!t anförda föreskrivs i förevarande paragrafs 

fiirsra stycke att intagen f!l.r ta emot besök i den utsträckning det 

liimpligen kan ske. Vid:He föreskrivs att han inte far ta emot besök som 

iir iignat all äventyra säkerheten i anstalten eller som kan motverka hans 

anpassning i samhiilkt dkr eljest vara till skada för honom eller annan. 

I likhl'I med promemoril'förslagl't anser jag att tjänsteman vid 
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anstalten skall vara närvarande vid besök, om det är päkallat med hänsyn 

till säkerheten. Jag vill dock understryka att bevakning bör förrkomma 

endast i undantagsfall, med hänsyn till det obehag som en sädan kontroll 

kan innebära för samtliga inblandade. När det gäller besök av advokat 

som biträder den intagne i enskild angelägenhet har den i promemorian 

föreslagna bestiimmelsen föranlett viss kritik under remissbehandlingcn. 

En viss jämkning av bestämmelsen synes enligt min mening påkallad, sfr 

att det klart framg21r att vid siidant besök tjänsteman far niirvara endast 

om advokaten eller den intagne begär det. Utan särskild föreskrift därom 

bör självfallet detsamma i regel gälla vid andra liknande besök som den 
intagne får i anledning av enskilt iirende av juridisk eller social natur. 
Biträdande jurist vid advokatbyrå bör naturligtvis alltid likställas med 

advokat i förevarande sammanhang. 
I paragrafens andra stycke föreskrivs i överensstärnmi.!lse med det 

anförda att tjänsteman vid anstalten skall vara närvarande vid besök om 

det är påkallat med hänsyn till säkerheten samt att vid besök av advokat 

som biträder den intagne i rättslig angelägenhet tjänsteman får niirvara 

endast om advokaten eller den intagne begär det. 

I promemorieförslaget har införts en bestämmelse om möjlighet till 

kroppsvisitation av bcsökandl'. Enligt förslaget skall sålunda av säkerhets
skäl som villkor för besök kunna föreskrivas att den besökande 

underkastar sig sådan visitation eller att han medger att viiska, kasse eller 

annat dylikt som han vill medföra vid besöket för undersökas.· 

Förslaget har i allmänhet godtagits av rcmissinstanscrna. Ett par 

instanser är dock kritiskt inställda till att kroppsvisitation skall C1 
företas endast efter medgivande av besöbnden. 

Jag vill till en början nämna att enligt vånkirkuläret skall väska, kasse 

och dylikt som en besökande vill medföra vid besöket visiteras, om det 

inte anses obehövligt. För sådan i1tgärd krävs dock medgivande av den 

besökande. Lämnas inte medgivande för egrndornen inte föras med vid 
besöket. Genom dessa bestämmelser vill man söka hindra insmuggling till 

de intagna av otillåtna föremål, t. ex. n;irk~tika, \'apen e. d. Friln 
kriminalvårdshåll har anförts att det av samma skäl i vissa fall kan 

föreligga ett starkt behov av att iivcn rn möjlighet att visitera den 

besökande. Jag delar elen uppfattningen. När det gilller ait utforma en 

bestämmelse om kroppsvisitation av besökande är det enligt min mening 
uppenbart att sådan visitation hör LI ske endast av direkta säkerhetssk:il 
och under förutsättning att den bt,söLrnde frivilligt giir med på 

undersökningen. I den mån han vägrar att lämna sitt medgivande därtill 

bör följden bli att besöket inte får äga rum. Man bör alltså här viilja 
samma principiella lösning som när det gäller den siirskilda flygplatskon

trollen enligt lagen ( 1970:926) om särskild kontroll p~i flygplats. En 

annan ordning, l'nligt vilkl'n en besökande skulle kunna tvi!ngsvis 

underk:.tstas kroppsvisitation iiven om han avstår frtin besöket, finner jag 

fdn intcgritetsskyddssynpunkt direkt oliimplig. Jag ansluter mig alltsii till 

proml'morieförslagct i denna del. På sätt där föreslagits bör i lagen ocks(1 

tas in en regel om undersökning av väska, kasse e. d. som den besökande 

vill med föra. 
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I enlighet med det anförda föreskrivs i paragrafens tredje stycke att 

som villkor för besök kan av säkerhdsskäl föreskrivas att den besökande 

underkastar sig kroppsvisitation. eller medger undersökning av väska, 

kasse eller annat dylikt som han vill medföra vid besöket. 

Bestämmelserna i tredje stycket gäller vid såväl obevakade som bevaka

de besök. I största möjliga utsträckning bör kroppsvisitation i nu avsedda 

fall inskränka sig till undersökning med hjälp av elektrisk metalldetektor 

eller liknande teknisk anordning. 

30 § 

Denna paragraf motsvarar 30 § promemorieförslaget. Den innehäller 

bestämmelser om de intagnas rätt att använda telefon. Bestämmelserna 

saknar motsvarighet i bchandlingslagen. 

De i promemorian föreslagna bestämmelserna om inlagnas telefonsam

tal har väsentligen utformats i överensstämmelse med de föreslagna 

reglerna om besök, varvid reglerna om b.:vakade besök motsvaras av 

regler om avlyssning av tdefonsamtal. Förslaget har i sak lämnats utan 
erinran av remissinstanserna. 

Även jag finner att den nya lagen bör innehålla bestämmelser som i 
varje fall i huvuddrag regkrar de intagnas rätt att använda tekfon. Som 

föreslagits i promemorian bör de materiella reglerna nära knytas an till 

vad som avses gälla ifråga om besök. På samma sätt som besök skall 

kunna äga rum under bevakning bör telefonsamtal kunna avlyssnas av 

tjänsteman vid anstalten om det är påkallat med hänsyn till säkerheten. 

Av intcgritetsskyddshänsyn är det angcläget att avlyssning aldrig får ske 

utan den intagnes vetskap. När det gäller telefonsamtal med advokat som 
biträder den intagne i rättslig angelägenhd bör med viss avvikelse från 
promemorieförslaget föreskrivas att sådant samtal inte får avlyssnas utan 
den intagnes medgivande. 

I enlighet med det anförda föreskrivs i förevarande paragrafs fiirsta 
stycke alt telefonsamtal mellan intagen och person utom anstalten får äga 

rum i den utsträckning det lämpligen kan ske men att den intagne kan 
förvägras telefonsamtal som är ägnat att äventyra säkerheten i anstalten 
.:ller som kan motverka hans anpassning i samhället elkr eljest kan vara 

till skada för honom eller annan. I paragrafens andra stycke för.:skrivs att 

tjänsteman skall på lämpligt sätt avlyssna telefonsamtal, om det är 

påkallat med hänsyn till säkerhekn, att avlyssning får äga rum endast 

med den intagnes vetskap och att telefonsamtal med advokat som 

biträder den intagne i rättslig angelägenhet inte får avlyssnas ut<lll den 

in tagnes medgivande. 

31 s 
Par<igrafcn, som motsvarar 31 § prom.:morieförslaget. inneldller en 

särskild undantagsbestämmclse angående brev, besök och telefonsamtal. 

Bestämmelsen innebär en nyhet i förhållande till hehandlingslagen. 
Enligt promemorieförslagct skall Kungl. Maj:t kunna förordna om 

avvikelse från de tidigare föreslagna allmänna hcstämmds.:rna om brev, 
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besök och telefonsamtal, om det i visst fall är påkallat med hänsyn till 
rikets siikerhet. Närmast avses den situationen då det framstår som ett 

viisentligt intresse att kunna hindra att en intagen får möjlighl't att till 

obehörig lämna ut s:id:ma hemliga militära uppgifter som h;m fått 

kännedom om i samb;ind med brottslig verksamhet. 

I likhet med remissinsta_nserna har jag ingen erinran mot den sålunda 
förordade undantagsregcln. 

Angi!cnde ckn föreslagna bestämmdsens närmare utformning vill jag i 

anledning av ett uttalande av hovrätten över Skåne och Blekinge 

framhiilla, att Kungl. Maj:ts befogenhet att förordna om siidana avvikelser 
som det här är fr(tga om endast avses gälla för visst särskilt fall. 

Bestiimmelsen lämnar siilunda inte n;lgot utrymme för Kungl. Maj:t att i 

författning föreskriva generella avvikelser från de eljest gällande 

bestämmelserna p[1 detta omrade. De principer för normgivningsmakten 

som lagfästs i dl't av riksdagen som vilande antagna förslaget till ny 

regeringsform berörs sälunda över huvud taget inte av ifrågavarande 

bestämmelse. 

I överensstämmelse med promemorieförslaget föreskrivs därför i 

förevarande p<tragraf att Kungl. Maj :t kan för visst fall förordna om 

avvikelse från bestämmelserna i 25-30 §~, om det är påkallat med 
hänsyn till rikets siikerhet. 

32 § . 

Paragrafen, som motsvarar 32 s promemorieförslaget, innehiiller be

st:immelser orn korttidspermission. En motsvarighet till paragrafen finns i 
36 § första stycket behandlingslagt~n. 

Jag har i den allmfona motiveringen lämnat en redogörelse för de 

synpunkter som enligt min uppfattning bör vara viigledande vid reglering

en av frågorna om korttidspermissioner. I enlighet med vad jag där har 
anfört föreskrivs i förevarande paragrafs färs la stycke att intagen kan, för 
att underlätta anpassningen i samhiillet, beviljas tillstimd att lämna 
anstalten för viss kort tid (korttidspermission), om inte faran för miss

bruk är avsevärd samt att korttidspermission ocksa får ges, om annan 
särskild anledning föreligger därtill. Vidare föreskrivs i andra stycket att 
intagen som avses i 7 § tredje stycket och på skäl som däri anges är 
placerad i sluten anstalt får beviljas korttidspermission endast om synner

liga skäl föreligger därtill. Slutligen föreskrivs i tredje stycket att för 

korttidspermission får ställas de villkor som kan anses erforderliga beträf

fande vistelseort, anmälningsskyldighet eller annat samt att, i fall då 

noggrann tillsyn är behövlig, föreskrift tillika kan mL'ddclas om att den 

intagne under permissionen skall vara ställd under bevakning. 

33 § 

Denna paragraf inneh<'iller bestämmelser om frigivningspermission. Oen 

motsvaras av 33 § promernorieförslaget. c;iillande bestämmelser i ämnet 

JO Riksdagen 197-1. I sam/. Nr :!O 
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finns i 5 0, 5 5 och 60 § § behandlingslagcn. 

Av vad jag anfört i den allmänna motiveringen framgar att nuvarande 

besliimmclser om bngtidspcrmission som förbereddse för villkorlig frigiv

ning clll'r övergiing till vilrd utom anstalt hör sammanföras till ett 

geml'nsamt permissionsinstitut. bl'nämnt frigivningspermission. Enligt 

vad jag förordat skall den som underg[1r fängelse fil vidgade möjligheter 

till s[1dan permission jämfört med vad som följer av motsvarande regler i 

behandlingslagen. 

I enlighet med vad jag närmare anfört i den allmiinna motivt•ringen 

föreskrivs i fursta stycket alt intagen som undergår fängelse eller dömts 

till ungdomsfänge!se eller internering kan beviljas permission under längre 

tid (frigivningspermission) till förberedande av frigivning l'ller överföran

de till vt1rd utom anstalt. Andra stycket innehåller bestämmelser som 

anger att den som undergår fängelse p[1 sådan tid att villkorlig frigivning 

inte kan komma i fraga far beviljas frigivningspermission endast om 

synnerliga skäl föreligger samt att annan som undergår fängelse och den 

som dömts till internering inte får beviljas frigivningspermission före den 

dag då villkorlig frigivning eller överförande till vård utom anstalt tidigast 

kan ske. 

Frigivningspermission utgör ett led i förbneddserna för den intagncs 

frigivning eller övergång till vård utom anstalt. Genom sådan permission 

bereds den intagne möjlighd att själv medverka aktivt i detta förberedel

searbete. Närmast g~iller det här frågor om arbetsanskaffning eller andra 

praktiska angelägenheter vars ordnande ingår bland förutsättningarna för 

beviljande av villkorlig frigivning eller övergång till vitrd utom anstalt. 

Eftersom frigivningspermission normalt bör kunna övergä direkt i drcl i 

frihet bör i princip sådan permission inte beviljas förrän det kan bedömas 
att övriga föru1sättningar för övergäng till frivftrd föreligger, dvs. siidana 

föruts~ittningar som inte dirc·kt h~inger samman med de angelägenheter 

som frigivningspermissionc'n syftar till att ordna. 

Fnligt förevarande paragraf krävs synnerliga skäl för alt korttidsin

tagen skall kunna beviljas frigivningspermission. Sädana skäl kan föreligga 

om situationen exempelvis är den att den intagne gl'nom s:ldan permis

sion kan fä en arbetsanställning, undervisning, utbildning e. d. som är 

alldeles särskilt liimpad för honom och som han skulle g~t miste om i fall 

permissionen in te beviljades. 

P[1 samma sätt som n:ir det gäller korttidspermission föreskrivs i tredje 

stycket av förevarande paragraf att för frigivningspnmission för ställas de 

villkor som kan anses erforderliga beträffande visklseorL anm:ilningsskyl

dighet clll'r annat. 

Jag vill framh~1lla att det torde ligga i sakens natur att d<::t inte bör 

kunna komma i fr~iga att ställa elen som har frigivningspermission under 

bevakning. till skillnad foin vad som avses kunna vara fallet vid kor1 tids

permission. Någon bestämmelse om bc·vakning vid frigivningspermission 

har lEirför inte tagits in i lagförsLtgt•t. 
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34 § 

Förevarande paragraf. som motsvarar 34 § promemoridörslaget, inne

h:iller bestämmdsn om vistelse utanför anstalt i rehabiliteringssyfte. 

Beträffande ungdomsfängclse har paragrafen viss motsvarighet i 55 § 

första stycket behandlingslagen. 

Av skäl som rL·dovisats i den allm~inna motiveringl'n bör möjlighet 

införas för den som undergiir fängelse eller internering att i vissa fall i 

fl'habilitcringssyfk fa vistas utanför anstalt redan före tidigaste dagen för 

villkorlig frigivning elln övergång till vård utom anstalt. En sådan 

möjlighet föreligger nu endast för den som undergår ungdomsfängelse. De 

förordade bestämmdscrna ges i förevarande paragraf. Där föreskrivs att 

om intagen genom vistelse utanför anstalt kan bli fört•mill för särskilda 

atgärder som kan antas underlätta hans anpassning i samhället. sådan 

vistelse kan beviljas honom under lämplig tid, om särskilda skäl förelig

ger. Vidare anges att för vistelse utanför anstalt skall ställas de villkor 

som kan anses erforderliga och att tillståndet kan återkallas om omstän

digheterna föranleder det. 

35 § 

Paragrafen, som motsvaras av 35 § promcmoriefiirslaget, innehäller 

bestämmelsn om inräkning i verkställighetstiden av tid för permission 

m. m. c;illande bestämmdser i ämnet finns i 36 § andra stycket, 50 § 

andra stycket, 55 § andra stycket och 60 § andra stycket behandlings

lagen. 

PromL·morieförslaget innebär i likhet med gällande ordning att tiden 

för vistelsen utanför anstalt vid såväl kortt.idspermission som frigivnings

permission och sådan vistdse utanför anstalt i rehabilitningssyftc som 

avses i 34 s dl'partcmentsförsL1gel skall indknas i verkställighl'lstickn om 

inte särskilda skäl talar däremot. Mot L'n siidan ordning har remissinstan

serna i allmänhet inte haft något att erinra. RfllL har dock som sin 

mening h:ivdat att permissionstid alltid bör inräknas i verkställighetstiden 

om inte annat besked gl'lts innan den intagnl' utnyttjat permissionen. 

Enligt mitt förmenande torde det knappast kunna komma i fråga att 

redan före en permission fatta beslut om att viss tid därav inte skall 

inräknas i Vl'rkställighetstidcn. Däremot är det rimligt att den som 

faktiskt missbrukat den medgivna friheten eller del därav genom att 

avvika eller utnyttja den för annat ändamål än det avsedda, t. ex. för 

brottslig verksamhet, skall fä vidkännas den konsekwnsen alt sådan tid 

utom anstalten inte inräknas i verkst:illighetstiden. Jag förordar därför 

den i promemorian föreslagna ordningen. 

Som kriminalviirdsstyrclsen anfört bör förordnande att permissionstid 

inte skall inräknas i verkst~illighetstidrn naturligtvis kunna begränsas till 

viss del av permissionstiden. Till förebyggande av att bestämmelsen tolkas 
pil annat sätt bör en redaktionell jiirnkning göras i förslaget. 
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I enlighet med det anförda föreskrivs i förevarande paragraf att tid för 
vistelse utanför anstalt enligt 32, 33 eller 34 § inräknas i verkställighets

tiden, om ej särskilda skäl talar däremot. 

När det gäller lid för vistelse utanför anstalt enligt 33 eller 34 § 

ankommer enligt 56 § departementsförslaget prövning som här avses pä 

ungdomsfängclsenämnden beträffande in tagen som undergår ungdoms

fängclse och på interncringsnämnden beträffande intagen som undergår 

internering. /\.v 58 § framgår att prövningen i övriga fall ankommer pä 

kriminalvärdsstyrelsen. Enligt 60 s kan styrelsens befogenhet i detta 

hiinscende in te delegeras. 

36 § 

Paragrafen motsvarar 36 § promemorieförslaget. Den innehaller be

stämmelser om de intagnas rätt till medinflytande genom samrådsorgan 

m. m. Motsvarighet till bl'Stämmelsen saknas i behandlingslagen. 

Genom bestämmelser i 5 § andra stycket departcmcntsförslaget har 

den intagne tillagts visst medinflytande i frt1ga om ut form ningcn av hans 

egen anstaltsvistelse. Frågor om de intagnas medintlytande i en vidare 

bemärkelse har aktualiserats under senare år. Organiserade former för 

samverkan mellan de intagna inbördes samt mellan de intagna oeh 

anstaltskdningen har vuxit fram inom ramen för särskilda förtroenderåd 

och samrf1dsorgan. Verksamheten har därvid inriktats på sådana frC1gor 

om anstaltsvårdens utformning som är av gemensamt intresse för de intagna 

och som på ett betydelsefullt sätt påverkar deras situation i anstalten. 

l'rornemorieförslaget inneh~\ller bestiimmelser om de intagnas rätt till 
mcdinflytande i nu angivna hiinseenden. S(ilunda anges att med de 
begriinsningar som följer av gällandt' bestämmelser och avtal för verksam
heten inom kriminalvården de intagna har riitt att i lämplig ordning 
överlägga med anstaltsledningen i fdgor som är av gemensamt intresse för 
de intagna. Vidare anges att de intagna också har rätt att i lämplig 

ordning sammanträda med varandra för överläggning i sådana frågor. 
Siidan intagen som h3lls avskild fr<in andra intagna far enligt särskild 
bestämmelse delta i överläggning ellt'r sammantriidc endast om dd kan 

ske utan olägenhet. 

Förslaget har liimnats utan erinran av det stora flertalet remissinstan

ser. Tillsynsutredningen ifriigasättcr dock om tiden är mogen och nfaren

heterna tilldckligt entydiga för att ge de intagna rätt alt organisera sig 

genom en av statsmakterna antagen lag. Utredningen befarar att siiclana 

massaktioner som organiserats utanför anstalterna men satts i verket med 

hjälp av förtroenderiiden vid olika anstalter, kan komma att upprepas i 

svårare former. Det synes enligt utrt'dningens mt•ning vara tillriickligt all 

förevarande frågor liksom hittills får regleras av den för anstalterna 

ansvariga centrala myndigheten, dvs. kriminalv(misstyrelsen. Statstj~instl'

mannaförbundet - i vars yttrande TCO instämmer - har inget att erinra 
mot den föreslagna bestämmelsen i· och för sig men anser att den 

kommitte som skall ha till uppgift att utreda anstaltspersonalens arbds-
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förhållanden m. m. först borde ges tillfälle att presentera sitt material. 

Inte heller SAK har i princip något att erinra mot den föreslagna 

lagtexten men anser det synnerligen angeläget att personalorganisatio

nerna av olika slag inom kriminalvården får tillfälle att yttra sig över 

förslag till tillämpningsföreskrifter. 
Statsanställdas förbund till vars yttrande LO ansluter sig utgår friin att 

representanter för anstaltspersonalen alltid skall tillåtas närvara vid 

intagnas öwrläggningar med anstaltslrdningen. Den lämpligaste ordning

en för sådana överläggningar torde enligt förbundet vara att dessa även 

fortsättningsvis sker inom de av kriminalvårdsstyrclsen inrättade samrads

organen. 
För egen del vill jag framhålla att de ifrågavarande formerna för de 

intagnas mcdinflytande på allt sätt bör uppmuntras och stödjas. Samti

digt är det uppenbart att samrådsverksamhl'ten har sina givna gränser, 

vilket ocksa kommit till uttryck i promernorieförslaget. Siidana frågor p~I 

krimin;ilvårdcns omriide som regleras genom författningar, beslut av 

anslagsbeviljande organ eller fackliga avtal kan sålunda in te bli föremål 

för beslut vid överläggningar i vilka de in tagna deltar. i'i. ven med dessa 

begränsningar kan dock samddsförfarande.t i många sammanhang ha sitt 

givna vär(le eftersom de intagna därigenom filr möjlighet att lägga fram 

sina synpunkter på frågor som på ett betydelsefullt sätt påverkar deras 

gemensamma situation. 

Jag anser tiden nu vara mogen att i Jagen t<i in bestämmelser om de 

intagnas rätt till medinflytandc. Som föreslagits i promrn10rian bör av 

bestämmelserna framgå inom vilka gränst'r samriidsvcrksamhctcn fär 

bedrivas, och bestiimmelsern:i bör ta sikte både pil siidana samrådsorgan i 

vilka siiväl intagna som anstaltsledning deltar och sadana organ av typen 

förtroendedel i vilka endast de intagna sammanträder för inbördes 

överläggningar. Jag har inte nilgot alt erinra mot d.:n i promemorian 

föreslagna lagtekniska utformningen av dessa bestämmelser. 

I enlighd med det anförda förl·skrivs i förl·varande parngraf att med de 

begriinsningar som följer av gäll and~ bestämmelser och avtal för verksam

heten inom kriminalv<lrdcn de intagna har rätt att i lämplig ordning 

överlägga med anstaltslcdningen i frägor som är av gemensamt intresse för 

de intagna, att de också har rätt att i lämplig ordning samrnmHräda med 
varandra för överläggning i sftdana fritgor samt att intagen som hftlls 

avskild fran andra intagna dock fär delta i öwrläggning eller sammanträde 

endast om det kan ske utan olägenhet. 

Rörande bcstiimmclsernas tillämpning vill jag vidare anföra följande. 

Det angivna uttrycket anstaltsledning syftar i första hand pii styres

mannen elln motsvarande. Annan personal hör emelkrtid regelmässigt 

delta i de övcrliiggningar som det här är fri.\ga om. Genom dekgation kan 

tjiinstemän som är underställda styresmannen fil bdog~nhd att besluta i 

vissa fdgor. I den mitn de intagna vill öwrlägga m~d siidan tjänsteman i 

frägor som ligger inom hans kompetensområde, hd1över styresmannen 

naturligen inte delta om han inte själv finna det lämpligt. Dt' intagna bör 

emellertid i sådant fall ha möjlighet att föra frågan vidare till styresman

nen. 
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Enligt bt·stämmelserna skall överläggningarna och sammanträdena äga 

rum i lämplig ordning. Hänsyn kan i detta sammanhang behöva tas till ett 

flertal faktorer som växlar från anstalt till anstalt och fdn fall till fall. 

Det gäller här frågor som hänger samman bl. a. med tillgängen på 

lämpliga samlingslokaler, ändamålet med sammanträdena samt ordning 

och säkerhet. De närmare formerna för verksamheten bör mot bakgrund 

härav lämpligen bestämmas i administrativ ordning. 

37 § 

Denna paragraf, som motsvarnr 3 7 § promemorieförslaget, innehiiller 

bestämmelser om intagens vi\rd vid sjukdom nL m. Gällande bestämmel

ser finns i 27 § behancllingslagen. 

Gällande bestämmelser på detta omriide anger att intagen som blir sjuk 

skall vårdas enligt anvisningar av läkare vid anstalten. Det framgår vidare 

att läkare utom anstalten äv..:n får anlitas för undersökning eller behand

ling av intagen samt att intag..:n får föras över till allmänt sjukhus om 

erforderlig undersökning eller behandling in te lämpligen kan ske inom 

fångvårdsanstalt. 

I promemorian anförs att clt' ökade möjlighet..:r att anlita den allmänna 

sjukvården som kommer att fördigga för en stor del av klientelet till följd 

av lokalanstalternas tillkomst bör komma till uttryck i de bestämmelser i 

den nya lagen som skall reglera intagens vård vid sjukdom. Bestämmdser

na föreslås därför fä det innehilllet att intagen vid sjukdom skall vardas 

enligt de anvisningar som ges av läkare, att den allmänna sjukvården bör 

anlitas om erforderlig undersökning och behandling inte lämpligen kan 

ske inom an5talten och att, om sil erfordras, in tagen för sådant ändamål 

får föras över till allmänt sjukhus. 

Under rernissbehandlingen har landstingsförhundets styrelse sHillt sig 
kritisk till prome morieförslaget. Enligt förbundsstyrdsens mening fram

går det inte klart av förslagd om avsikten är att all sjukv~1rd vid 

lokalanstalterna skall bedrivas inom elen allmänna sjukvården eller endast 

i fräga om sådan vård där det bedöms nödvändigt att ta sjukhusens 

resurser i anspråk. Inte heller framgår i vad mån varje anstalt alltjämt 

skall ha skyldighet att ha läkare knuten till sig. Siidan sjukvård där 

tillgång till sjukhusens resurser inte är nödvändig bör enligt förbundssty

relsens uppfattning bedrivas vid anstalten av läkare som är knuten till 

anstalten. I de fall då sjukhusvård bedöms vara nödvändig behandlas 

patienterna i enlighet med gällande bestämmelser. Det kan sälcdes inte bli 

fråga om nagon särbehandling av denna patientgrupp. Skyldigheten för 

anstalt att svara för de intagnas hälso- och sjukvård bör enligt förbunds

styrelsens mening behållas i ungefär den utsträckning som nu gäller. 

Landstingen torde dock vara beredda att inom ramen för tillgänglig 

arbetskraft mot skäligt ekonomiskt ve~erlag tillhandahalla fakartjänskr 

för läkarvård åt kriminalvårdens patienter i större utsträckning än som 

sker f. n. Enligt förbundsstyrelsens uppfattning bör promcmorieförslaget 

överarbetas och preciseras i samverkan med landstingsförbundet. 
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Advokatsamfundet och KRUM har framhallit att om en intagen blir 

sjuk och lämplig behandling inte kan ges på anstalterna, det förefaller 

självklart att han skall behandlas av den allmänna sjukviirden. Tillsynsut

redningen konstaterar att bev<ikning ut:.mför <instalt ;iv sjuk int;igen är 

synnerligen pnsonalkrävande och kostsam och att sjukvård utom anstalt 

därför inte bör förL·komma i den ndn den sjuke kan viirdas vid nilgon av 

kriminalvardens sjukavdelningar. 

fog har i den allmänna motiveringen behandlat fd1gan om gränsdrag

ningen mellan kriminalviirdens och andra myndigheters viirdorgans an

svarsomriiden. Där anförda synpunkter gäller inte minst frågan om 

tillgodoseL~ndet av kriminalviirdsklientdets behov av sjukvård. Av vad jag 

dii uttalade· framgiir bl. a. att ifriigavarande klit'ntel i princip måste anses 

ha samma rätt till sjukviird som andra medborgare och att kriminalvän!en 

har dl'! primära ansvaret härför endast i sådana fall d(1 den dömde 

omhändertagits pii sådant sätt att eld förhindrar den allmänna sjukvdr

dens mt'dverkan elkr när fråga är om en åtgiird som klart ingiir i 

rchabiliteringsarbetet. Eftersom de intagnas behov av sjukvård i andra fall 

in te har sin grund i deras speciella situation som lagövl'fträdare kan med 

fog hävdas att nya resursbehov för sjukvården uppsrnr endast i den män 

deras situation tidigare inte har kunnat tillgodoses i tillräcklig utsträck

ning. 

Otillfredsställande förhallanden r:1der f. n. i fråga om kriminalvårdens 

möjligheter <Jtt edijuda anstaltsklien!clct en acceptabel hälso- och sjuk

vård. Som jag anfört i årets statsverksproposition är skälen till bristt'rna 

mi\nga och liggl'r delvis utanför kriminalvårdens inflytande. Jag har också 

framhiillit att en helhetslösning av dessa problem endast kan nås genom 

ett intensifierat samarbete mellan kriminalvården och de myndigheter 

och organ som svarar för samhällets allmänna hälso- och sjukvård. Ett 
sadant samarbete kan underlättas avsevärt genom det nya anstaltssysk

rnct. 
Kriminalvi1rdt'n har e•n egen sjukv;}rdsorganisation, vari ingiir s~1väl fäst 

anställda som arvodesanställda läkare samt annan sjukvårdspersonal. Den 

allmänna sjukv[1rdcns resurser måste emellertid anlitas i mycket vicl

striickt omfallning för att tillgodose de behov a~· sjukvilrd som kriminal

v.'Hdens anstaltsklientt'I har. Delvis hänger detta samman med att det 

blivit allt svarare· att engagera läkare som är villiga all mot arvodescrsiitt

ning svara för kroppssjukviirden vid fångvardsanstalterna. Atskilliga an

stalter - diiribland n:igra av de största-· saknar f. n. helt Eikarc. l'a dessa 

anstaltn kan sjukv~irdcn kl<1ras endast genom att man vid behov vänder 

sig till distriktsläkarmottagning eller läkarstation på orten eller till när

beläget sjukhus. Självklart är också att det medicinska vårdbehovet i 

mång<i fall kräver att dt'n intagne tas in för vård på allmänt sjukhus. Vissa 

anstalter, avsedda för rymningsbenäget klientel, har dock egna resurser 

för specialvård. 

Av det anförda framg:ir att redan i nuvarande liigt' krimin;ilvärdcn i 

mycket betydande omfattning m{iste repliera pil den allmänna sjukvår

dens resurser. Genomförandet av det nya anstaltssystemet torde därför i 
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praktiken knappast i någon högre grad komma att vidga omfattningen av 

den allmänna sjukvankns engagemang för kriminalv~rdens· kli en tel. Vad 

det snarare blir fråga om är en omstrukturering av vardinsalscrna till följd 

av lokalanstalternas tillkomst. Enligt vad jag tidigare sagt komml'r en stor 

del av anstaltsklientelet att placeras på lokalanstalt i närheten av 

hemorten. Detta innebär att de intagna får ökade möjligheter att själva 

uppsöka de läkare och sjukhus som normalt har ansvaret för att de får 

den vård som de är berättigade till. Därigenom kan den allmiinna 

sjukvardens resurser utnyttjas pil. ett bättre sätt än vad som är möjligt 

inom det nuvarande anstaltssyskmets ram. 

,\ven i fortsättningL'n måste eml'llertid kriminalvården svMa för en 

betydande del av de intagnas hälso- och sjukvård. Organisatoriskt sett kan 

detl<i i väsl'ntlig utsträckning skl' genom att kriminalvårJt:n träffar 

samarbetsavtal med vederbörande sjukvårdshuvudman. På det 

sättet kan riksanstalternas sjukvardsorg:misation förstärkas. 1 fråga om 

sedvanlig hälsokontroll av intagna måstl' man räkna ml'd att dL·nna 

kommer att äga rum inom kriminalvårdens ram, s[iväl när Jet gäller 

lokalanstalter som riksanstaltL'r. 

De i promemorian förl'slagrw bcst1immelserna om intagens vard vid 

sjukdom synes mig mot bakgrund av det anförda vara väl förenliga med 

de principer som bör tillämpas på förevarandl' område. Någon skyldight'l 

för varje anstalt att ha läkare knuten till sig bör sålunda inte föreskrivas. 

Det miiste räcka ml'd en bl·stämm.:lse som anger att intagen vid sjukdom 

skall vårdas .:nligt dl' anvisningar som gl'S av läkarl'. Om erforderlig 

undersökning och behandling inte lämpligen kan ske inom anst:1lten bör 

naturligen den allmänna sjukvården anlitas och detta hör giilla inte hara 

sluten utan även öppen vård. Vidare bör finnas en bestämmelse som 
angl'f att intagen för angivet iindami\l fiir föras över till ::rllrnänl sjukhus 

om det erfordras. Den nu angivna principen om att anlita den allmänna 

sjukvården om så behövs hinclrnr inte att om annan, närbeliigen kriminal

vårdsanstalt har erforderliga sjukvårdsresurser, det kan ibland visa sig 

lämpligarl' att låta den intagne fii vård där i stiilkt för att anlita den 

allmiinna sjukvården. 

I enlighet med dl'! anförda för.:skrivs i första stycket av förevarande 

paragraf alt intagen vid sjukdom skall vårdas enligt de anvisningar som 

ges av läkärc, att den allmänna sjukvårdl·n hör anlitas om erforderlig 

undl'rsökning och behandling inte lämpligen kan ske inom anstalten och 

att, om det behövs, intagen får föras över till allmänt sjukhus. 
Som föreslagits i promemorian bör den nya lagen ocksä innehålla 

bestämmelsn om förlossning av intagen kvinna. 1 likhd llll'd vad som 

anförts i promemorian anser jag: all dessa bestiimmelscr i sak bör 

överensstämma med nuvarande lagregler, som bl. a. innebär att förloss-

. ning såvitt möjligt skall ske på sjukhus i:llcr förlossningshem. Man torde 

kunna räkna med att sådan mö.ilighl't praktiskt tagl'1 alltid föreliggl'r. 

I L'nlighct med vad jag nu har sagt föreskrivs i förevarande paragrafs 

andra stycke att förlossning av intagrn kvinna skall såvitt möjligt ske på 

sjukhus eller förlossningshem och att, om dd behövs, kvinnan skall i god 
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tid före förlossningen föras över dit eller till annat hem där hon kan 

erhålla lämplig vård. 

Som föreslagits i promemorian bör det också, i likhet med vad som 

gäller f. n., finnas en bestämmelse som anger att den som enligt 

förenämnda bestämmelser om vård vid sjukdom eller förlossning vistas 

utom anstalt skall stå under bevakning och vara underkastad särskilda 

förcsk rifter i de fall då anledning föreligger därtill. Föreskrift därom ges i 

tredje stycket av paragrafen. 

38 ~ 

Paragrafen motsvarar 38 § promemoricförslaget och 27 § (iiirde styc

ket behandlingslagen. 

Liksom hchandlingslagen bör, som föreslagits i promemorian, också 

den nya lagl·n innehålla en erinran om att det i särskilda lagar finns 

bestämmelser om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall och 

vård i specialsjukhus för psykiskt utvecklingsstörda. I förl'Varande para

graf ges därför en erinrnn härom. De lagar som avses är dels Jagen 

(1966:293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall och dels 

lagen ( 1 967 :940) angående omsorgn om vissa psykiskt utvecklingsstörda. 

39 § 

Paragrafen motsvaras av 39 § promcmorieförslagt:t. 

F. n. gälkr enligt 27 § femte stycket behancllingslagen att den som 

undngår fängelst: och vid sjukdom vårdas utom anstalt i regel endast far 

tillgodoräkna sig sådan tid intill högst en sjättedl'l av verksEillighetstickn. 

I överensstämmelse med proml·mc>ridörslaget anst:'r jag alt ch:n nya lagen 

inte bör innehalla någon motsvarighl'l till denna hl~gr~insningsrl·gt'l . .Ä.vrn 

vid fängelse bör alltså hela tidt•n för vistl'lsen utom <mstalt i förL'Varande 

fall inräknas i verkstiillig.lll'tstiden, om inte s:irskilda skiil talar diiremo1. 

Undantag från denna huvudrt·gel torde främst kunna bli aktudl i fall df1 

den intagne avviker från sjukhus eller dii han simukrat sjukdom. 

På samma si.it t som i fräga om 35 ~ dcpartementsförslaget bör 

naturligtvis förordnande om att tid för vistelse utom anstalt vid sjukdom 

inte skall inriiknas i verkställighetstiden kunna begränsas till viss del av 

tiden. 

I ÖVl'rensstiimmelse mL'd det sagda anges i förL'Varandl' paragraf att tid 

som intagt>n enligt 37 * ellt>r t:>nligt best:in1melse som avses i 38 ~ vistas 

utom anstalkn inriiknas i wrkstiillighetstidt•n om ink siirskilda skiil t<llar 

däremot. Enligt vad som föreslås i 58 § deparkmentsförslagd ankommer 

det på kriminalvårdsstyrt>lsen att pröva fråga som här avses. Av 60 § 

framgår att styrl'lsrns lwfogenhd i eld ta hänst•ende inte kan dekgeras. 

40 § 

Förevarande paragraf motsvaras av 40 ~ promemorkförslaget och 41 ~ 

hehandlingslagen. 
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Liksom enligt gällande lag bör intagen som är sjuk när han skall lämna 
anstalten kunna beredas fortsatt sjukvård i anstalten, om det kan anSl'S 

skäligt. På sätt fön:slagits i promemorian bör uttryckligen anges att detta 

får ske endast i fall då den intagm· begär att han skall få stanna kvar för 

fortsatt värd. Den fortsatta sjukvården skall självfallet liksom enligt 

gällande bestämmelse bekostas av allmänna medel. Promemorieförslaget 
inneh[11ler inte någon uttrycklig föreskrift härom. Inte heller jag anser en 

sådan behövlig. 

I förevarande paragraf föreskrivs i enlighet med dt:t anförda att om 

intagen är sjuk när han skall lämna anstalten, fortsatt sjukvård i anstalten 

får på hans begäran ben:das honom om det kan anses skäligt. 

41 § 

Paragrafl'n motsvarar 4 l § promemorieförslagct och 26 § behandlings

lagrn. 
På siitt föreslagits i promemorian bör en motsvarighet finnas till den 

beslämmdse i behandlingslagen som reglerar den situationen att kvinna 

vid intagning i änstalt för med sig spädbarn eller efter intagningen föder 

barn. Hon bör i sådant fall kunna få tillstånd att ha barnet hos sig under 

viss tid eller t. v. Enligt nuvarande bestämmelse skall samråd äga 
rum med vederbörande länsstyrelse innan sådant tillstånd lämnas. Denna 

besEimmdSl' torde, på sätt skett i promemorieförslaget, kunna slopas. 

Däremot bör, som socialstyrelsen anfört i sitt remissyttrande, beslut i 
frågan alltid föregås av yttrande från vederbörande barnavårdsnämnd, 

lämpligl'n i den kommun där kvinnan har sitt hemvist. Någon lagregel 

härom torde inte behövas. 
I överensstämmelse med vad jag sålunda anfört föreskrivs i förevarande 

paragraf att om kvinna medför spädbarn vid intagningen eller föder barn 
därdter, tillstånd kan ges henne att ha barnet hos sig. 

42 § 

I denna paragraf, som motsvarar 42 § promemoricförslaget, ges be

stämmelser om transport av intagen. Giillande bestämmelser i ämnet finns 

i 39 och 73 s~ bchandlingslagen. 

Jag ansluter mig till de förslag som promemorian ·innehåller rörande 

lagregll'ringen av transporter av intagen. Bestämmelserna överensstämmer 

i sak med motsvarande bestämmelser i behandlingslagen. 

I enlighet härmed föreskrivs i para!!rafrn att vid transport av intagen 

skall såvitt möjligt tillses att han inte utsätts för obehörigas uppmärksam

h.:t, att den intagne vid transport får beläggas med fängsel om det är 

nödvändigt av säkt'rhctssLil samt att transport inte får äga rum utan 

läbrt's medgivande om den intagne är sjuk eller det eljt'st kan befaras att 

transportt'n kan medföra skada för hans hälsa. 

DL' mera detaljerade föreskriftl'r som behandlingslagen innehåller 

rörande transport i vissa fall torde inte behöva föras över till den nya 

lagen. 
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43 § 

Denna paragr<JL som motsvaras av 43 ~ promcmorieförslaget, inneh[tl

k;r regkr om intagens inställelse inför domstol eller annan myndighet. 
Gällande lagbest:imml'lsn i ämnet finns i 37 och 38 §§ behandlingslagcn. 

Enligt promemorieförslaget skall intagen inställas vid domstol när 

domstol så begär. Dl.!nna h<.!stämmelsl.! överensstämmer i sak mt•d vad som 

gäller f. n. Under rl.!missbehandlingen har intl.!rneringsnämndcn ifriigasatt 

om inll' de cl.!ntrala nämnderna och övervakningsnämndcrna bör ha rätt, 

liksom domstol. att påfordra att den dömde inställes. Jag anser att goda 

~käl finns för en sådan ordning. När det gäller begäran av annan 

myndight'l att intagen skall inställas inför denna anser jag i överensstäm

melse med promemoridörslaget att det liksom f. n. bör ankomma pa 

kriminalvårdsstyrelsen att pröva en sadan begäran. Som styrclsl.!n anl'ört 

bör denna prövning i vissa fall kunna dl'l<:gt>ras (60 § dcpartementsför

slaget). Enligt kriminalvardsstyrelsl:'ns mening bör det införas i:n besEim

mrlse som gör det möjligt att i samband med rättegång tillfälligt placera 

intagen på allmänt häkte om en sådan placering bedöms angelägen från 

säkcrhetssynpunkt. Jag anser för egen del att sådan tillfällig placering bör 

vara möjlig inte bara när det gäller inställelse inför domstol utan även vid 
inställelse inför annan myndighet. Den situation som avses är alt den 

intagne skall inställas på annan ort än där hans anstalt är belägen och det 

på inställclscorten eller i dess närhet inte finns en anstalt vari han kan 

förvaras under lika betryggande forma som eljest gäller för hans 

anstaltsvistelsc. Med hiinsyn härtill bör möjlighet föreligga att i anslutning 

till inställelsen tillfälligt placera den intagne i allmänt häkte om det 

behövs av säkerhctsskäl. 
Med viss avvikelsl' fdn vad som gälkr f. n. bör tid som går åt för 

inst:ilklsc vid domstol elln annan myndighet alltid inräknas i verkställig

llL'tstiden. En bestämmelse av denna innl'börd finns också i promemorie
förslaget. 

Enligt promemorieförslaget "hör" intagen som ;!talas, på begäran 

erhålla den lättrrnct i Vl'rkstiillight:tl'n som erfordras för utförande av hans 

talan i målet. Som RFHL anfört bör lwstämmelsen ange att den iitalade 

"skall" nhålla sadan lä1tnad som här avses. 
I överensstämmelse med vad jag sålunda har anfört föreskrivs i 

förevarande paragrafs första stycke att intagen skall inställas vid domstol 

eller vid niimnd som avses i 37 kap. brottsbalken om domstolen eller 
nämnden begär det, att om annan myndighet begär att intagen skall 

inställas inför denna, kriminalvårdsstyrclsen prövar om det skall ske samt 

att i anslutning till inställelsL' varom nu är fråga intagen för tillfälligt 

placeras i allmänt hiikte om det behövs av säkerhetsskäl. Med domstol 

åsyftas här svensk domstol. Jag vill emellertid erinra om att en motsva

rande situation kan uppkomma, om utländsk domstol begär att intagen 

vid svrnsk kriminalvårdsanstalt skall inställas vid domstolen. När det giil

ler bl:'dömningen av sådant fall vill jag erinra om Sveriges sEillningstagan
de till art. 11 i L~Uropt'isb konventionen di:n 20 april 1959 om inbörd~s 

riil tshjiilp i brott mal ( prop. 1961 :48 s. I I l. 1 andra stycket föreskrivs att 
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tiden för inställelst• som avses i första stycket inräknas i verkställighetsti

den. Slutligen anges i tredje stycket att om intagen åtalas, han skall på 

begäran erhålla den lättnad i verkställigheten som erfordras för utförande 

av hans talan i måkt. 

44 § 

I denna paragraf, som motsvaras av 44 § promcmorieförslaget, ges 

bestämmelser om ersättning för arbete m. m. Gällande bestämmelser i 

samma änrnt• finns i 61-67 §§ behandlingslagen. 

I likhet med gällande behandlingslag bör den nya lagen innehålla 

bestiimmelser om i vilka fall ersättning skall utgå för arbete och ann;rn 

verksamhet som intagen utför under sin anstaltsvistelse. Som föreslagits i 

promemorian hör principen vara den att ersättning sbll utgå inte bara 

för arbete utan ocksii för va1je annan verksamhet som intagen ålagts eller 

fått tillst[1nd all utföra eller delta i under arbetstid som ett led i hans 

anstaltsvistelse. Del kan därvid vara fråga om unckrvisning, utbildning 

t'ller annan särskilt anordnad verksamhet eller behandling liksom enskilda 

studier. En sådan bestämning av de aktiviteter som berättigar till 

ersiittning är mer vidsträckt än motsvarande bestämning i gällande lag. 

J<.1g ansluter mig också till det i promemorian uppt<.1gn<.1 förslaget att 

ersiittning liksom hittills inte skall utgi\ för <nbetc som den intagne utför 

för l'gen räkning, t. ex. arbete som avser egen rörl"lse eller konstnärlig 

verksamhet (jfr 60 § första stycket och 48 ~ första stycket behandlings

lagen). Arbete för egL·n räkning kan komma i fråga bl. a. när intagen 

arbl'tar i enrum. 

Enligt behandlingslagen skall arbetspremie inlt" utgå för arbete som 

den intagne utfört al arbl'tsgivart> utom anstalten. Bestämmelsen är i 
första hand till:implig vid frigfogsarhete men även i fall då en intagen som 

arbetar i L'nrum utför arbetL' f1t arbetsgivarL' utom anstalten pä grund av 

nwdgivande enligt 48 § första stycket nämnda lag. Enligt proml'morieför

slagd skall de bestämmelsn i elen nya lagen som angn att intagen skall 

erhålla ns:ittning för arbete gälla även sådant arbete som han utfört för 

arbetsgivare utom anstalten. Förslagd har inte föranlett någon erinran 

unMr remissbehandlingen. 

Jag vill erinra om att enligt riktlinjerna för anstaltsvårdcns fortsatta 

utformning vt>rksamheten vid lokalanstalterna skall gä ut pii hl. a. att så 

snart som möjligt söka bereda den intagnl' ett frigångsarbete. Siidant 

arbl'te skall alltså förekomma som ett normalt inslag i åtgärderna för dt>n 

intagnes anpassning i samhället. DL'n intagnes arbl'tsgiv:.1re utom anstalten 

kommer i sådant fall att ha en avtalsenlig förpliktelse att utbetala lön för 

det utförda arbetet. Om emellertid arbetsgivaren rt1kar i obest5nd kan 

den situationen tänkas uppstå att någon arbetslön inte blir utbetald. 

Oavsett hur man utformar reglerna för kriminalvårdL·ns befattning med 

arbetslön vid frigilngsarhet<: synes i den angivna situationen kriminal

vården böra ha ett yttersta ansvar för att den intagne änd;'\ får den 

ers:ittning för sitt arbete som han annars skulle ha erhållit. Dl'tsamma 

synes böra gälla liven i andra fall när den intagne utför arbete för 

arbl'lsgivare utom anstalten. 
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Med hänsyn till det anförda och till det förhållandet att utbetalningar 

av sådan arbetsersättning som det här är fråga om regdmiissigt bör ske till 

anstalten så länge den som utfört arbetet är intagen där, biträder jag 
förslag,,t att bestämmelserna om ersättning för arbete skall gälla även 

sådan! arbete som den intagne utfört för arbetsgivare utom anstalten. 

I den nya lagen bör vidare i överensstämmelse med promemoricför

slaget föreskrivas att ersättning skall utgå även i fall då en intagen inte 

kan beredas arbete eller annan wrksamhet som bcriittigar honom till 

ersättning cller när han är helt dler dl.'lvis oförmögen till sådan verksam

het. Sistnämnda bestämmelse har en motsvaright'l i hchandlingslagen. 

På sätt föreslagits i promemorian bör ersättning för arbete lämpligcn 

bestämmas med hiinsyn tagen till den intagncs arbetsinsats, om inte 

särskilda skäl föranlcde.r annat, medan ersättning för annan verksamhet i 

regel bör bestämmas enhclligt. De närmare reglerna för ersättningens 

beräknande s;1ml angående anviindningen av intjänade medel torde 

liimpligcn böra meddelas i administrativ ordnin~. 

I överensstämmelse med vad jag sålunda anfört förcskrivs i första 
stycket av förcvarandc paragraf att intagen sbll erhålla crs1iltning, rnligt 

normer som meddelas av Kungl. Maj :t eller myndighet som Kungl. Maj :t 

bestämmer, för arbete som han utfört, om detta ej skett för egen räkning, 

att ersättning skall utgå även när intagen enligt vad som bestämts rörande 

honom, under arbetstid deltar i undervisning, utbildning eller annan 

särskilt anordnad verksamhet eller behandling eller bedriver enskilda 

studier. Vidare föreskrivs att om arbete eller annan verksamhet som 

berättigar till ersättning inte kan beredas intagen eller om denne är helt 

eller delvis oförmögen till sådan verksamhet ersättning ändå skall utgå. I 

andra stycket föreskrivs att ersättning för arbete skall bestämmas med 

hänsyn till den intagnes arbetsinsats om inte särskilda skäl föranleder 

annat och att annan ersättning som avses i första stycket i regel skall 

b1.:stämmas enhetligt. 

45 § 

Denna paragraf, som motsvarar 44 §tredje stycket och 51 s promemo

rieförslaget, innehåller bestämmelser om utmätningsfrihet i fråga om 

arbetsersättning, m. m. Gällande best;immdser i ämnet finns i 65 § 

hehandlingslagen. 
Enligt promemoridörslaget skall, i likhet med vad som gäller f. n., 

medel som gottskrivits intagen eller avsatts för hans räkning enligt 

bestämmelserna om ersättning för arbete m. m. inte få utmätas. Jag 

ansluter mig till detta förslag. 
Enligt nuvarande bestämmelser får dock av int.iänta arbetspremier 

ersättning tas ut för vad intagen uppsåtligen eller av vårdslöshet skadar 

eller förstör av anstaltl'ns tillhiirighder. En liknande bestiimmelse finns 

intagen i promemorieförslaget. Under remissbehandlingcn har RA - i 

likhet med liinsåklagaren i Örebro län ·- ställt sig frågande till varför 

kriminalvårdsanstalt sMunda skall ha en exklusiv rätt att hålla sig 

skadeslös genom att ta ut ersättning av intagens medel. Fö1 egen del 

finner jag, med hänsyn till dd direkta samband som föreligger mellan den 
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intagnes anstaltsvistelse och den skadegörelse varom fråga är t'I1 sädan 

ordning vara rimlig såvitt angår uppsåtlig skadegörl'ise. Har intagen vållat 

skada av oaktsamhet bör tUiremot inte ersättning få tas ut av den intagnes 

medel. Jag kan hänvisa till att motsvar:mde ordning gäller enligt 3 § lagen 

( 1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt. 

Som hovrätten över Skåne och Blekinge anfört i sitt remissyttrande 

hör sistnämnda bestämmelse få sin placering i anslutning till bestämmel

serna om arbetsnsättning. Lämpligen bör den därvid sammanföras med 

bestäm mels.en om ut mät ningsfrihet. 

I enlighet med det sagda föreskrivs i förevarande paragraf dels att om 

intagen upps{1tligen förstört egendom som tillhör anstalten, ersiittning 

härför får tas ut av medel som tillkommer honom enligt 44 §,dels att 

ersättning enligt 44 § som gottskrivits intagen eller avsatts för hans 

räkning inte får utmätas. 

46 § 

1 denna paragraf, som motsvaras av 45 § promemorieförslaget, ges l'll 

inkdande bestämmelse om förutsättningarna för disciplinär bestraffning 

av intagen. Gällande bestämmelse härom finns i 68 § behandlingslagen. 

Jag har i den allmänna motiveringen lämnat en noggrann redogörelse 

för de princ·iper som enligt min mening bör vara vägledande när dL't gäller 

alt .ivgöra i v<id mån en viss försedse skall föranleda dt särskilt 

disciplinärt förfarande. Angående lagtextens ut formning vill jag fr;nnhålla 

att jag inte finner anledning .itt -·som kriminalvårdsstyrelsen fört'slagit -· 

ändra dd nuvar.inde rekvisitet som anger att cliseiplinär bestraffning får 

ske om intagen bryter mot anbefalld ordning L'ller eljest bl'ter sig 

klanderviirt. 
1 enlighet med vad jag anfört föreskrivs i förev<irande paragraf att om 

intagen bryter mot anbefalld ordning eller eljest beter sig klandervärt, 

disciplinär bestraffning far åliiggas honom enligt vad som sägs i följ.incle 
paragraf, om det inte föreligger ;mledning att lrnn skall låta sig rätt.i av 

anvisningar eller tillsägelse elkr om gärningen :ir av sådan beskaffenhet 

att bestraffning är påkallad av hänsyn till ordningen oeh säkerhl'len inom 

anstalten. 

47 § 

Förevarande paragraf. som motsv.irar 46 § promemorieförslaget, inne

håller bestämmelser om de olika re::iktionsformern<i vid disciplinär 

bestraffning. G:illande bestämmelser i ämnet finns i 68 och 69 §§ 

behandlingslagen. 

Som framgår av vad jag närmare utvecklat i den allmänna motiveringen 

förordar jag att disciplinär bestraffning skall kunna ske i tre olika former, 

nämligen varning, inneslutning i enrum under högst sju dagar s;irnt 

förordnande att viss bestämd tid, högst tio dagar, inte skall inräknas i 

verkställighetstiden för den påföljd som <kn intagne undt'rgår. De båda 

sista ;rngivna f!tgärdern:l skall fä företas i förening. Bestämrnc·Isern;1 om de 



Prop. 1974:20 159 

nämnda reaktionsformerna har tagits in i förevarande paragraf. 

I överensstämmelse med vad jag har anfört föreskrivs i första stycket 
av förevarande paragraf att som disciplinär bestraffning för gärning som 

avses i 46 § den intagne kan ( l) tilldelas varning eller (2) åläggas att vara 
innesluten i enrum under högst sju dagar. Om det av särskilda skäl är 

erforderligt med hänsyn till förseelsens beskaffenhet eller på grund av 

upprepad misskötsamhet får förordnande meddelas (3) att viss bestämd 

tid, högst tio dagar, inte skall inräknas i verkställighetstiden för den 

paföljd som den intagne undergår. Enligt andra stycket får åtgärd enligt 

första stycket (2) och (3) vidtas i förening. 

Enligt 50 § departementsförslaget fär intagen tillfälligt hållas inneslu

ten i enrum under högst sju dagar för utredning av disciplinärende och i 

avbidan på beslut i frågan. På sätt föreslagits i promemorian bör vid 
åläggande av isoleringsstraff enligt 47 § den tid under vilken den intagne 

sålunda i samband med utredningen hållits innesluten i enrum avräknas 

från tiden för isoleringsstraffet. En bestämmelse av denna innebörd ges i 
tredje stycket av förevarande paragraf. 

48 § 

Denna paragraf, som motsvarar 4 7 § promcmorieförslaget, innehåller 

bestämmelser som anger att man vid prövningen såväl av frågan huruvida 
disciplinär bestraffning skall äläggas som vid bestämningen av påföljden för 

ett indisciplinärt beteende skall beakta de behandlingsmässiga följder som 

gärningen medför eller kan väntas medföra. Dessa bestämmelser saknar 

direkt motsvarighet i behandlingslagen. 

1 den allmiinna motiveringen har jag lämnat en utförlig redogiirelse för 

de skäl som ligger bakom förevarande bestämmelser liksom de synpunk

ter som L'nligt min uppfattning bör bL'<iktas vid den praktiska tillämp

ningen. I överensstämmdse med vad jag där har anfört föreskrivs i 
paragrafen att vid prövning av fråga om disciplinär bestraffning bör 

beaktas om förseelsen har andra omedelbara följder för den intagne, 

s~irskilt i sådana hänseenden som avses i 11, 32 eller 33 §denna lag. 

49 § 

Förevarande paragraf, som motsvarar 48 § promcmorieförslagct, regk

rar vissa frågor vid upprepat indisciplinärt beteende rn. m. Gällande 

bestämmelser i samma ämnen finns i 70 och 71 §§ bt:handlingslagen. 

Även 69 § andra punkten samma lag är av intresse i detta sammanhang. 

I likhet med vad som gäller f. n. bör - på säl t föreslagits i 

promemorian - i den nya lagen före sk rivas att om flera förseelser föreligger 
så skall disciplinär bestraffning bestiimrnas gemensamt för samtliga försed

scr. Vidare bör l'ftcr förebild av motsvarande bestämmelse i behandlingsla

gen och i överensstämmelse med promemorieförslaget anges att den som 

varit inrJt~slutcn i enrum oavbrutet undi:r sju dagar inte pii grund av beslut i 

annat disciplinärende på nytt får imll'slutas i enrum förrän cfh:r ett 
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uppeh[ill av minst sju dagar. Bestämmelser av nu angiven innebörd ges i 

första oeh andra styckena av förevarande paragraf. Som Statsanställdas 

förbund anfört i sitt yttrande hindrar sist angivna bestämmelse inte all 

den intagne omedelbart efter disciplinstraffets slut alltjämt placeras i 

enrum om så erfordras av sadant skäl som anges i I. ex. 20 § 
departementsförsl<1gd. Jag vill emellertid understryka vikten av <1tt man i 

sä fall noga iakttar de särskilda rekvisit som krävs för den åtgärd varom 

det då är fråga. Jag vill också erinra om alt enrumsplacering enligt 20 § 

ofta torde, med hänsyn till bestämmelsen i 21 §,kunna ske under mindre 

strikta former än isoleringsstraffet. 

Upprepade förordnanden om att viss bL'Stämd tid inte skall inräknas i 

verkslällighdstiden bör sammanlagt inte rå avse längre tid än 45 dagar. 

Beträffande den som undergår fängelse i högst fyra månader eller 
behandling i anstalt enligt 28 kap. 3 § BrB bör dock motsvarande gräns 

bestämmas till 15 dagar. BL,stämmelser som anger dessa begränsningar, 

vilka överensstämmer med vad som förordats i promemorit'förslaget, ges i 

tr<'dfe stycket av förevarande par:.igraf. 

50 § 

I förevanrnJe paragraf. som motsvarar 49 § promemorieförslaget, ges 

bestämmelser om inkrimistiskt beslut om inneslutning i enrum. Motsva

rande bestämmelse saknas i behandlingslagen. 

Som promemorieförslagel anger bör intagen tillfälligt få hällas inneslu

lrn i enrum för utreJning av Jisciplinärentk och i avbidan pil beslut i 

s~dan fdg::t. Fn bestämmelse av denna innebörJ ges i förevarande 

paragraf. Maximitiden för ett sådant omhändertagande har i promL'moric
förslagct satts till sju Jagar. Ungdomsfängelsenämnden har pil denna 

punkt invänt att det miist.: gå att slutföra en utredning på kort•1re tid än 

sju dagar och <J!t i norm<llfallen lrL' dagar bör vara tillräckligt. Jag anser 

denna synpunkt böra tillgodoses på det sättet att i lagen anges alt 

omhändertagande som här avses inte far pågii under längre tid än som är 

oundgiingligt·n nöJvändigt och i intet fall längre än sju dagar. Lagtt'xten 

har avfattats i enlighet härmed. 

Et l omhiindert aga nde c nligt förevarandl' bl'stämmelser torde som 

Svl'nska fängviirdssäl\skapet piipekat i sitt remissyttrande inte sällan 

utgöra t'n tillräcklig reaktion p3 det indiseiplinära bl'teendet. Del är i 

såJant fall angeläget att tkn intagne efter kortast möjliga utredning far 

möjlighet at I <ltergä i normal gemenskapsvistelse. 

Atl tid för omhändertagande L'nligt förL·varande paragraf skall avräknas 

frirn lid fiir isoleringsstraff enligt 47 § framg<lr av en i sistnämnda 

paragraf intagen bestämmdse. 

51 § 

DL·nna paragraf, som motsvaras av 50 § promL~moril'förslagel, innehål

ler bestämmelser om handHiggningen av ärenden om discipliniir beslraff-
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ning. Gällande bestämmelser i ämnl.'l finns i 72 § behandlingslagen. 

På sätt föreslagits i promemorian bör i lagen anges att disciplinärende 

skall avgöras skyndsamt och all - som gäller f. n. -- förhör skall hiillas 

med den intagne innan beslut meddelas. När det gälln läkar<:s t11L'dverkan 

förordar jag med viss modifiering av promemoril!förslaget och med 

beaktande av synpunkter som framförts av Rättspykiatriska föreningen 

och SAK att i lagen anges att läkare skall så snart det kan ske yttra sig 

rörande åtgärd enligt 50 § samt före beslut om inneslutning i enrum 

enligt 47 §. I förhållande till giillande ordning innebär det en skärpning att 

krav siilunda uppställs på att läkare alltid skall yttra sig före åläggande av 

isoleringsstraff. Vidare bör föreskrivas i överensstämmelse mt:d gällande 

bestämmelser och promemorieförslaget att protokoll skall föras över vad 

som förekommit vid förhör och annan undersökning i ärendet. 

Bestämmelser av nu angiv;:n innebörd har tagits in i förevarande 

parngraf. 

52 § 

Denna paragraf, som motsvaras av 52 § promcmorieförslaget, innehål

ler en särskild undantagsbestämmelse. Den motsvarar 24 §andra stycht 

be ha mil ingslagen. 

I likhet med vad som gäller f. n. bör i den nya lagen finnas en 

bestämmelse som öppnar mö_ilighd att av ordnings- och säkerhctsskäl 

inskränka förmåner som tillkommer intagen. Siidana inskränkningar bör i 

princip inte fä bli varaktiga. I överensstämmelse med prornemorieförsla

get föreskrivs därför i förevarande paragraf atl om det är nödvändigt för 

att upprätth<illa ordning och säkerhet inom anstalll!n, de förmåner som 

L'nligt lagen tillkommer intagen kan tillfälligt inskränkas. 

53 § 

Denna paragraf, som motsvaras av 53 § promemoriefiirslaget, innl'hål

ler t'n jämkningsregel av annat slag än den som tagits in i 52 ~. 

På siil t förL'Slagits i prnmt'morian bör <kn nya lagen innd1illla en 

motsvarighet till bestämmelsen i 24 § första stycket bt:handlingslagen. 

Lämpligen bör anges att om tillämpning av bestämml'lse i lagen 

uppenbarligen kan befäras medföra men för intagens kroppsliga eller 

psykiska hiilsa, den jämkning far göras som är påkallad för att förebygga 

s:!dant men. BL'stiimmelsen, som tagits in i förevarande paragraf, är alltså 

ut formad sJ att den ger kriminalviirdsmyndighl'tt:n en befogenhet att i 

förL·kommande fall göra sådan jämkning som här avSL'S. Med hiinsyn bl. a. 

härtill :mser jag det inte vara p[ikallat att -- som SAK förL·slagit i sitt 

rernissyl.l.rande -- särskilt ange att vid s:\danjiirnkning som här avses skall 

iakttas att s:ikerhdcn inom ;mstalkn inte blir åsidosatt. 

! I Riksdagen ! 974. I mm/_ Nr 20 
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3 kap. Övriga bestämmelser 

54 och 55 §§ 
[kssa par:.igrafer, som motsvarar 54 § och 55 § första - tredje 

styckena promemorieförslagd, innehåller bestämmelser om beslutsfunk

tionerna i ärenden om frigivningspl'rmission och vistelse utanför anstalt 

enligt 34 § departementsförslaget. G~illande bestämmelser i ämnet finns i 
75, 76, 78 och 79 §§ hehandlingslagen. 

Promernorieförslaget inlll'hiir att beslut i fragor om frigivningspcrmis

sion enligt 33 § och vistelse utanför anstalt enligt 34 § i principiell 

övercnsstiirnmdse med nuvarande ordning skall meddelas av vederböran

de övervakningsnämnd hl'lräffande intagen som umkrgdr fängelse, av 

ungdomsfängdsenärnrnkn beträffande intagen som undergiir ungdoms

fängelse samt av intcrneringsnämnden beträffande intagl'n som undergår 

internning. Därtill knyts i förslaget bcstiimmelscr som gl·r möjlighet till 

delegation i sådana frågor frun ungdomsfängelsenämndl'n och interne

ringsnämndcn 'till vederbörande övervakningsniimnd samt om rätt för 

intagen att i sa fall hos vednbörandc centrala n:imnd pf1kalla överpröv

ning av övervakningsnänrnds beslut. 

Kriminalvårdsstyrelscn har i sitt remissyttrande förutsatt att beslut om 

frigivningspermission enligt 33 § och om vistclst' ·utanför anstalt enligt 

34 § till skillnad från vad som gäller f. n. kommer att fättas av 

kriminalvi!rdsniimnden såvitt rör sådana intagna som avses med bt'stäm

ml'lserna i 16 §lagen om införandl' av brottsbalken. dvs. enligt nuvarande 

ordning s~1dana som tl!Hkrg:ir Lingdse i mer än ett <ir och beträffondt' 

vilka kriminalviirdsniimnden prövar fråga om villkorlig frigivning. Övn

vakningsnämnden i Stockholm, sjätte avdl'lningen, har däremot niir det 

gäller lkssa fall anfört att i nch nll'd att tiden för frigivningspl'rrnission 

blir llbegränsad så måste vederbörande övervakningsniimnd pil sitt egl'l 

an>var pröva n~ir situationen iir siidan att den intagne bör fo sadan 

permission - som ju normalt bör överg<l dirl'kt i villkorlig frigivning -

varvid det för övcrvakningsniimnden är av gansk:.i ringa intresse från 

vilken tidpunkt kriminalv:irdsniimnden kommer att besluta om sf1dan 

frigivning. Fortsiit t ningsvis framhåller n~imnden att om man inte vill 

rilkrUnna övervakningsnämnd rätt atr pröva frågan var gränsen skall gå 

mellan vistelse i och utom anstalt i form av frigivningspnmission, man 

mf1stt: flytta över befogenheten att bi:sluta om s:idan permission till 

kriminalvårdsn;imndi:n i de fall då derina nämnd har att besluta om villkor

lig frigivning. Ddta synes emellertid enligt övervakningsnämndens mening 

vara en hart när otänkbar lösning med nuvarande ti:ndens i fri\ga om 

förh<illandet mellan di: olib niimndernas befogenheter. 

Som fra111g{1r <IV 33 § departementsförslagel kommer den nya lagen 

intt' att innehJlla n?1gon längsta tid för frigivningspl'l'!nission i motsats till 

den fjort ondagarsregel som f. n. g;i\ler bl'triiffande dl'n SPm undl'rgi\r 

fängelse. Vidare skall siidan permission kunna beviljas inle bara som 

hittills till förbl'redandt' :.iv villkorlig frigivning efter 2/3 av strafftidl'n 

utan även I ill förberedande av s. k. hä\l'tcnfrigivning. Dessa förh[1llanLkn 

motiwrar enligt min mening en omprövning av fragan huruvida det i 
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likhet med gällande ordning skall ankomma pä övervakningsnämnd att 

besluta om frigivningspermission även i sådana fall då frägan om villkorlig 

frigivning. skall prövas av kriminalviirdsnämndl'Tl, dvs. fall då d..:n intagne 

undergår fängelse i mer 1in ett år. Som jag förut nämnt bör frigivningsper

mission i princip inte beviljas förrän man kan bedöma om dl'l fördiggn 

sådana förutsiittningar för villkorlig frigivning som inte direkt hänger 

samman med lösningen av de frågor om arbetsanskaffning m. m. som 

frigivningspcrmissionen syftar till att und..:rlätta. För att kunna åstad

komma den samordning mellan frigivningspermission och villkorlig 

frigivning som sålunda behövs Ullar enligt min mening öv..:rvägande skäl 

för att införa den ordningen att det skall ankomma pa kriminalvårds

nämnden att besluta om frigivningspermission i fall som här avses. 

Liksom f. n. är fallet bdräffandl'· ungdomsfängelsenämnden och 

inkrneringsnämndi;n när dd gäller frågor om långtidspermission bör 

Kungl. Maj:t ha möjlighet att förordna att tillämpningen av 33 och 34 §§ 
får övntlyttas fran kriminalvårdsnämnden, ungdomsfängdsenämnden 

dkr internningsnämnden till den öv.:rvakningsnämnd till vars wrksam

lwtsornrade anstalten hör. 
I övriga hänseenden varom nu är fråga ansluter jag mig till promrn10-

rieförslaget. 

56 § 

Förevarande paragraf, som saknar motsvarighet i prornemorieförslaget, 

innehåller regkr om wm som skall besluta i vissa frågor som avses i 35 § 

departementsförslagl'l såvitt giiller intagen som dömts till ungdomsfängd

se eller internering. Gällande bestämmclsi;r i ämnl't finns i 76 § 

bd1andlingslagi:n. 
Av de föri;slagna bi;stiin1melsnna i 54 § följer att ungdomsfängelse-

nämnden fl'Sp. in!L'rneringsnämnden skall besluta om frigivningspcrmis

sion enligt 33 § och vistelse utanför anstalt enligt 34 § beträtTandi; den 

som undergiir ungdomsfängelse eller inll!rnering. I övi;rTnsstämmelse med 

vad som nu gäller bör dess;i niimnckr också ha bi;slutander3tt när fråga 

uppkommer att pröva huruvida tid för sådan vistt'lsi; utanför anstalt inte 

skall inräknas i verkställighetstidi;n. Bestämmelse härom ges i förevarande 

paragraf. 

När det gäller motsvarande beslut bdräffande den som undergår 

fängelse kund.; dl't ifdgasättas att övi;rflytta bt~slutandcrätten från 

kriminalvi:irdsstyrl·lsen till kriminalvardsnämnden, mt·d hänsyn till att 

denna n~imnd i;nligt vad jag tidigari: föreslagit skall besluta om frigivnings

pcrmission för dem som undergår fängelse i mer än dt år. I avvaktan p:i 

resultatet av den piigi\i:nde öwrsyni;n av de ct•ntrala nämndernas 

uppgifkr (Ju 1973 :15) bör det dock enligt min mening inte komma 

ifråga att med tanke enbart på denna kategori av dem som dömts till 

fängelse göra någon ändring i gällande ordning som innebär att hithöran

de beslut meddelas av kriminalvårdsstyrelsen. 
Motsvarande beslut vid korttidspermission bör i enlighet med gällandi: 
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ordning även ankomma på kriminalvi\rdsstyrelsen beträffande samtliga 

kat<:gorier intagna. Att detta skall vara fallet framgår av 58 § departe

me ntsförslaget. 

57 § 

Denna paragraf innehålkr i likhet med 75 § andra stycket behandlings

lagen en bestämmelse som angL·r alt övervakningsnämnds beslut enligt 

den nya lagen länder till efterrättelse omedelbart om inte annat förord

nas. Denna bcstämmdsc saknar motsvarighet i promemorieförslaget. 

Vidare innehålkr paragrafen i likhd med 78 § (iärde stycket bchand

lingslagen en bestämmdse enligt vilken talan inte får föras mot 

ungdomsfiingdsenämndens, "interneringsnämndens eller kriminalvårds

nämndens beslut. I denna dd motsvarar paragrafen 55 § tjärde stycket 

promemorieförslagd. 

58 § 

Denna paragraf, som motsvarar 56 § promemorieförslaget. rL·gkrar 

kriminalvårdsst yrdsens beslutsfunktioner i ärL·nden enligt !;.igen. Paragra

fen har sin motsvarighet i 77 § behandlingslagen. 

Enligt bchandlingslagen ankommer det på kriminalv<lrdsstyrelsen att 

bl. a. besluta om siidan disciplinär bestraffning som avses i 68 § samma 

lag. dvs. indragning av förmåner och isoleringsstraff. Med stöd av gällande 

bestämmelser kan denna bl'fogenhd delegeras till styresman vid anstalt. 

När det grner förlfogning av verkställighetsliden enligt 69 § behandlings

lagcn för den som undergår fängelse skall beslut meddelas av kriminal

v<I rdsnämndcn. 
Av 47 § Lkpartementsförslaget framgår alt som disciplinär bestrnffning 

kan förekomma dels varning, dels inneslutning i enrum under högst sju 

dagar, och dels förordnande all viss bestämd lid, högst tio dagar, inte 

skall inräknas i tiden för vnkstiillighct av den pMöljd som den intagnt.: 

umkrgär. Sistnämnda tvii rl!aktionsformer skall kunna iiläggas i förening. 

Enligt min ml'lling har fr~lgor om disciplinär bestraffning ett så nära 

samband med frågor om anstaltsv<'irdens närmare ut formning att det 

framstår som naturligt att beslut i dessa ärenden, efter ddeg:1tion fr~n 

krirninalv~irdsstyrelsen och under dess övl'rinsel·nde, normalt bör meddl'

las av styresmannen i ckn aktuella anstalten. Lämpligheten av en sådan 

ordning när det giilkr varning och innL·slul ning i L"nrum har inte heller 

iM1gasat Is under rem issbd1a ndlingen. I princip stämmer det ta hdt 

övt·rens med vad som f. n. gäller vid discipliniir bestraffning l'nligt 68 § 

bt'ha ndli ngslagen. 

När det h:ircfter gälln för,mlnande att viss bestämd lid inte skall 

inr:iknas i verkställighdstiden vill jag erinra om all promemoridörslagct 

innehar all sädant förordnande endast kunde avse tid under vilken d.:·n 

int:1gne L'nligl beslut i samma disciplinärende skulle hallas innesluten i 

enrum. Enligt promemoril'försl:Jgel skulle befogenhl'len att meddela 
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sådant förordnande kunna dekgeras till styresman vid anstalt. Om 

cmL·llertid styn:snrnn vid anstalt meddelade förordnande av ifrågavarande 

slag skulle enligt förslaget beslutet i dess helhd omedelbart underställas 

k rimina lvardsst yn:lse ns prövning. 

Mot det ta förslag har interneringsnämndL~n invänt att det bör 

ankomma p~i denna i stället för pi\ kriminalvänlsstyrdscn att fatta beslut 

i dessa ärenden s{1 vitt gäller i nlerneradc. Övervakningsnämnden i l lahn

st ad har ifdgasatt om inte disciplinär bestraffning i fall som här avses hör 

handläggas i annan ordning än som föreslagits i proml·morian, t. ex. av et l 

kolkgium hesU1ende av ÖVL'rvakningsnämndens ordföranck. styresmannen 

oeh en rL·preSL'ntant för vardpnsonakn ellt'r av nämndens ordförande 

med styresmannen som föredr.igandc. lnle heller Statstjänstemannaför

humll't. i vars yttrande TCO inslämmn, ansn att krirninalviirdsmyndig

heterna skall h.indlägga dessa friigor. Advok.itsamfundet har framhiillit 

att rättssäkerheten kräver alt avgörnndet träffas i andra formn än som 

föresbgils. Enligt samfundets mening bör intagen bl. a. beredas lillfälk 

att anlita försvararL' i dessa ärenden. 

Enligt min mening talar starka skäl för den lösning som förordats i 

promernorieförslagct, nämligen att styrcsnrnn efter delegering skall kun1rn 

meddela förordnande varom nu är friiga men alt, om han meddelar 

sadant förordnande, disciplinärende! skJll i dess helhet underställas 

kriminalviirdsslyrdsens prövning. Det är till en bö1:ian av stort värde att 

alla ärendL'n om disciplinär bestr.iffning kan avgöras, åtminstonl' i första 

instans, utan onödig tidsspillan. för en iindamålsenlig tillämpning av den 

föreslagna bestämmelsen i 48 § krävs vidarl' god förlrogenhl't med den 

intagnes aktuella situation, omedelbart förestående behandlingsiitgärder 

samt andra liknande förhällanden som kan inverka pil valet av pilföljd 

l'lkr dess svärighelsgrnd. Därtill kommer all del vid prövning av fråga om 

disciplinär bestraffning är av vikt att den hl'slutande alltid har möjlighet 

alt välja den reaktionsform som utifrån en samlad bedömning framstär 
som Jämpligas1. Friin Lknna utgiingspunkt skulle det frnmstå som föga 

ändami\lsl'nligt om en styresman endast vore behörig att meddela varning 

L'lkr isokringsstraff. Ett förordnande om att viss lid inte skall inräknas i 

vcrkstiillighelstiden h:n emellertid ä :rndra sidan sii pass ullvarliga 

wrkningar för dl'n intagne att ärendL'n i vilka styresman meddelat sådant 

förordnande lämpligen bör hli förcmiil för L'n obligatorisk överprövning. 

Diirvid saknas anll'dning att frångd den instansordning som i övrigt gäller i 

friiga om discipliniir bestraffning och som innebär att kriminalv5rdsstyrcl

sen är öv.:rprövningsinstans. En annan ordning skulle föranleda helydan

de komplikationer i bcslutsförfarandet. Med hänsyn hiirtill och dii jag 

inte har anledning att ifragasälla kriminalvårdsslyrl'lsens kompetens att 

pröva fri\gor av nu förevarande art anslult'r jag mig till dt:! förslag som 

promt~morian innehalh:r. 

DL·n allmiinna regkringen av kriminalvårdsstyrelsl!ns heslutsfunkiioner 

bör !as in i förcvaramk paragraf. medan regler om delegering och 

unckrställning lämpligen bör fä sin plats i 60 och 61 s§. 
I saklig överensstämmelse med motsvarandL' bestämmelxL· i hdiand-
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lingsl;JgL'n ;rngl's i förl'varanJc paragraf att kriminalvardsstyrelsen meddL'
lar bL~slut L'nligt denna lag i annat fall än som avses i 54-56 §§. Undan

tagen gäller sålunda de frågor som skall avgöras av övervakningsnämnd, 

kriminalvårdsnämml, ungclomsfängelsenämnd elln in terneringsnämnd. 

Vidare föreskrivs i paragrafen, i överensstämmelse med nuvarande 

ordning, att kriminalvardsstyrelsens beslut länder omedelbart till efter

rät tdse om ink annorlunda förordn;is. 

59 § 

Förevaramk par;igraf, som motsvarnr 57 § promernoridörslagt't, anger 

att talan mot krimin;J!vårdsstyrelsens beslut i shskilt fall rnligl denna lag 

föres hos bmmarrriilt genom bcsviir och alt talan mot annat styrelsens 

beslut enligt lagen för.:·s hos Kungl. Maj :t genom besviir. Paragrafen 

överensstämmer i sak med 78 §första stycket bchandlingslagen. 

60 § 

P<iragrafcn, som motsvarnr 58 § promemoridörslagel, innehåller bc

stämnwlsn om delegation av beslutsfunktioncr till tjänsteman inom 

kriminalvården. Gällande beslämmelsc'r i ämnet finns i 80 §behandlings

lagen. 
De i promemorian föreslagna bestänundsnna, som i sak överensstäm

mer med motsvar;inde hcstlimmelscr i behandlingslagen, innebär att 

Kungl. M<1j:t kan till tjänsteman inom kriminalvården delegera dels 
öwrv;1kningsniimnds befogenheter i ärenden om frigivningspermission 

och s::idan vistelse utom anstalt som avSl'S i 34 § departenwntsförslaget dels 
kriminalviirdsstyrelscns befogenheter enligt lagen med undantag för 
fragor om inräkning i verkstiillighetstiden av tid för vistelse utom anstalt 

vid permission rn. m. På sätt jag anfört vid 20 §bör delegering inte heller 

kunna ske av styrelSL'llS befogenhet att besluta om sådan enrumsplaccring 

som avses i sislniimnda paragrafs andra styckL'. l övrigt ansluter jag mig 

till promemorkförslaget. 

Jag har i den allm~inna motivl'ringen bl'handlat fdgan om delegering 

från kriminalvtmbstyrelsrn till regi<.mchd .:ller chd för riks;instalt av 

ärrndcn om a nsta I tsplaceri ng. Som jag där hur an fört bör sådan 

delegering normalt ske. Undantag bör dock göras för vissa fall. Ett sådant 

fäll är att bL'rörda d1L'fer är oeniga i placeringsfrågan. Det bör då 

ankonuna på kriminalviirdsstyrelsen att fatta beslut i iirendct. Detsamma 

bör normalt gälh1 vid förflyttning av intagen fdn en riksanstalt till en 

annan riksanstalt dock med möjlighet för kriminalvårdsstyrclsen att dele

gera beslutsfunktionen i hithörande fall. Avskg från huvudr.:geln bör 

iiven kunna förekomma i fall då det gäller att undvika en tillfällig 

överbdäggning inom viss region elkr på viss anstalt. Vidare hör undantag 

giilla i fr[1ga om ärendrn om placering i iippt'n anstalt av sådana lagöver

trlid:.m· som di.imts till fängelse i lägst td år eller till internering med en 

minsta tid av tvii år ellt'r mer. l enlighet med vad som numna gäller 
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(prop. 1972 :67 och SFS 1972 :259) bör det även i fortsättningen normalt 

ankomma på kriminalvårdsstyrdscn att besluta i sådana ärenden. liksom 

f. ö. i ärenden om korttidspermission för dessa långticlsdömda. 

Som j~ig anfört vid 58-· § btir i likhet med nuvarande ordning delt'gation 

kunna ske av kriminalvardsstyrdscns bt'fogt•nhc·t att besluta om discipli

när bestraffning av intagen. I 61 § bt•handlas vissa s~irskilda frågor när 

det gälkr sadan delegering. 

De särskilda bestämmelser som erfordras när det gäller övcrprövning av 

beslut som tjänsteman meddelat med stiid äV sådan dl'legning som avses i 

för(•varnnde paragraf lord.: i likhet med nuvarando: ordning kunna 

meddelas i administrativ väg. I 61 § ges dock för visst fall tn regel om 

underställn ingsförfa ra ndc·. 

61 § 

Denna paragraf motsvarar 59 § promemorieförslagd. Den behandlar 

vissa friigor rörande delegning av beslut om disciplinär bestraffning. 

Paragrafen saknar dirl'kt motsvarighet i behandlingslagen. 

J\.v 60 § dc•partemc·ntsförslaget framgiir att kriminalvårdsstyrelsens 

bcfogenhl't att hesluLi om disciplinär bo:st raffning skall kunna delegeras 

till tjänsteman inom kriminalviirden. liksom f. n. är fallet. Beslut som 

styresman fattar med stöd av sädant bemyndigande bör - på sätt 

föreslagits i promemorian - lända till efterrättelse omedelbart om det 

into: förordnas annat. En bc·stämml'lse av denna innebörd ges i första 

punkten av förevarande paragraf. 

I enlighl'i mo:d de· iiwrväganckn som redovisats uncln 58 § förc•skrivs i 

andra punktc·n av förevar<tn(k ·paragraf att om styresman vid anstalt 

meddelar förordnande rnligt 4 7 §första styckl'l 3 dt'p<irtt'mentsförslagct, 

dvs. förordnanclt• att viss bcst1imd tid in!t' skall inräknas i verksUillight'ts

tidrn, disciplin:irendet skall i dess helhet omedelbart underställas 

kriminalvårdsstyrelsens prövning. 

62 § 

Denna paragraf inno:haller vissa ansvarsbt·stämmclsn. Den motsv<irar 

60 ~ prorntmorieförslagt'l och 81 § bl'!iandling:slagc•n. 

I överensstämmelSl' mt'd motsvarande bc·stämmelsc· i beh<mdlings

lagen och promemoriefiirslaget fi.irc·skrivs i första stycko:t av fiirevar<m

de paragraf straffansvar för den som olovligen till intagen iivcrlämnar 

eller försökn öwrEimna vapen elkr annat som dc·nnc• kan skada sig själv 

clln ann:.in l11l'd. [nligl bl'handling.-:lagen utgfa straffskalan för sfidan 

gärning böter eller fängl'lse i högst c·tt i1r, om inte gärningen är belagd 

med sträng<ire straff i brnttshalken. I likhet med promemorieförslag<'I 

men i mots:.its till tillsynsutrc•dningL·n - som förordar cn stral'l'sk:irpning 

- finner jag inte anledning att göra niigon ändring i denna straffskala. 

I paragrafens andra stycke fört'skrivs i övero:nsstämmdse med motsva

rande bestämmelse i behandlingslagen och med viss mindro: avvikelse fri111 
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promemoril'f örslag.:t att si raffansvar skall inträda dels för den som åt 
inl;igen lämnar ;ilkoholhaltig<i drycker eller <indrn berusningsmedel eller 

sådan injektionsspruta eller kanyl som kan använd;is för insprutning: i 

människokroppen, dels för den som el.il-st hjälper intagen att komma åt 

sådana berusningsmedel eller föremill. Straffi:t för sådan gärning är enligt 

behandlingslagen böter. Till skillnad från promemorieförslaget men i 

likhet med tillsynsutrcdningen, övervakningsnämnden i Halmstad och 

Statstjänstem;innaförbundet, i vars yttrande TCO instämt. ;inser jag dl'! 

motiwrat att skärpa straffskalan för dessa gärningar. Maximistrnffrt bör 

bestämmas till fängdse i sex månader. Undantag från bestämmelsens 

tillämplighet bör föreskrivas för dl't fall att gärningen eljest är i lag: belagd 

med strängare straff. 

63 § 

Paragrafen motsvarar 61 § promemorieförslagct och 82 § behandlings

lagen. Den innchålkr bestämmelser om omhändertagande av alkoholh~il

tiga drycker m. m. Regleringen överensstämmer i sak med behandlings

lagens bestäm mdser. 

6.3 Förslaget till lag om ändring i brottsbalken 

26 kap. 

5 § 

Enligt paragrafens nuvarande lydL'ise skall den som dömts till fängelse 

för verkställighet av straffet intas i fångvärdsanstalt. Enligt fi.irsl:iget till 

lag om kriminalvård i anstalt ers[it ts t ermL"n fangv;\rdsansta It med 

beteckningen krimin;Jlviirdsanstalt. Dt'tla förankder en motsvaran(k 

ändring i förevarande paragraf. 

7 § 

denna paragraf :rnges f. n. att vid prövning av rrr1ga <.lm villkorlig 

frigivning skall siirskilt beaktas dL"n dömdes uppförande undn anstalts

tiden och sinm'sriktning vid den tid dä frigivningL'n ifr[1gasiitts, hans 

iK'redvillighet att ersätta genom brottet uppkommL"n skada samt de 

förhållanden i vilka han skulle komma att försättas efter frigivningen. 

I den :illmänna motiveringL"n har jag förordat en omarbetning av 

bestämmelsen. l enlighet med vad jag där anfört föreskrivs i paragrafen 

att vid prövning av fråga om villkorlig frigivning skall siirskilt beaktas 

verkningarna av fortsatt frihl'lsförlust fii1 UL'n diimdL" och förutsättningar

na för hans anpassning i samhället med hänsyn till de förhiillanden i vilLi 

han skulle komma att försättas efkr frigivningen. 

l paragrafen angl's s!llunda inte Hingre att den dömdes uppförande 

under anstaltstiden är en av de omständigheter som skall särskilt hL"akt<is 

vid prövning av fråga om villkorlig frigivning. Ändringen har samband 

med del nya system för bestraffning av disciplinära förSL'L'iser som 

departementsförslagt"t inneh~ller. Bakgrunden till denna ändring och dL·n 
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niirrnarc innebörden därav har redovisats i den allmiinna motiveringen. 

I den nya lydelsen anges inte hdkr att den intagnes beredvillighet att 

ersätta genom hrotld uppkomml'n skada skall särskilt beaklas i 

frigivningsiirendet. Med anledning av att bl. a. kriminalvårdsniimnden 

ifriigasatt Eirnplighcten av denna ändring vill jag framh[illa alt den nya 

lydelsen självfällcl inte hindrar att den intagnes inställning i skadesdnds

frågan i förekommande fall likväl kan tillmätas viss betydelse. 

8 § 

Paragrafrns andra stycke anger att om vnkställighdstiden förlängts 

genom disciplinär bestraffning enligt vad därom är stadgat. förlängningen 

inte skall tas med vid beräkning av tid för villkorlig frigivning och 

frigivning ink får ske' förrän bestaffningcn wrkställts. Denna bestämmel

se syftar på sådan förlängning av vcrkställighetstiden som avses i 69 § 

ht'handlingslagl'n. Del förl'Slagna systemet med disciplinär bestraffning 

innebär att sa dan förlängning av verkställighet st iden som avses i 

sistnämnda paragraf inte Hingre skall kunna förekomma. förslaget till lag 

om kriminalvård i anstalt innehåller därför inte någor. motsvarighet till 

ifragavarandc bestämmelse i bd1andlingslagen. Till följd härav bör andra 

styckd i förevarande paragraf upphävas. 

Som disciplinär bestraffning skall enligt 4 7 § förslaget till lag om 

kriminalvård i anstalt kunna meddelas förordnande att viss tid, högst tio 

dagar, inte skall räknas in i vcrkstiillighctstiden för dl'n pftföljd som den 

intagne undergar. Friigan hur strafftidsbcräkningcn skall ske i sådant fall 

regleras i 23 § förslaget till lag om beräkning av strafftid m. m. 

9 § 

Den här föreslagna ändringen är en följd av att beteckningl'n fängvårds

anstalt nsätts med bt:nämningen kriminalvårdsanstalt. 

28 kap. 

3 § 

Enligt förevaratllk paragrar skall sädan behandling i anstalt som h1ir 

avses, dvs. anstaltsvistelsc som ingår i skyddstillsyn, pdga minst en månad 

och högst I vii månader enligt vad som bestäms därom undn behand

lingens g<ing. I 51 § hch:rndling:;lagen angl'S alt efter utgången av den 

minsta tid som är st<Jdgad för sådan anstaltsbd1andling. denna skall 

upphöra, sil snart rortsat t omhändertagande i anstalt inte kan anses 

erfordnligt. Enligt 75 § bchandlingslagcn bl·slutar den övnvaknings

niimncl till v<Jrs wrksamhctsomrfidl' anstallen hör om upphörandl· av 

ifriigavararnk behandling. 

Pil sätt föreslagits i promemorian bör ifrågavarande bestämmelser i 5 I 

och 75 §§ behandlingslagen föras över till BrB och därvid placeras i 
förevarande paragraf. 
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I andra stycket har vidt<igits den ändringen att det hittillsvarande 

hindret mol <it! fi.irordna om omL'delbar verkställighet av behandling i 
anstalt i fråga om dem som har fyllt 23 iir har tagits bort. Ang:J.ende 

skälen för lindringen hänvisas till den allmänna motiveringen, avsnitt 5.3. 

29 kap. 

3 § 

Förevarande paragraf anger i sin nuvarnncle lydelse bl. a. att vid 
ung(\Llmsningclse anslallsv~irdt'n skall försigg{i i ungdomsanstalt L'iler, om 

särskilda sk:il iir därlill, i annan föngvards:mstall. 

Av den allm;inna motiveringL'n frarngJr att del nya anstaltssysll'ml't får 

till föl.id alt bL'grc'ppel ungdornsanstall kornmn att försvinna. Samlidigt 

ersätts ternwn fiingvtirds:mstalt med kriminalvhdsanstalt. I fön~var:111de 
paragraf bör därför anges alt ansta!lsvårdL'n skall försigg3 i kriminaldrds

anslalt. 

30 kap. 

4 § 

Enligt dL'nn:1 paragraf sbll vid internering anslaltsv5rdL'n försiggå i 

interneringsanstalt elln, om särskilda skäl ;ir därtill. i annan Ll.ngvilrds

anstalt. Det nya anslaltssyslcmd innebär, som framgiir av tkn allmänna 

mol i vningen, alt begrL'ppel interneri ngsa nstalt kom rnn alt försvinna. 

Vidare ers;i1 ts termen riingv~rdsanstall med kriminalvilrdsansta\1. Paragra

fen bör därför ändras pii motsvarande säll som jag förordat bl'lräffande 

29 kap. 3 ~ BrB. 

38 kap. 

9 § 

andra stycket har vidtagits en ändring som är betingad av den nya 

lyddsen av 28 bp. 3 § andra stycket BrB. Ändringen inneb:ir att förord

namk om omedelbar verkställighet av beslut om behandling i anstalt kan 

nwdddas även om den som bl'sluld avser har fyllt 23 år. 

6.4 förslaget till lag om ikraftträdande av vissa lagar på kriminalvårdens 
omnide 

l ~ 

Som jag framh:lllil i dL·n allm:inna motivningen bör den nya lagl'n 0111 

kriminalviird i anstalt triida i kraft den 1 juli 1974. LagL'll om beräkning 

av strafftid m. m. bör trJda i krafl vid samma tidpunkt. 1 samband 

d:innL·d kan lagen om bd1andling i fangv~irdsanstall upph:ivas. Paragrafen 

innchitller bt'sl:irnmelser i dessa h:inseenden. 
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2 och 3 § ~ 

I dessa paragrnfer har med i sak oför:indrat inneJJ:ill tagits upp 

övergCrngsbcstiimmelserna till lagen (I 964:541) om behandling i fang

v5rdsanstalt. 

förslaget till bg om beriikning av straff! id m. m. har tagits in 

bcstiimmelsn om uppskov med verkstiillighet av fängelse vilka innebiir 

viisentligt vidg:.ide möjlighl'ter till s:idant uppskov i förhallande till 

gällande rät!. Samtidigt föreslas att handl:iggningen av uppskovs:irenden 

skull fi.iras över från länsstyrelse till himinalvårdsstyrelsen. Kammarriitlen 

förL'Sliis bli besvärsinst:.ins i sLilkt för som hittills kriminalvi\rdsnämnden. 

Dessa förslag ger :.inledning till vissa övergiingsbestiimmclser. 

Ansökningar om uppskov som vid den nya Jagens ikrafttriidandL' inte 

iir slutligt avgjorda av länsstyrelse bör överl:imnas till kriminalvi\rdsstyrel

scn för fortsatt handliiggning. Det ta kriiver inte nagon särskild föreskrift 

utan följn av att lagen om behandling i fi\ngvCirdsanstalt upphör alt g:illa. 

Vid handEiggningen hos kriminalviirdsstyrclsen kommer den nya lagen att 

i sin helhet bli tillämplig iiven i materiellt hiinsCL'nde. 

Har liinsstyrclse meddelat beslut i uppskovs:irende, talar överv:igande 

skäl för alt kriminalv:lrdsniimnden även efter den nya lagens ikrafttriidan

de bör pröva besv:ir över beslutet. Detta kräver en särskild övcrgiingsbe

stiimmelse. Ln sådan har tagits in i denna paragraf. Enligt bestämmelsen 

skall 78 § tredje och (jiirde styckena behandlingslagen fortfar:rn(k giilla 

bctriiffande fullföljd mot l:insstyrelses beslut i uppskovS:irende. över

g;~1ngsbestiimml'lsen är begriinsad till friigan om instansordningen vid 

besvärsprövningen. I materiellt hiinseende har kriminalvilrdsnämnden att 

efter den nya lagensikraftträdande tilliirnpa denna. 

Dl'll nya lagen om beriikning av strafftid m. 111. skall sj:ilvfolkt inte 

medföra alt strafft idsberiikningar i fdga om iildre domar skall :indras. 

l .. ör att s:i skall ske kriivs att n(1gon ny omstiindighet intriiffat som 

föranleder kriminalvi1rdsstyrelsen att utfärda ny strafftidsrcsolution. En 

sådan ny omstiindighl't kan exempelvis vara att ett nytt straff skall 

verkstiillas innan den dömdL' frigivits forn ett :urna! straff som har börjat 

verkst:illas före ikraftträdandet. Om dd vid s:.immanl:iggningen av straff

tidnna visar sig att lkn sammanlagda strafftiden inte överstiger fyra 

månackr, skall omriikning ske till dagar enligt dl' nya bestiimmelSl'rna i 

21 ~första stycket lagen om beriikning av strafftid m. m. 

För att k!Jrgörn att ikr:.ift tr:idandl'I av dl'n ny:.i lagen inte i och för sig 

skall leda till ändring i äldre strafftidsresolutioner har i 5 (i tagits in en 

bestiimmelse om all strarftidsresolutioner enligt behandlingslagen skall 

vid tillämpning av lagen om bniikning av stratltid m. m. anses ha 

meddebts enligt 20 ~första stycket sistnämnda lag. 
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7 Upprättade lagförslag 

l enlighet med vad som har anförts i det föregående föreligger inom 

justitiedepartementet upprättade förslag till 

I. lag om heriikning av strafftid m. m., 

2. lag om kriminalvind i anstalt, 

3. lag om ändring i brottsbalken. 

4. lag om ikrafttriidande av vissa lagar pii kriminalvärdens område. 

Förslagen torde få fogas till statsrådsprolokollet i dt'lta ärende som 

bilaga 2. 
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8 Hemställan 

Jag hemställer, att lagrådets yttrande över lagförslagen inhämtas t:nligt 

87 § regeringsformen genom utdrag av protokollet. 

Vad föredraganden sålunda med instämmande av statsrådets 

övriga kdamött'r hemställt bifaller Hans Maj :t Konungt'n. 

lJ r protokollet: 

Britta Gyllensten 
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I Förslag till 
Lag om beräkning av strafftid m. m. 

f-lärigt'nom förordnas som följa. 

Inledande bestämmelser 

174 

Bilaga 1 

( Prome morieförslagel) 

I § Denna Jag avser förutsättningar för befordran till vt:rksUillighet i 

kriminalv:1rdsanstalt av dom pa ningelse, ungdomsningdse dkr interne

ring eller förordnandt• enligt 28 kap. 3 § hrot tsbalken om behandling i 

anstalt samt baiikning av tid för sådan verksti.illighet. 

Vad i denna lag är föreskrivet om fängelse giiller även fängdse vilket 

~tlagts som förvandlingsstraff fiir bött'r. 

Om befordran av dom till verkställighet m. m. 

2 § Har dL·n som dömts till fängdse, ungdomsfängelse elkr internering 

icke inom föreskrivl'n tid fullföljt talan i måkt såvitt angiir den ådömda 

piiföljlkn, far domen i denna lkl verkställas utan hinder av fullföljd på 

åklagarL'S elkr måls;igandl's sida. 

Dom som avses i första stycket far även i andra fall, varom' ~ir ~ärskilt 

föreskrivet, verkst:illas utan hinder av att domen .:j vunnit laga kraft. 

3 § Dom pft fängdse, ungdomsfängelse dkr int.:rnering fi\r även 

verkställas om den dömdl' före fullföl_idstidens utgiing i nL·dan föreskrivl'n 

ordning avgiver förklaring att han avstår från talan mot domen s~'ivitt 

angår den ådömda pi\föl_iden och medgiver att den får verkställas 

{nöjd förklaring). 

4 § Nöjdförklaring av den som är häktad avgives inför styresmannen för 

den kriminalvärdsanstalt där han är intagen eller föreständaren för det 

h~ikk L'ller d1den för dl'n rättspsykiatriska klinik där han förvaras c:lln, 

om han h[1lks i militärhäkk, inför dt•n bl'fattningshavarl' som har uppsikt 

över häktl?L i\r den som sttlunda ägn mottaga nöjdförklaring L'j tillsliidl's, 

för förklaringt'll avgivas inför clrn som är i hans st:ille. I fr<lga om häktad 

som förvaras p:i rättspsykiatrisk klinik kan Ko·,wngen förordna att 

nöjdförklaring får avgivas även inför närmaste polismyndighet. 

Nöjdförklaring g~ilkr endast om tkn som mottagL'r förklaringen har 

tillg:'ing till domen L'ller r:ittens bl'vis om måkts utg<lng: (domsbevis) samt 

den dömde haft betänkl'tid till andra dagc-n l'fter den d~I domen 

avkunnades för honom vid rättt'n L'ller p~t annat sätt delgavs honom. Den 

dömde skall s<lvitt möjligt beredas tillfälk att under het:inketiden 

sa mräda med sin försvararl'. 
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Den som iiger mottaga nöjdförklaring t'nligt första stydd skall s:l 

snart det kan ske erinra den dömde om hans riitt alt avgiva nöjdförklaring 

och vad därvid är att iakttaga samt på den dag, dii nöjdförklaring först 

kan avgivas, efterhöra om han vill avgiva s[1dan förklaring. 

5 § 8L'stämmelscrna i 4 ~ iigcr molsvarnnde lilliimpning i fr;lga om den 

som undergår fängelse elkr djcst är intagcn i kriminalv<irdsanstalt. 

6 ~ Den som icke är hiiktad L'ller intagcn i kriminalviirdsanstall f;!r, mcd 

avlämnande av domen elln domsbevis, avgiva nöjdförklaring inför 

styresman vid kriminalv:mlsansl:1lt eller förestitndare för allmänt hiikte 

dkr ckn som är i sådan befattningshavares stiille dkr inför polismyndig

het. Den som fullgör militärtjiinslgöring fär avgiva nöjdförklaring iiven 

inför bdattningshavan! vid krigsmaktL'n. som har 6estra1Tningsriitt över 

honom i disciplin mål. 

7 § När nöjdförklaring avgives, skall vittne närvara. Dcn som mottagit 

nöjdförklaring skall göra antL'l'kning därom pii den handling på grund 

varav f'örklaringen avgivits. Anteckningen skall u ndcrsk rivas även av den 

dömde och vittncl. 

8 § Nöjdförklaring som avgivits c•nligt denna lag f[tr ickt• 3tt·rlagas. liar 

den dömde fullföljt talan mot domcn i vad han därigenom dömts till 

fängelse, ungdornsfiingelse clln inll:rnning, skall dcnna talan anses 

[1terkallad genom nöjdförklaringen. 

9 § Ar dcn som skall undngil fängelse, ungdomsfängelse eller intc~rnering 

häktad dkr är han intagl'll i krirninalv:irdsanstalt för undngäendc av 

påföjd i <innat mal när dorrn:n får Vt'rkstiillas, skall styrc·smann.:n vid den 

kriminalv3rdsanstalt där han är intagen L'iler förL·stiindarcn för det hiikk 

eller chefen för den rättspykialriska klinik diir han förvaras eller, om han 

hållcs i militärhäkte, den bcfattningshavart' som har uppsikt över häktet 

omeddbarl bL'fordra domL'll till vnksliillighet. 

10 ~ .Är den som sbll undcrgå föngdse, ungdomsLingclse eller interne

ring p[i fri for n:ir domen far vc·rkstiillas, skall kriminalviirdsstyrelscn 

förelägga honom all senast viss dag instiilla sig vid kriminalviirdsanslalt, 

där han enligt styrelsrns förcskriflt:r sbll intagas. 

Kan dct bda<as att lkn dömdL' avviker cller efterkommer han icke 

fordäggande enligt första stycket, skall polismyndighl'len i den ort där 

han vistas pii. begiiran av kriminalvårdsstyrdsrn lata förpassa honom till 

anstallt'n. 

Avgiver elen d.1mde nöjdförklaring inför styresman för kriminalv:lrds

anslalt cller fört•st;lndare för allmiint lfäk!L', skall den som mollagcr 

förklaringen omt•tklbarl befordr;1 domt·n till verkställighet. Avgiver den 

dömde nöjdförklaring inför polismyndight'l clkr beL1llningsh:1vare vid 

krigsmaklt'n skall den som mottager förklaringen l;lta förpassa den 
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dömdl' till kriminalvårdsanslalt enligt bestämmelser som kriminalvilrds

slyrelsen ml'ddelar. Befattningshavare vid krigsmakten skall begära 

bilriide av polismyndigheten i orll'n för alt verkställa förpassningen. 

Om dd bedöms kunna ske utan fara för att den dömde avviker, får 

polismyndighett'n förelägga honom alt inställa sig vid kriminalvårdsan

slalten i stället för att förpassa honom L\it. 

11 § Den som skall förpassas till kriminalviirdsanstalt för undL·rgående av 

paföljd f<lr i anslutning härtill tillfälligt förvaras i allrniint hiikte l'ller 

polisarrest, om del är nforderligt med hänsyn till transportförhiilhrndL·na. 

12 § På ansökan av den som icke iir häktad kan, om synnerliga skäl 

diirtill föreligger, uppskov ml'd verkstiilligheten av fiingl'lse beviljas under 

viss Lid, högst sex mr111adt'r frt111 dL'Il dag dä domen enligt vad ovan är 

föreskrivet får verkställas. Kvinna som iir havande l'ller ammar barn får 

beviljas uppskov undl'r Lid som prövas skälig. 

Beslut i iirende enligt första stycket meddelas av länsstyrelsen i Lkn ort 

diir den dömde vistas. Ansökningshandlingen ingives till polismyndighe

ten i orten. Polismyndighell:n skall skyndsamt insända handlingen till 

Hinsstyrdsen med eget yttrande. 

Uppskov får ej beviljas, om det finns skälig anledning till antagande att 

den dömde avviker. FörekommL'r sådan anll'dning sedan uppskov 

beviljats, skall beslutet återkallas. 

Beslut, varigenom ansökan om uppskov avslagits eller beslut om 

uppskov återkallats, Jiinder omedelbart lill efterrättelse, om ej annorlun

da förordnas. 

13 * liar någon Jörnts till fängelse och visar han innan verksliillighetL'll 
börjat att till Konungen ingivits ansökan att han av n[id skall befrias från 

straffet L'lln rii detta utbytt mot böter L'lkr diseiplinslraff, villkorlig dom, 

skyddstillsyn eller överlänmande till s~irskild v[ird, sbll, om han ej iir h~ik

tad l'ller intagen i kriminalvårdsanstalt samt nåd ej tidigare sökts i miilet, 

verkställigheten anstå i avvaktan på all nådeansökningL'n avgöres. Ddta 

gäller dnL·k ej om dd finns skiilig ankdning till anlaganJe att den Jömde 

avviker. 

14 § Konungen äger för annat fall än som avses i 12 eller 13 § meddela 

bestämmelser angåt·nde ansttrnd umkr högst sex månader med verkstiillig

heten av dom beträffande den som dömts till fängelse och icke iir häktad 

eller L'ljest intagL'll i kriminalviirdsanstalt. 

IS § Om fängt'lse, ungdomsfängL'lse eller internering börjat verkställas 

och högrt' r:itt i stället dömer till annan av dessa p!1följder l'ller förlänger 

tidL'n för fiingt'lse, skall verkställigheten forts:iita enligt den tidigare 

domen till dess den dömde <1vgiver n{1jdförklaring i fråga om den nya 

domL'll eller denna L'ljest får vnkstiillas. 
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16 § Bestämmelserna i 2--11 och 15 § § äger motsvarande tillämpning 

när domstol förordnar om återintagning i anstalt av den som dömts till 

ungdomsfängelse dkr internering. 

17 § Förordnas i dom på skyddstillsyn om behandling i anstalt enligt 28 

kap. 3 § brotlsbalkl'll, äger 2, 9-11 och 15 §§ motsvarande tillämpning. 

Detsamma gäller 3 §, om den döm<le har :Jvgivit nö_i<lförkbring L'nligt 38 

kap. I § brottsbalken. Med<lelas under prövoti<len förordnande om sådan 

bclrnndling, iigcr bestämmelserna i 2- 11 och 15 § ~ motsvarande 

tillämpning. 

18 § Häktas den som undergar fängelse, ungdomsfängelse, internering 

eller behandling i anstalt enligt 28 kap. 3 § brottsbalken av annan 

anledning än misstanke om brott, skall verkst:illigheten avbrytas_ 

Om beräkning av straff tid m. m. 

19 § Vid VL'rkställighel av fängelse räknas strafftiden, när den dömde är 

hiiktad dler eljest intagen i kriminalvårdsanstalt, från den dag då domen 

får verkställas och i annat fall frän den dag dä den dömde enligt l 0 § 

intages i allmänt häkte eller kriminalvårdsanstalt eller omhändertages av 

polismyndighet för förpassning. 

Tid, under vilkl'n den dömde hållits i häkte i malet efter det att slutlig 

dom diiri meddelades, skall räknas som tid varunder straffet verkställts. 

20 ~ f<ör Lkn som börjat undergå fängt·lse på viss tid skall kriminalvårds

styrdsen så snart det kan ske fastställa dagen för strafftidens slut. 

ÖVL'rstigcr strafftiden fyra månader, skall styrelsen även angiva den dler 

de dagar, som är av betydelse för tillämpning av bl:'stämml'lserna i 
brottsbalken om villkorlig frigivning, samt den strafftid som då iiterstiir. 

När ändring i beslutet pi'tkallas av omständigheterna, skall styresman

nL'n göra anmälan om detta till krimin<ilvårdsstyrelsen som har att 
förordna i 1iremkt. 

21 * Förekomml'r till verkställighet fängelse i högst fyra månader, skall 
vid herlikning av st rafftiden omdkning ske till dagar, därvid månad skall 

anses utgöra trettio dagar. J\ntakt dagar skall läggas till Lkn dag från 

vilken titkn räknas. 

Skall cl_kst tid för fängelse räknas l'fkr månad eller i:ir, skail den dag 

som genom sitt tal i månaden motsvarar den från vilken ~trafftiden 

räknas anst~s som slutdag. Ingår 1iven dagar i tiden, skall antalet dagar 

läggas till slutdagen för den övriga tidl,n. 

Ar tiden för fängelse bestämd endast i dagar, skall antalet dagar läggas 

till den dag från vilken tiden räknas. 

Uppkommer vid beräkning av tid för fängelse del av månad, anses 

m~maclen utgöra trettio dagar. Del av dag bortfaller. 

12 Riksdagen 197-1. I sam/. Nr 20 
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22 § Har domstol enligt 33 kap. 5 -- 7 § § brottsbalken förordnat att 

fängelse skall anses till visst antal dagar vakställt, skall först beräknas 

slutdag utan avseende därptt och avdraget beräknas från den dagen. 

Detsamma gäller i fråga om lid som enligt 19 ~ andra stycket skall räknas 

som tid varunder straffet verkställts. 

23 § Har avbrott ägt rum i verkställigheten av fängelse, skall tiden för 

avbrol tet läggas till slutdagen. 

Genom beslut enligt lagen ( 1973: ) om kriminalvård i anstalt kan 

bestämmas alt viss tid icke skall inräknas i verkställighelstiden. Därvid 

äger första stycket motsvarande tillämpning. 

24 § liar villkorligt medgivt•n frihet förklarats förverkad, skall återstoden 

av straffet anses som nytt straff vid beräkning av tiden. 

25 § Föreligger Uingelse till vcrksUillighct sedan den dömde hö1jat 

undergå annat sådant straff men innan han frigivits, skall straffliderna 

sammanHiggas för bestämmande av slutdagen. 

26 § Föreligger dom på fängelse och bl·slut om behandling i anstalt 

t'nligt 28 kap. 3 § brottsbalken till verkställighet på en gång, skall 

behandlingen övergå till fängelse i två månader. Har behandlingen 

påbörjats, niir fängelse föreligger till verkställighet, avriiknas tid motsva

rande den under vilken behandlingen pågått. Den tid av beh:rndlingen, 

som skall avräknas, anses vid beriikning av tid för villkorlig frigivning 

utgöra fängelse. 

Föreligger flera förordrwnden om behandling i anstalt c·nligt 28 kap. 

3 § brottsbalken till vcrkställighd på en gång, skall tiden för 

behandlingen beräknas efter det förordnande som först bö1jal verkställas. 

27 ~ Bestämmelserna i denna Jag om beräkning av tid för fängelse gäller i 

tillämpliga delar i fråga om tid för behandling i anstalt enligt 28 kap. 3 § 

brollsbalken och för ungdomsfängelse eller internering. 

Övriga bestämmelser 

28 § Beslut t'nligt denna lag i annat fall iin som avses i 12 § meddelas av 

k ri mi nalvårdssty relsen. 

Styrt•lst'nS beslut länder omedelbart till efterrättdse, om ej annat 

förordnas. 

29 ~ Talan mol kriminalvårdsstyrelsens beslut enligt denna lag föres hos 

kammarriitten genom besvär. 

Mot länsstyrelsens beslut enligt 12 § far talan föras hos kriminalvårds

nämnckn genom besvär. 

Mot kriminalvårdsnämndens beslut enligt andra stycket får talan ej 

föras. 
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30 § Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna lag meddelas av 
Konungen eller, dter Konungens bemyndigande, av kriminalvårdsstyrcl

scn. 

Denna lag träder i kraft den 

Beträffande straffarbete skall gälla vad som sägs i lagcn om fängelse 
och beträffande förvaring och internering i säkerhetsanstalt vad som sägs 
i lagen om internering. 

Vad som stadgas i 21 § lagen (1945:872) om verkställighet av 
frihetsstraff m. m. skall fortfarande gälla i fråga om straffarbete eller 
fängelst' som ådömts med tillämpning av 4 kap. 3 eller 4 § strafflagen. 
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2 Förslag till 
Lag om kriminalvärd i anstalt 

llärigcnom förordnas som följer. 

1 kap. Allmänna bestämmelser 

I § Denna lag avser kriminalvård i anstalt (kriminalvårdsanstalt) efter 

dom på fängelse, ungdomsfängelse dlt'f internering eller förordnande 

enligt 28 kap. 3 § hrottsbalkcn om behandling i anstalt. 

Vad som föreskrivs i lagen om den som dömts till fängelse gäller även 

den som ålagts fängelse som förvandlingsstraff för böter. 

2 § Kriminalvånlsstyrelsen leder och har inseende över kriminalvården i 

anstalt. 

3 § K;iminalvårdsanstalt är riksanstalt eller lokalanstalt. 

Riksanstalt, lokalanstalt t'ller avdelning av anstalt är öppen dkr sluten. 

Konungen eller myndighd, som Konungen bestämmer, förordnar vilka 

anstaltq som är riksanstalter elkr lokalanstalter och vilka anstalter som 

är öppna eller slutna. 

4 § KriminalvårLkn i anstalt skall utformas så att den intagnes 

anpassning i samhället främjas och skadliga följder av frihetsberövandet 

motverkas. I den utstriickning del kan ske utan att kravet pä 
samhällsskydd eft..:rsättes hör verksamheten från bö1jan inriktas på 

åtgiirder som förbereder den intagne för tillvaron utanför anstalten. 

Frigivning och överrörande till vård utom anstalt skall förbnedas i god 

tid. 

S § Kriminalvården i anstalt bör planläggas och genomföras i nära 

samwrk1111 mellan kriminalviirdens olika organ. I den mån ett förverkli

gamte av viirdt•ns syftl' påkallar insatser av andra samhälleliga organ bör 

dessa. var och en inom sitt ansvarsområde, verka för iindamiilsenliga oeh i 

övrigt lämpliga åtgärder. 

PlanHiggningen av den intagnes behandling bör äga rum i samråd med 

denne och, i den utsträckning det lämpligen kan ske, mt'd hans närståen

de. Den intagne skall bt'fcdas tillfälle yttra sig om tillämnade åtgärder 

som rör honom särskilt, om ej synnerliga skäl talar däremot. 

6 § Vid fördelning av de intagna mellan lokalanstalter o.;h riksanstalter 

iakttages följande. 

Den som undergiir fängelse i mer än fyra månader men högst ett år 

din behandling enligt 28 kap. 3 § brottsbalken skall företrädesvis varn 

placerad i lokalanstalt. 
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Den som undergår fängelse i mer än ett år, ungdomsfängdse eller 
intnnering placeras företrädesvis i riksanstalt. När så hehövs för en 

ändamålsenlig förberedelse av frigivning eller övergång till vård utom 

anstalt, färden intagne överföras till lokalanstalt. 
Den som undergår fängdse i högst fyra månader bör företrädesvis vara 

placerad i riksanstalt. 

7 § Vid fördelning av de intagna mellan öppna och slutna anstalter 
iakttages följande. 

Intagen bör placeras i öppen anstalt om icke annan placering är 

piikallad med hänsyn till föreliggande fara för att han avvikn eller eljest 

av säkerhelsskäl. 

Den som dömts till fängelse i lägst två år eller till internering med en 

minsta tid av två år eller mer bör placeras i sluten anstalt, om det med 

hänsyn till att han saknar fast anknytning till riket elln eljest k<ln befaras 

att han lir s1irskilt beniigen att avvika och fortsätta en hrottslig verksam

het, vilken på grund av omfattning och inriktning är av särskilt allvarlig 

karaktär. Vad som sagts nu gäller dock ej om annan plai.:ering krävs för en 

ändamålsenlig förberedelse av föreståendl' frigivning eller överföring till 

värd utom anstalt eller eljest synnerliga skäl föreligger för placering i 

öppen anstalt. 

8 § Vid placering av intagen som ej fyllt tjugoett är skall särskilt beaktas 

att han såvitt möjligt hålles åtskild från sådana intagna som kan inverka 

menligt på hans anpassning i samhället. 

2 kap. Närmare bestämmelser om kriminalvården i anstalt 

9 § Intagen skall behandlas med aktning för hans människovärde. Han 

skall bemötas med förståelse för de särskilda svårigheter som är förenade 
111ed vistelse i anstalt. 

Intagen skall visa hänsyn mot medintagna. lian skall rätta sig efter de 
ordningsregler som gäller för anstalten oc11 de anvisningar som anstalts

personakn lämnar honom. 

10 § Intagen skall beredas lämpligt arbete som sftvit t möjligt friimjar 

utsikterna för honom att efter frigivningen inordna sig i arbl'lslivet. 
Har intagen behov av undervisning elkr yrkesutbildning elln av 

psykoterapeutisk elll•r annan särskild behandling skall sådan såvitt möjligt 

heredas honom med inskränkning i arbetstiden. 

Intagen som har förutsättningar för att lx·driva självständiga studier 

skall såvitt möjligt beredas tillfälle därtill med inskränkning i arlx~tstiden. 

11 § För att underlätta anpassningen i samhiillet kan intagen medges atl 

under arbetstid utföra arhete din deltaga i undervisning, yrkesutbildning 

eller annan särskilt anord1rnd verksamht'l utom anstalten. Vid lokalanst;ilt 

bör särskilda åtgärder vidtagas för att främja verksamhet av dl'tta slag. 
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12 § Intagen är skyldig att utföra det arbete eller deltaga i den undervis

ning eller yrkcsutbildning som ålägges honom. 

13 § Intagen skall beredas tillfälk till sådan fysisk träning som är lämplig 

med hänsyn till hans ålder och hälsotillstånd. 

Om rj hinder möter skall intagen ha möjlighet att dagligen vistas 

utomhus minst en timme. 

14 § Intagen skall beredas tillfälle till lämplig fritidssyssclsättning. Han 

bör uppmuntras att ägna sig iit egna intressen som kan bidra till hans 

utveckling. I den utsträckning det lämpligen kan ske bör han få 
möjligheter att genom tidningar, radio och lekvision följa vad som 

händer i omvärlden. Hans behov av förströelse bör tillgodoses i skälig 

omfattning. 
Om det lämpligen kan ske, bör intagen beredas tillfälle att utom 

anstalten på fritid deltaga i sådan föreningsverksamhet eller annan 
liknande verksamhet som är ägnad utt underlätta anpassningen i samhäl

let. När behov föreligger bn föreskrivas att den intagne därvid skall vara 

stäild under tillsyn. 

1 S § Intagen sorn inom anstalten vill utöva sin religion skall beredas 

tillfälk härtill i den utsträckning det kan ske. 

16 § Vid förberedande av intagens frigivning eller överförande till vård 

utom anstalt skall särskilt eftersträvas att bereda honom lämplig arbetsan

ställning dkr annan försörjningsmöjlighet samt lämplig bostad. Kommer 
han ull b<o'hövu undervisning, yrkcsutbildning eller ekonomiska, sociala 

eller medicinska stödåtgärder skall i görligaste mån åtgärder vidtagas för 

att tillgodose sådant behov. 

17 § Intagen skall arbl'ta tillsammans med andra intagna om ej annat 
följer av bl,stämmelserna i denna lag eller av arbetets särskilda beskaffen

het. 
På fritiden får intagen vistas tillsammans med andra intagna om ej 

annat följer av bestämmelserna i denna lag. I sluten anstalt får dock 

gl'mensk:.ipcn mellan intagna på fritid inskränkas, om det är oundgängli

gt'n påkallat med hänsyn till förhållandena på anstalten. 

18 § Intagen får pft l'gen beg:iran arbeta eller tillbringa fritid i enrum om 

bl'aktansvärda skäl talar härför och det är förenligt med hans anpassning i 
samhället. 

Innan medgivande lämnas enligt första stycket skall läkare yttra sig i 
friigan. Medgivande sbll omprövas så ofta anledning därtill föreligger, 

dock minst en gång i månaden. 

19 § I samband ml'd utredning för planläggning av intagens vård i anstalt 

får denne hiillas avskild friin andra intagna under sa lång tid som 

oundgängligen kriivs för att syftet med utredningen ej skall äventyras. 
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20 § Om det är nödvändig! mL'd hänsyn till rikets säkerhet, föreliggande 

fara för annans säkerhet till liv och hälsa eller för att hindra att intagen 

utövar menligt inflytande på andra intugna, får intagen hällas uvskild från 

andra intagna. S[1dant lx·slut skall omprövas så ofta anledning därtill 
föreligger, dock minst en gång i månadL'n. 

21 § Intagen som hålks avskild från andra intagna enligt 19 eller 20 § 

skall medges såd:in lättnad i :ivskildhl'ten som kan ske utan olägenhet. 

22 § Innan beslut meddl'las om åtgärd enligt 19 eller 20 § eller vid 

omprövning av sådant 11L'Slut skall utredning skl: röramk de omständighe

ter som inwrk:ir p[t frågans avgörandl.'. Därvid skall Hikare yttra sig. över 

vad som förekommit sbll protokoll föras. 

23 § Intagen far hållas avskild från andra intagna om dl!! är nödvändigt 

för att betvinga v[tldsamt uppträdandl! av· honom. Atgärden får ej beslå 

under längre lid än säkerhetL'n kräver. 

Om andra medl'I visar sig otillräckliga för att betvinga viildsamt 

uppträdande av intagen, för denne beläggas med fängsel, om siikerhl'len 

oundgängligen kräver det. 

Läkare skall skyndsamt yttra sig rörande åtgärd enligt första eller 

andra stycket. över vad som förekommit skall protokoll föras. 

24 § I den utsträckning det kan ske utan olägenhl!l far intagen inn,:ha 

personliga tillhörigheter samt skaffa sig eller mottaga böcker, tidskrifto·r, 

tidningar och annat som kan bereda honom sysselsättning under fritid. 

I övrigt får intagL'n inneha pengar och skaffa sig eller mottaga varor 

elln annat enligt särskilda hestämmelst'r. Om det är påkallat för att 

hindrn att otillåtna varor införes i anstalt, får föreskrivas alt de intagna ej 

utan särskilt medgivande för mottaga försändelser av annat slag än brev 
l'ller annan skriftlig handling. 

25 ~ Brev mellan intagl'n och svensk myndighL't ellt'r advokat skall 

vidarebt'fordrns utan granskning. Anges brev vara avsänt från svensk 

myndighl't eller advokat och kan skäligen misstänkas att uppgiften iir 

oriktig får dock brevet gransbs. 

26 § Annat brev än s;'\dant som avses i 25 § som ankommer till intagen 

eller som intagen vill avsända får med iakttagande av vad nedan föreskrivs 

granskas om det är påkallat av säkerhdsskäl. 

BrL'V till intagen får granskas om del finns anledning antaga atl det 

innehåller otillåtl'I. föremul. Vidare för brev granskas stickprovsvis, i 

öppen :rnstalt dock L'ndast vid siirskilda tillnilkn. I slutt'n anstalt fär br<·v 

dessutom granskas om del är nödvändigt med hänsyn till den intagnes 

särskilda förhtillanden. 
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27 § Granskning av brev för ej vara mer ingående än som är nödvändigt 

med hänsyn till granskningt:·ns syfte. Brev som öppnas för läsas endast om 

synnerliga skiil föreligger diirtill. 

Vid öppning av brev hör den intagne såvitt möjligt vara närvarnndL·. 

Brev som granskats fär kvarbullas om det är påkallat av säkerhetsskäl. 

Den intagne skall i så fall genast underrättas därom. Är det fråga om ett 

ankommande brev skall den intagne i lkn utsträi:kning det lämpligen kan 

ske fä del av inneh:J.lkl. Kvarhållet brev skall utliimnas till den intagne så 

snart ske kan och senast när anstaltsvardcn upphör, om ej särskilda skäl 

tah1r däremot. 

28 § Vad i 25 -27 §§ är fört'skrivet om brev gäller även annat skriftligt 

meddelande. Bestämmelserna i dessa paragrafer rörande intagen gäller 

även sådan sammanslutning av intagna som avsL'S i 36 §. 

För psykiatrisk avdelning gäller i stället för 25-27 §§i tillämpliga delar 

bestämmelserna i 15 § lagen ( 1966:293) om beredande av sluten psykiat

risk vård i vissa fall. Brev frfo intagen till svensk myndighet elkr advokat 

skall dock alltid vidarebefordras utan granskning. 

29 § Intagen får mottaga besök i den utsträckning det lämpligen kan ske. 

Han får ej mottaga besök som är iignat att äventyra säkerheten i anstalten 

eller som kan motverka hans ;rnpassning i samhället eller eljest vara till 

skada för honom eller annan. 

Om det är påkallat med hänsyn till säkerheten, skall tjänsteman vid 

anstalten vara närvarande vid hesök. Besök av advokat som hitdder den 

intagne i rättslig angelägenhet får dock ske utan närvaro av tj1insteman. 

Som villkor för besök kan av säkerhetsskäl föreskrivas att den 
besökande underkastar sig kroppsvisitation eller medger umkrsökning av 

väska, kasse eller annat dylikt som han vill medföra vid besöket. 

30 § Telefonsamtal n)ellan intagen och person utom anstaltL'n fär äga 

rum i den utstriiekning dd lämpligen kan ske. Den intagne kan förvägras 

teldonsamtal som är ägnat att ~iventyra s~ikerheten i anstalten eller som 

kan motverka hans anpassning i samhällt'l eller eljest vara till skada för 

honom elkr annan. 

Om det är påkallat nll'd hänsyn till säkerhetrn, skäll tjänstemun på 

lämpligt säll uvlyssna telefonsamtal. Avlyssning far äga rum endast med 

den intagnes vetskap. Teldonsamtal med advokat som bitriidcr den 

intagne i rättslig angelägenhet far ske utan <Jtt samtulet avlyssnas. 

31 § Konungen bn för visst fall förordna om avvikelse från bestämmel

serna i 25-30 §§,om det iir påkallat med hänsyn till rikets säkerhet. 

32 § För att unckrEirta ~rnpassningen i samhället kan intagen beviljas 

tillstånd att lämna ansl<Jlten för viss kort tid, om ej faran för missbruk iir 

avsevärd. Sädan pc·rmission tkorttidspermission) får ocksii ges, om annan 

särskild anledning fördigger därtill. 
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lntagl'n som avses i 7 § tredje stycket och 1ir placerad i sluten anstalt 

för beviljas tillstånd som avses i första stycket endast om synnerliga sk1il 

föreligger därtill. 
För korttidspermission får ställas de villkor som kan anses erforderliga 

betr1Hfande vistelseort, anmälningsskyldighet eller annat. Är noggrann 

tillsyn behövlig, kan föreskrivas atl den intagne under permissionen skall 

vara ställd under bevakning. 

33 ~ Till förberedande av frigivning eller överförnnde till värd utom 

anstall kan intagt'n som undergår fängelse din dömts till ungdomsfängel

se eller internering beviljas permission under längre tid (frigivningspermis

siori). 

Den som undergår fängelse på sådan tid att villkorlig frigivning icke 

kan komma i fråga får beviljas frigivningspermission endast om synnerliga 

skäl fördigger. Annan som undergår fängelse och den som dömts till 

internering får ej beviljas frigivningspcrmission före dm dag då villkorlig 

frig:vning eller överförandL' till vård utom anstalt tidigast kan ske. 

för frigivningspermission får ställas de villkor som kan anses erforderli

ga beträffande vistelsL·ort. anmälningsskyldighd dlcr annat. 

34 * Kan intagL'n genom vistelse utanför :install bli föremål för särskilda 

åtgärder som kan antas underlätta hans anpassning i samhälkt, kan sådan 

vistelse bevilj:is honom under lämplig lid om särskilda skäl föreligger. För 

vistelse utanför anstalt skall ställas de villkor som kan anses erfordnliga. 

Tillståndet kan återkallas, så snart omständigheterna det förankder. 

35 § Tiden för vistdsen utanför anstalt enligt 32, 33 L'ller 34 §inräknas i 

verkställigh~.tstiden, om ej s1irskilda skäl talar däremot. 

36 S Med de begränsningar som följer av g1illande bestämmelsn och avtal 
för verksamhL·ten inom kriminalvärden har de intagna rätt att i lämplig 

ordning överliigga med anstaltsledningen i fri\gor som 1ir av gemensamt 

intresse för de intagna. De har också rätt att i lämplig ordning samman

träda med varandra för överläggning i sådana frågor. Int:igcn som hiilles 

avski~d från andr:i intagna får dock deltaga i överläggning dler samman

trädL' encbst om dt'l kan ske utan olägenhet. 

37 * Vid sjukdom skall intagen vårdas enligt de anvisningar som ges av 

läkare. Kan crfor(krlig undersökning och behandling ej lämpligen ske 

inom anstalten bör den allmänna sjukvården anlitas. Om så erfordras för 

intagen föras över till allmänt sjukhus. 

Förlossning :iv intagen kvinna skall såvil t möjligt ske på sjukhus eller 

förlossningshem. Om det behiivs, skall kvinnan i god tid före förloss

ningen överföras dit eller till annat hem där hon kan erhålla fönplig vård. 

Or.1 anledning föreligger därtill, skall den som enligt första eller :indra 

stycket vistas utom anstalt stå under hL'Vakning och v:ira underkastad 

särskilda föreskrifter. 
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38 § Om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall och vård i 
spedalsjukhus för psykiskt utvecklingsstördä finns särskilda bestämmel

ser. 

39 § Drn tid intagen enligt 37 § eller enligt bestämmelse som avses i 
38 § vistas utom anstalten skall inräknas i verkställighctstidrn, om -ej 

särskilda skäl talar däremot. 

40 § Är intagen sjuk när han skall lämna anstalten, rnr på lrnns begiiran 

fortsatt sjukviird i anstalten beredas honom, om det kan anses skäligt. 

41 ~ Medför kvinna spädbarn vid intagningen eller föder hon därefter 

barn, kan tillstfod ges henne att ha barnet hos sig. 

42 § Vid transport av intagen skall st1vitt möjligt tillses att han ej utsättes 

för obehörigas uppmärksamhet. 

Om det iir nödvändigt av säkerhetsskäl får den intagne vid transport 

beläggas med fängsel. 

Är den intagne sjuk L'ller kan det eljest bl'faras att transport kan 

medföra skada för hans hälsa, för transport ej äga rum utan läkares 

medgivande. 

43 ~ Om don.1stol begär det, skall intagen inställas vid domstolen. Begär 

;rnnan myndighet ätt intagrn skall inställas inför denna, prövar kriminal

vårdsstyrelsen om det skall ske. 

Tiden för inställelse som ävses i första stycket inräknas i verkställig

hetstiden. 
!\talas intagen, bör han på begäran erhillla dl'n liitinad i verkstiillighe

ten som erfordras för utförande av talan i målet. 

44 § Intagen skall erhalla ersiittning enligt sär~kilda bestämmelser för 

arbetl' som han ej utfört för egL'n räkning. Ersättning skall utgå även när 
intagen, <'nligt vad som bestämts rörande honom, under arbetstid deltager 
i undervisning, yrkesutbildning eller annan särskilt anordnad verksamhet 

dler behandling eller bedriver enskilda studier. Kan arbete eller annan 

verksamhet som berättigar till ersättning ej beredas intagen dler är denne 

helt eller delvis oförmögen till sådan verksamhet skall ersättning ändå 

utgå. 
Ersiittning för arbl'te skall bestämmas med hänsyn till den intagnes 

arbetsinsats, om ej särskilda skäl föranleder annat. För annan verksamhet 

skall ersättning i regel bestämmas enhetligt. 

Ersättning enligt första stycket som gottskrivits intagen eller avsatts 

för hans räkning får ej utmätas. 

45 § Bryter intagL'n mot anbefalld ordning elln beter han sig eljest 

klandervärt, fär disciplinär bestraffning åläggas honom enligt vad som 

sägs i 46 §, om det ej föreligger anledning att han skall låta sig räHa av 
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anvisningar eller tillsägdscr eller om gärningen är av sådan beskaffenhet 

att bestraffning är påkallad av h:insyn till ordningen och säkerheten inom 

anstalten. 

46 * Som disciplin~ir bestraffning för gärning som avses i 45 § kan den 

in taf!lll' 

I. tilldelas varning L'lkr 

2. åläggas alt vara innesluten i enrum under högst sju dagar. 

Vid tilfönpr:ing av första stycket 2 skall från tid, varunder drn intagne 

åläggs att vara innesluten i enrum .. avräknas tid under vilken han enligt 

49 s hållits innesluten i enrum i samband mL'd den utredning som 

föregått beslutet. Om dl'l av särskilda skäl är erforderligt med hänsyn till 

förset>lscns bt'Sl:affenhd eller pa grund av upprepad misskötsamhet, kan i 

disL·iplinärL'ndct förordnas att den ålagda tiden icke skall inräknas i 

vnk st~i llighetst id en. 

4 7 ~ Vid prövning av fråga om disciplinär bestraffning bör beaktas om 

försL'L'lsen har andra följder för den intagne, särskilt med hänsyn till 

förhallanden som avses i 11, 32 eller 33 § denna lag. 

48 § Föreligger lkra förseelser skall disciplinär bestraffning bestämmas 

gemensamt för samtliga förseelsn. 

Den som varit innesluten i enrum oavbrutet under sju dagar får på 

grund av besh1t i annat dis.:iplinärendc ej på nytt inneslutas i enrum 

förrän t'ftl'r dl uppe hall av minst sju dagar. 

Genom upprepade förordnanden enligt 46 § andra stycket andra 

punkten får den tid för inneslutning i enrum som icke skall inräknas i 

vo:rkställighi:tstidcn ej övL"rstiga sammanlagt fyrtiofem dagar eller, ho:träf

fande den som undergar fängelse i högst fyra månado:r t'ller behandling 

enligt 28 kap. 3 § brottsbalken, sammanlagt femton dagar. 

49 § För utredning av diso:iplinärt"nde och i avbidan på bt:slut i frågan får 

intagen tillfälligt hållas innesluten i enrum. Tiden för siidant omhänderta

gamlc får ej överstiga sju dag3r. 

50 § Disciplinärende skall avgöras skyndsamt. Innan beslut meddelas 

enligt 46 § skall förhör hallas ml'd do:n intagne. Läkare skall skyndsamt 

yttra sig rörandL' åtgiird enligt 49 § samt förL' beslut om inneslutning i 

enrum t'nligt 46 §. Över vad som föro:kommit vid förhör o.:h annan 

undersökning skall protokoll föras. 

51 § Har intagt'll uppsåtligen dkr av varclslöshd förstört cgo:ndorn som 

tillhör anstalten, filr ersättning härför tagas ut av medel som tillkommo:r 

honom rnligt 44 §. 

52 § Om dd är nödvändigt för att upprätthålla ordning och säkerhet 

inom anstallen, bn de förmaner som enligt lagen tillkommer intagen 

tillfällig! inskränkas. 



Prop. 1974:20 188 

53 * Om tillämpning av bestämmelse i denna lag uppenbarligen kan 

befaras medföra men för intagens kroppsliga eller psykiska hälsa, far den 

jämkning göras som är päbllad för att förebygga sådant men. 

3 kap. Övriga bestämmelser 

54 §I frågor som avses i 33 och 34 §§beslutar 

I. den övervakningsn~imnd till vars verksamhetsområde anstalten hör 

beträffande.intagen som undergår fängelse, 

2. ungdomsfängl'lsenämnden beträffande intagen som undergår ungdoms

fii ngelsc samt 

3. intnneringsnämnden beträffande intagen som undergår internering. 

55 * Konungen kan förordna att tillämpningen av 33 och 34 §§ får 

övntlyttas friln ungdomsfängelsenämndt~n eller interneringsnämndcn till 

den överv;.ikningsnämncl, till vars verks;.imhetsområde anstalten hör. 

Har i fäll som avses i första stycket öwrvakningsnämndrn meddeJ;.it 

beslut, får der. int:.igne p~1kalla prövning :.iv beslutet hos ungdomsfiingelse

nämnden eller interneringsnämnden. 

I annat foll än som sägs i andni stycket får intagen hos kriminalvårds

nämnden pfik;Jlla prövning av övervakningsnämnds beslut i frågor som 

avses i 33 och 34 §§. 
Mot ungdomsfängelscnämndens, inkrncringsnämndens och kriminal

vfirdsnämndcns beslut enligt denna lag· får talan ej föras. 

56 ~ Beslut t'nligt denna l:!g i annat fall lin som avses i 54 och 55 §§ 
meddl'las av kriminalvårdsstyrelsen. 

Styrdsens beslut länder OlllL'Lklharl till efterrättelse, om ej annorlunda 

förordnas. 

57 § Talan mot kriminalvardsstyn::lscns beslut i särskilt fall enligt denna 

lag förl'S hos kammarrätten genom besvär. Mot annat styrelsens beslut 

enligt lagen förl'S tulan hos Konungen genom besvär. 

58 § Konungt·n kan förordna om öwrflyttning till tjiinslt'man inom 

kriminalvärden av övervakningsnärnnds befogenhet enligt. 54 och 55 §§ 
samt av kriminalvårdsstyrdsens befogenhet enligt denna lag i annat fall 

än som avses i 35 och 39 §§. 

59 § Innebär förordnande rnligt 58 § alt styn:sman vid anstalt beslutar 

om disciplinär åtg~ird l'nligt 46 ~, skall styresmannens beslut lända 

omedelbart till efterrättelse, om ej denne annorlunda förordnar. Medde

lar styresmannen, vid åläggande av disciplinär bestraffning enligt 46 § 

första styckt:t 2, förordn:rnde enligt andrn stycket andra punkten i 
samma paragraf skall beslutet i dess helhet omedelbart underställas 

kriminalvårdsstyrelsens prövning. 
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60 § Den som olovligen till intagen överlämnar eller försöker överlämna 
vapen elkr annat som dcnnt' kan skada sig själv ellt'r annan med, dömes 

till böter eller fängelse i högst ett iir, om ej gärningen är belagd mt'd 
strängare straff i brottsbalken. 

Lämn<'r någon åt intagen alkoholhaltiga drycker eller andra berusnings
medel eller sådan injl'klionssspruta eller kanyl som avses i narkotika

strafflagen ( 1968:64) eller hjlilper någon eljest intagen att komma [1t 

sådana berusningsmedel eller föremål, dömes till höter. 

61 § Alkoholhal'tiga drycker eller andra hcrusningsmcdcl, som påträffas 

hos eller ankommer till intagen elkr medföres av den som skall intagas i 

kriminalvårdsanstalt får omhämft'rtagas. Med omhändertagen egendom 

skall förfaras på sätt föreskrives i 3 § lagen (1958:205) om förverkande 

av alkoholhaltiga drycker m. m. 

Vad ~om sägs i första stycket gäller i tillämpliga delar även alkoholhal

tiga drycker eller andra bt'rusningsmedel, som utan att känd ägare finns 
påträffas inom anstalt. 

Bestämmelserna i första och andra styckena får tillämpas även i fråga 

om injektionsspruta eller kanyl som avses i narkotikastraft1agen 
(1968:64). 

Bclupp, som nhållits vid försäljning av omhändL·rtagL·n egendom, 

tillfaller kronan. 

62 § Konungen eller, efter Konungens bemyndigande, kriminalvårdssty

relsen tnL•ddl'lar närmare föreskrifter för tillämpningen av denna lag. 

Konungen förordnar om ikraftträdande av denna lag. Sådant förord

nande får begränsas till vissa av de nya bestämmelserna. 
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3 Förslag till 

Lag om ändring i brottsbalken 

Härigenom förordnas, att 26 kap. 5, 7, 8 och 9 §§, 28 kap. 3 §, 29 

kap. 3 §, 30 kap. 4 § och 38 kap. 9 § brottsbalken skall ha nedan angivna 

lydelse. 

Nu11arande lydl'!se Föreslagen lydelse 

26 KAP. 

Den som dömts till fängelse 

skall för verkställighet av straffet 

intagas i fångrårdsanstalt. Härom 

iir särskilt stadgat. 

Vid prövning av fråga om vill

korlig frigivning skall särskilt be
aktas den dömdes uppfiirande un

der ans/altstiden och sinnesrikt

ning vid den tid då frigivningen 

ifrågasäites. hans heredril!ighet att 
ersätta genom brottel uppkom

men skada samt de förhållanden i 

Pilka han skulle komma att fiirsät

tas efter frigiJ.·ningen. 

5 § 

7 § 

Den som dömts till fängelse 

skall för verkställighet av straffl't 

intagas i kriminalrårdsanstalt. Här

om iir särskilt stadgat. 

Vid prövning av fraga om vill

korlig frigivning skall siirskilt l1L'
aktas verkningarna a11 fortsa// fri

hetsförlust för den dömde och 

föm tsättningarna Ji'>r hans anpass

ning i samhället med hänsyn till 
de förhållanden i 1•ilka han skulle 

komma att Jörsä1tas cf1er frigir

ningen. 

Verkställas samtidigt flera fängelsestraff, skall vid tillämpning av 6 § 

hänsyn tagas till den sammanlagda fängdsetidcn. Som fängelse anses 

härvid även förvandlingsstraff för böter. 
Om i•erkställighetstiden, enligt 

vad därom är s1adga1, fiirlängts 

genom discipliniir hestrafji1ing, 

skall förliingningen icke medtagas 

i•id heriikning av tid för 1•i/lkorlig 

ji·igivning, och må frigirning ej ske 

förriin bes1raffningen i•erkstäl/ts. 

Såsom avtjänad tid räknas även tid varunder straffet skall anses 

vnkställt pil grund av domstols förordnande som i 33 kap. 5-- 7 §§sägs. 
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Nul'arande lydelse 

Fråga om villkorlig frigivning 

prövas av den övervakningsnämnd 

till vars verksamhetsområde fång

J>årdsansta!ten hör. 

9 § 

191 

Föreslagen lydelse 

Friiga om villkorlig frigivning 

prövas av den övervakningsnämnd 

till vars wrksamhetsområde an

stalten hör. 

28 KAP. 

Har den tilltalade fyllt aderton 

år, må rätten, såframt det finnes 

erforderligt för hans t illr1ittaföran

de eller eijest, i doml'n förordna 

att i skyddstillsynen skall inga be

handling i ;mstalt. Sådan bt'lwnd

ling skall, enligt vad d1irom be

stämmes under behandlingens 

gång, pågå minst en månad och 

högst två månader. Om behand

lingen är i övrigt särskilt stadgat. 

Har den dömde ej fl'ilt tjugotre 

dr. äger rätten besluta att förord

nande som i första stycket sägs 

skall gå i verkställighet utan hin

der av alt domen å skydds! illsyn 

ickl' vunnit laga kraft. 

3 § 

Har den tilltalade fyllt adl!rton 

år, må rlitten, saframt det finnes 

erforderligt för hans tillrätta föran

de eller djl!st, i donK•n förordna 

att i skyddstillsynl!n skall ingå bc

h:mclling i a·nstalt. SJdan lwhand

ling skall, enligt vad därom be

stän11n\.!s und.:r behandlingens 

gang, pågå minst l'n månad och 

högst tva mtrnadcr. Sedan behand

lingen pdgd tt en månad skall den 

upphöra sd snart fiJrtsatt omhän

dertagande i anstalt ej kan anses 

erfordaligt. Om behandlingen är i 

övrigt särskilt stadgat. 

0111 Nrhdllande11a p,/kal/a det, 

äger rätten besluta all förord

nande som i först:1 stycket sägs 
skall gå i vnkst1illighet utan hin

d1:r av all domen ä skyddstillsyn 

icke vunnit bga kraft. 

Be.1·/111 om upphörande ai· he
handling enligt fiirsta stycket 

meddL'/as ai• den iivervaknings
nämnd !il! i·ars rerksamhNsomrd

de anstalten hiir. 

29 KAP. 

3 s 
Behandlingcn skall taga sin hörjan i anstalt. 

Anstallsvånkn skall försiggå Anslaltsvårdcn skall försiggå 
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Nu11arande lydelse 

ungdomsanstalt eller, um särskilda 

skäl äro därtill, i annan fångl'årds

anstalt. 

Om rården i anstalt är särskilt 

stadgar. 

192 

Föreslagen lydelse 

kriminafl>årdsanstalt. Härom är 

särskilt stadgar. 

30 KAP. 

Anstaltsvården skall försiggå 
intemeringsanstalt eller, om sär

skilda skäl äro därtill, i annan 

Janp•årdsa11.1·talt. 

Om 1·Jrden i anstalt är särskilt 

stadgat. 

4 § 

Ansl altsvärden skall försiggå i 
krimina!Pcirdsanstalt. J/ärom är 

särskilt stadgat. 

38 KAP. 

9 § 

Rättens beslut om åtgärd enligt 27 kap. 5 § andra stycket, 28 kap. 

11 § eller 34 kap. l 0 § andra stycket, 12 eller 13 s eller 15 § såvitt angår 

ti!Himpning av 10 § andra styckd Hindo.:-r omedelbart till efterrättl'lse, om 

l'j annorlunda förordnas. Detsamma gälln avgöranden enligt 27 kap. 6 §, 
28 kap. 9 § eller 34 kap. 4, 5, 6 elln 8 s angående föro.:-skrifta, vite, 

prövotid elll'r tid för ungdomsfängelse. 

Avser beslut jämlikt 28 kap. 9 § 

andra stycket dlcr 34 kap. 6 § att 

någon som ej {l'ilt tjugotre cir skall 

undergå behandling varom stadgas 

i 28 kap. 3 §, äger riittcn förordna 

att beslutet skall gå i verkstiillighl't 

utan hinder av att dd ej vunnit 

laga kraft. Siidant förordnande må 

ock meddelas i fråga om beslut 

jämlikt 34 kap. 8 § om återintag

ning i anstalt av den som undng(1r 

ungdomsfängclsc. 

Avser beslut jämlikt 28 kap. 9 § 

andra stycket eller 34 kap. 6 §att 

någon skall undergå behandling 

varom stadgas i 28 kap. 3 ~. iigcr 

rätten, om förhdl/andena påkalla 

der, förordna att beslutet skall gå i 

verkstiillighet utan hinder av alt 

det ej vunnit laga kraft. Sådant 

förordnande må ock meddelas i 
fråga om beslut jämlikt 34 kap. 

8 § om ål<'rintagning i anstalt av 

den som undergår ungdomsfängel-

se. 

Konungen förordnar om ikrafttriid<inde av denna lag. 
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I Förslag till 
Lag om beräkning av strafftid m. m. 

Härigenom förordnas som följer. 

Inledande bestämmelser 

193 

Bilaga 2 
(Det remitterade förslaget) 

1 § Dom på fängelse, ungdomsfängelse eller internering eller förordnan
de enligt 28 kap. 3 § brottsbalken om behandling i anstalt skall befordras 
till verkställighet enligt denna lag. Lagen gäller även i fråga om hur tid för 
sådan verkställighet skall beräknas. 

Vad i denna lag är föreskrivet om fängelse gäller även fängelse vilket 
ålagts s'om förvandlingsstraff för böter. 

Befordran av dom till verkställighet m. m. 

2 § Har den som dömts till fängelse, ungdomsfängelse eller internering 
icke inom föreskriven tid fullföljt talan i målet såvitt angår den ådömda 
påföljden, får domen verkställas i denna del utan hinder av att åklagare 
eller målsägande fullföljt talan mot domen. 

Dom som avses i första stycket får även i andra fall än som sägs där 
verkställas utan hinder av att domen ej vunnit laga kraft. Härom är 
särskilt stadgat. 

3 § Dom på fängelse, ungdomsfängelse eller internering får även verk
ställas, om den dömde före fullföljdstidens utgång i den ordning som 
~111ges i denna lag avger förklaring att han avstår från talan mot domen 
såvitt angår den ådömda påföljden och medger att den får verkställas 
(nöjdförklaring). 

4 § Den som är häktad får avge nöjdförklaring inför styresmannen vid 
den kriminalvårdsanstalt där han är intagen eller föreståndaren för det 
häkte eller chefen för den rättspsykiatriska klinik där han förvaras eller, 
om han hålles i militärhäkte, inför den befattningshavare som har uppsikt 
över häktet. Är den som sålunda äger mottaga nöjdförklaring ej tillstädes, 
får förklaringen avges inför den som är i hans ställe. I fråga om häktad 
som förvaras på rättspsykiatrisk klinik kan Kungl. Maj :t förordna att 
nöjdförklaring i vissa fall skall avges inför närmaste polismyndighet. 

Nöjdförklaring som avses i första stycket gäller endast om den som 
mot tager förklaringen har tillgång till domen eller rättens bevis om målets 
utgång, såvitt rör den dömde (domsbevis), samt den dömde haft betänke
tid till andra dagen dter den då domen avkunnades för honom vid rätten 

13 Riksdagen 1974. 1 sam/. Nr 20 
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eller på annat sätt del.gavs honom. Den dömde skall om möjligt beredas 
tillfälle att under betänketiden samråda med sin försvarare. 

Den som får taga emot nöjdförklaring enligt första stycket skall så 

snart det kan ske erinra den dömde om hans rätt att avge nöjdförklaring 

samt upplysa den dömde om när och hur det kan ske. Det åligger honom 

vidare att den dag, då nöjdförklaring först kan avges, efterhöra om den 

dömde vill avge sådan förklaring. 

S § Bestämmelserna i 4 § äger motsvarande tillämpning i fråga om den 

som undergår fängelse eller på annan grund är intagen i kriminalvårds

anstalt. 

6 § Den som icke är häktad eller intagen i k~iminalvårdsanstalt får avge 

nöjdförklaring inför styresman vid kriminalvårdsanstalt eller föreståndare 

för allmänt häkte eller den som är i sådan befattningshavares ställe eller 

inför polismyndighet. Den som fullgö·r militärtjänstgöring får avge nöjd

förklaring även inför befattningshavare vid krigsmakten, som har bestraff
ningsrätt över honom i disciplinmål. 

Nöjdförklaring enligt första stycket får avges endast om den som vill 

avge förklaringen överlämnar dom eller domsbevis till den som skall taga 

emot förklaringen. 

7 § När nöjdförklaring avges, skall vittne närvara. Den som mottagit 

nöjdförklaring skall göra anteckning därom på den handling på' grund 

varav förklaringen avgivits. Anteckningen skall underskrivas även av den 

dömde och vittnet. 

8 § Nöjdförklaring som avgivits enligt denna lag får icke återtagas. Har 

den dömde fullföljt talan mot domen i vad han därigenom dömts till 
fängelse, ungdomsfängelse eller internering, skall denna talan anses 

återkallad genom nöjdförklaringen. · 

9 § Ar den som skall 'Undergå fängelse, ungdomsfängelse eller interne
ring häktad eller är han intagen i kriminalvårdsanstalt för undergående av 

påföljd i annat mål när domen får verkställas, skall styresmannen vid den 

kriminalvårdsanstalt där han är intagen eller föreståndaren för det häkte 

eller chefen för den rättspsykiatriska klinik där han förvaras eller, om han 

hålles i militärhäkte; den befattningshavare som har uppsikt över häktet 

omedelbart befordra domen till verkställighet. 

Förvaras den som är häktad i målet ej i kriminalvårdsanstalt, skall han 

för verkställighd förpassas till sådan anstalt. 

Är den dömde häktad i annat ·mål, när domen får verkställas och 
förvaras han ej i kriminalvårdsanstalt, får verkställigheten påbörjas där 

han förvaras. 

10 § Ar den som skall undergå fängelse, ungdomsfängelse dler interne

ring icke häktad eller intagen i kriminalvårdsanstalt när domen enligt 2 § 
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första stycket får verkställas, skall kriminalvårdsstyrelsen .förelägga ho

nom att senast viss dag inställa sig vid den kriminalvårdsanstalt, där 

domen skall verkställas. 

Kan det befaras att den dömde avviker eller ,efterkommer han icke 

föreläggande enligt första stycket, skall polismyndigheten i den ort där 

han vistas på begäran av kriminalvårdsstyrelsen låta förpassa honom till 

anstalten. 
Avger den dömde nöjdförklaring inför styresman. vid kriminalvårds

anstalt eller föreståndare för allmänt häkte, skall .den som tager emot 

förklaringen omedelbart befordra domen till verkställighet. Avger den 

dömde nöjdförklaring inför polismyndighet eller befattningshavare vid 

krigsmakten, skall den som tager emot förklaringen· låta förpassa den 

dömde till kriminalvårdsanstalt enligt bestämmelser som kriminalvårds

styrelsen meddelar. Befattningshavare vid krigsmakten skall begära biträ

de av polismyndigheten i orten för att verkstiilla förpassningen. 

Om det bedöms kunna skt: utan fara för att den dömde avviker, får 

polismyndigheten förelägga honom att inställa sig vid kriminalvårds

anstalten i stället för att förpassa honom dit. 

11 § Den som skall förpassas till kriminalvårdsanstalt för att· undergå 

påföljd får i anslutning härtill tillfälligt förvaras i allmänt häkte eller 

polisarrest, om det behövs med hfosyn till transportförhållandena. 

12 § Om särskilda skäl föreligger med hänsyn till den dömdes hälsotill

stånd, arbets- eller utbildningsförhållandcn eller övriga omständigheter, 

får kriminalvårdsstyrelsen på ansökan av den sc.m icke är häktad bevilja 
uppskov med verkställigheten av dom på fängelse under viss tid, högst sex 

månader från den dag då domen enligt denna lag får verkställas. 

Föreligger synnerliga skäl får uppskov beviljas under ytterligare högst sex. 

månader. Kvinna som är havande eller ammar.barn får beviljas uppskov 
under tid som prövas skälig. 

Uppskov far ej beviljas, om det finns skälig anledning antaga att den 

dömde avviker. Uppkommer anledning till sådant antagande sedan 

uppskov beviljats, skall b~slutet återkallas. 

Visar den dömde innan verkställigheten börjat att han givit·in ansökan 

om uppskov och har ej uppskov tidigare sökts i målet, skall verkställig

hl"len anstå i avvaktan på kriminalvårdsstyrelsens beslut. 

13 § Har någon dömts till fängelse och visar han innan verkställigheten 

börjat att till Kungl. Maj :t ingivits ansökan att han av nåd skall befrias 

från straffet eller få detta utbytt mot böter eller disciplinstraff, villkorlig 

dom, skyddstillsyn eller överlämnande till särskild vård, skall, om hah ej 

är häktad i:llcr intagen i kriminalvårdsanstalt samt nåd ej tidigare sökts i 

målet, verkställigheten anstå i avvaktan pä Kungl. Maj:ts beslut med 

anledning av ansökningen. Detta gäller dock i:j, om det finns skälig 

anledning antaga att den dömde avvik~r. 
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14 § Kungl. Maj:t äger för annat fall än som avses i 12 eller 13 § 
meddela bestämmelser angående anstånd under högst sex månader med 
verkställigheten av dom beträffande den som dömts till fängelse och icke 
är häktad eller på annan grund intagen i kriminalvårdsanstalt. 

IS § Om fängelse, ungdomsfängelse eller internering börjat verkställas 
och högre rätt i stället dömer till annan av dessa påföljder eller förlänger 
tiden för fängelse, skall verkställigheten fortsätta enligt den tidigare 
domen till dess den dömde avger nöjdförklaring i fråga om den nya 
domen eller denna på annan grund får verkställas. 

16 § Bestämmelserna i 2-11 och 15 §§ äger motsvarande tillämpning 
när domstol förordnar om åtcrintagning i anstalt av den som dömts till 
ungdomsfäogelse eller internering. 

17 § Förordnas i dom på skyddstillsyn om behandling i anstalt enligt 28 
kap. 3 §brottsbalken, äger 2, 9-11 och 15 §§motsvarande tillämpning. 
I sådant fall skall även 3 § äga motsvarande tillämpnfrtg, orri den dömde 
har avgivit nöjdförklaring enligt 38 kap. 1 § brottsbalken. Meddelas 
under prövotiden förordnande om sådan behandling, äger bestämmel
serna i 2-11 och 15 §§ motsvarande tillämpning. 

18 § Häktas den som undergår fängelse, ungdomsfängelse, internering 
eller behandling i anstalt enligt 28 kap. 3 § brottsbalken av annan 
anledning än misstanke om brott, skall verkställigheten avbrytas. 

Beräkning av strafftid m. m. 

19 § Vid verkställighet av fängelse räknas strafftiden, när den dömde är 
häktad eller på annan grund intagen i kriminalvårdsanstalt, från den dag 
då domen får verkställas och i annat fall från den dag då den dömde 
enligt 1 O § intages i allmänt häkte eller kriminalvårdsanstalt eller omhän
dertages av polismyndighet för förpassning. 

Tid, under vilken den dömde hållits i häkte i målet efter det att ~lutlig 
dom däri meddelades, skall räknas som tid ·varunder straffet verkställts. 

20 § För den som börjat undergå fängelse på viss tid skall kriminalvårds
styrelsen så snart det kan ske °fastställa dagen för strafftidens slut. 
överstiger strafftiden fyra månader, skall styrelsen även angiva den eller 
de dagar, som är av betydelse för tillämpning av bestämmelserna i 
brottsbalken om villkorlig frigivning, samt den strafftid som då återstår. 

När ändring i beslutet påkallas av omständigheterna, skall anmälan 
därom göras till kriminalvårdsslyrelsen som har att förordna i ärendet. 
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21 § Förekommer till verkställighet fängelse i högst fyra månader, skall 
vid beräkning av strafftiden omräkning ske till dagar, därvid månad skall 

anses utgöra trettio dagar. Antalet dagar skall läggas till den dag från 
vilken tiden räknas. 

Skall tid för fängelse räknas efter månad eller år, skall den dag 
som genom sitt tal i månaden motsvarar den från vilken strafftiden 

räknas anses som slutdag. Finnes ej motsvarande dag i slutmånaden, skall 

den månadens sista dag anses som slutdag. Ingår även 4agar i tiden, skall 
antalet dagar läggas till slutdagen för den övriga tiden. 

Är tiden för fängelse bestämd endast i dagar, skall antalet dagar läggas 
till den dag från vilken tiden räknas. 

Uppkommer vid beräkning av tid för fängelse del av månad, anses 

månaden utgöra trettio dagar. Del av dag bortfaller. 

22 § Har domstol enligt 33 kap. 5-7 § § brottsbalken förordnat att 

fängelse skall anses verkställt till visst antal dagar, skall först beräknas 

slutdag utan avseende därpå och avdraget beräknas från den dagen. 

Detsamma gäller i fråga om tid som enligt 19 § andra stycket skall räknas 
som tid varunder straffet verkställts. 

23 § Har avbrott ägt rum i verkställigheten av fängelse, skall det antal 
dagar avbrottet varat läggas till slutdagen. 

Som avbrott anses icke att den som undergår fängelse häktas med 
anledning av misstanke om brott. 

Genom beslut enligt lagen (197 3: ) om kriminalvård i anstalt kan 
bestämmas att viss tid icke skall inräknas i verkställighetstiden. Därvid 

äger första stycket motsvarande tillämpning. 

24 § Har villkorligt medgiven frihet förklarats förverkad, skall återsto

den av straffet anses som nytt straff vid beräkning av tiden. 

25 § Skall dom på fängelse verkställas sedan den dömde börjat undergå 
annat sådant straff men innan han frigivits, skall strafftiderna samman
läggas för bestämmande av slutdagen. 

26 § Skall dom på fängelse och beslut om behandling i anstalt enligt 28 
kap. 3 § brottsbalken verkställas samtidigt, skall behandlingen övergå till 
fängelse i två månader. Har behandlingen påbörjats, när domen på 

fängelse skall verkställas, avräknas tid motsvarande den under vilken 

behandlingen pågått. Den tid av behandlingen, som skall avräknas, anses 
vid beräkning av tid för villkorlig frigivning utgöra fängelse. 

Skall flera förordnanden om behandling i anstalt enligt 28 kap. 3 § 
brottsbalken verkställas samtidigt, skall tiden för behandlingen beräknas 

efter dd förordnande som först börjat verkställas. 
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27 § Bestämmelserna i denna lag om beräkning av tid för fängelse gäller 
i tillämpliga delar i fråga om tid för behandling i anstalt enligt 28 kap. 3 § 

brottsbalken och för ungdomsfängelse eller internering. 

Övriga bestämmelser 

28 § Beslut enligt denna lag meddelas av kriminalvårdsstyrelsen. 
Styrelsens beslut länder omedelbart till efterrättelse, om ej annat 

förordnas. 

29 § Talan mot kriminalvårdsstyrelsens beslut enligt denna lag föres hos 
kammarrätten genom besvär. 

Mot kammarrättens beslut i fråga som avses i 12'§ får talan ej föras. 

Om ikraftträdande av denna lag förordnar Kungl. Maj :t med riksdagen. 
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2 Förslag till 
Lag om kriminalvård i anstalt 

Härigenom förordnas som följe_r. 

l kap. Allmänna bestämmelser 

199 

l § Denna lag avser kriminalvård i anstalt efter dom på fängelse, 

ungdomsfängelse eller internering eller förordnande enligt 28 kap. 3 § 

brottsbalken om behandling i anstalt. 

Vad som föreskrives i lagen om den som dömts till fängelse gäller även 

den som ålagts fängelse som förvandlingsstraff för böter. 

2 § Kriminalvårdsstyrelsen leder och har inseende över kriminalvården i. 

a nst a 11. 

3 § Kriminalvårdsanstalt är riksanstalt eller lokalanstalt. 

Riksanst<ill, lokalanstalt eller avdelning av anstalt är öppen eller sluten. 

Kungl. Maj :l elln myndighet, som Kungl. Maj :l bestämmer, förordnar 

vilka anstalter som är riksanstalter eller lokalanstalter och vilka anstalter 

eller anstaltsavdelningar som är öppna eller slutna. 

4 § Kriminalvården i anstalt .skall utformas så att den intagnes anpass

ning i samhiillet främjas och skadliga följder av frihetsberövande! mot

verkas. I den utsträckning det kan ske utan att kravet på samhällsskydd 

eftersättes hör verksamheten från början inriktas på åtgärder som 

förbereder den intagne för tillvaron titan'rör anstalten. Frigivn.ing och 

övt:rförande till vilrd utom anstalt skall förberedas i god lid. 

5 § Krirninalv:'mkn i anstalt skall planläggas och genomföras nära 

samverkan mellan kriminalvårdens olika organ. I den mån ett förv:crkli

gandc av vårdens syfte .kräver insatser av andra samhälleliga organ, skall 

erforderlig samverkan ske med företrädare för sådant organ. 

l'lanl~ggningt·n av den inlagnt's hehandling skall äga rum i samråd med 

denne. 1 den utslräekning del lämpligen kan ske bör samrad ske även med 

hans närstående. Den intagne skall beredas lillfälk yttra sig,om tillämna

de ätgärd.:r som rör honom särskilt, om ej synnerliga skäl talar däremot. 

6 ~ Vid fördt>lning av de intagna mellan lokalanstaltt•r och riksanstalter. 

skall följande allmänna riktlinjer vara vägledande. 

Den som undergår fängt'lSt' i mn än fyra månader men högst t'lt år 

clkr hl'l1andling enligt 28. kap .. 3 § hrottshalkt'n skall företrädesvis vara 

plact>rad i lokalanstalt. 

Den som underg;ir fängelse i mer än· ett år, ungdomsfängelse eller 

inlt'rnering plan~ras förl'!r~idt>svis, i riksanstalt. När så behövs för en 
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ändamålsenlig förberedelse av frigivning eller övergång till vård utom 
anstalt, får den intagne överföras till lokalanstalt. 

Den som undergår fängelse i högst fyra månader bör företrädesvis vara 
placerad i riksanstalt. 

7 § Vid fördelning av de intagna mellan öppna och slutna anstalter 
iakttages följande. 

Intagen bör placeras i öppen anstalt, om icke annan placering är 
påkallad med hänsyn till föreliggande fara för att han avviker eller eljest 
av säkerhetsskäl eller med hänsyn till att möjlighet bör beredas honom 
till sådant arbete eller sådan undervisning, utbildning eller särskild 
behandling som icke lämpligen kan anordnas.i öppen anstalt. 

Den som dömts till fängelse i lägst två år eller till internering med en 
minsta tid av två år eller mer bör placeras i sluten anstalt, om det med 
hänsyn till att han saknar fast anknytning till riket eller eljest kan befaras 
att han är särskilt benägen att avvika och fortsätta en brottslig verksam
het, vilken på grund av omfattning och inriktning är av särskilt allvarlig 

karaktär. Vad som sagts nu gäller dock ej om annan placering kräves för en 
ändamålsenlig förberedelse av förestående frigivning eller överföring till 
vård utom anstalt eller eljest synnerliga skäl föreligger för placering i 
öppen anstalt. 

8 § Vid placering av intagen som ej fyllt 21 år skall särskilt beaktas 
att han såvitt möjligt hålles åtskild från sådana intagna som kan inverka 
menligt på hans anpassning i samhället. 

2 kap. Närmare bestämmelser om kriminalvården i anstalt 

9 § Intagen skall behandlas med aktning för hans människovärde. Han 
skall bemötas med förståelse för de särskilda svårigheter som är förenade 
med vistelse i anstalt. 

Intagen skail visa hänsyn mot anstaltspersonal och medintagna. Han 
skall rätta sig efter de ordningsregler som gäller för anstalten och de 
anvisningar som anstaltspersonalen lämnar honom. 

I 0 .§ Intagen skall beredas lämpligt arbete som såvitt möjligt främjar 
utsikterna för honom att efter frigivningen inordna sig i arbetslivet. 

Har intagen behov av undervisning eller utbildning eller av medicinsk

psykologisk eller annan särskild behandling, skall sådan beredas honom 
under arbetstiden, om det kan ske med hänsyn till anstaltstidens längd 
och den intagnes förutsättningar. 

11 § För att underlätta anpassningen i samhället kan den som är intagen 
i lokalanstalt medges att under arbetstid utföra arbete eller deltaga i 
undervisning, utbildning eller annan särskilt anordnad verksamhet utom 
anstalten. Vid anstalt som nu sagts bör särskilda åtgärder vidtagas för att 
främja verksamhet av detta slag. 
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Medgivande som avses i första stycket kan lämnas även den som är 

intagen i riksanstalt, om särskilda skäl föreligger. 

12 § Intagen är skyldig att utföra det arbete eller deltaga i den undervis
ning eller utbildning som ålägges honom. 

13 § Intagen skall såvitt det är möjligt baedas tillfälle till fysisk träning 

som är lämplig med hänsyn till hans ålder och hälsotillstånd. 

Om ej hinder möter, skall intagen ha möjlighet att dagligen vistas 

utomhus minst en timme. 

14 § Intagen skall beredas tillfälle till lämplig fritidssysselsättning. Han 

hör uppmuntras att ägna sig åt egna intressen som kan bidra till hans 

utveckling. I den utsträckning det lämpligen kan ske hör han få 

möjligheter att genom tidningar, radio och television följa vad som 

händer i omvärlden. Hans behov av förströelse bör tillgodoses i skälig 

omfattning. 
Om det lämpligen kan ske, hör intagen beredas tillfälle att utom 

anstalten på fritid deltaga i såctan föreningsverksamhet eller annan 

liknande verksamhet som är ägnad att underlätta anpassningen i samhäl
let. Därvid kan föreskrivas att den intagne skall stå under tillsyn. 

15 § Intagen som inom anstalten vill utöva sin religion skall beredas 
tillfälle härtill i den utsträckning det kan ske. 

16 § Vid förbt:redande av intagens frigivning eller överförande till värd 

utom anstalt skall särskilt t:ftersträvas att bereda honom lämplig arbetsan

ställning eller annan försörjningsmöjlighet samt lämplig bostad. Kommer 

han att behöva undervisning, utbildning eller ekonomiska, socjala eller 

medicinska stödåtgärder, skall i görligaste mån åtgärder vidtagas för att 
tillgodost: sådant behov. 

17 § Intagen skall arbeta tillsammans med andra intagna, om ej annat 
följer av bestämmelserna i denna Jag eller av arbetets särskilda beskaffen
het. 

På fritiden får intagen i den utsträckning han önskar det vistas 

tillsammans tned andra intagna, om ej annat följer av bestämmelserna i 
denna lag. I sluten anstalt får dock gemenskapen mellan intagna på fritid 

inskränkas, om det är oundgängligen påkallat med hänsyn till förhållan

dena på anstalten. 

18 § Intagen får på egen begäran arbeta i enrum, om beaktansvärda skiil 

talar härför. 

Läkare skall yttra sig över begäran som avses i första stycket, om 

möjligt innan ml'dgivande lämnas och annars inom en vecka därefter. 
Ml'dgivandc skall omprövas så ofta anledning därtill föreligger, dock 

minst en gång i månadt:n. 
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19 § l samband med utredning för planläggning av in tagens vård i anstalt 

får denne hållas avskild från andra intagna under. så lång tid som 

oundgängligen kräves för att syftet med utredningen ej skall äventyras. 

20 § Om det är nödvändigt med hänsyn till rikets säkerhet, föreliggande 

fara för annans säkerhet till liv eller hälsa eller för att hindra att intagen 

utövar menligt inflytande på andrn intagna, får intagen hållas avskild från 

andra intågna. 

Intagen som avses i 7 ~ tredje stycket och på sbl som där anges är 

placerad i sluten anstalt får hållas avskild från andra intagna, om det kan 

befaras att han planlägger rymning eller att annan planlägger fritagnings

försök och avskildheten är nödvändig för att hindra att sådan plan sättes i 

verket. 

Beslut enligt första eller andra stycket skall omprövas så ofta anledning 

därtill föreligger, dock minst en gång i månaden. 

21 § Intagen som hålles avskild från andra intagna enligt 19 elkr 20 § 

skall ml'dgcs sådan lättnad i avskildheten som kan ske utan olägenhet. 

22 § Innan beslut meddelas om åtgärd enligt 20 § eller vid omprövning 

av sådant beslut skall utredning ske rörande de omständigheter som 

inverkar på frågans avgörande. Läkare skall yttra sig i frågan innan 

åtgärden vidtages, om icke oundgängligen påkallas att åtgärden vidtages 

innan sådant yttrande hinner inhämtas. 1 sadant fall skall yttrande avges 
så snart det kan ske och senast inom en vecka. 

Över vad som förekommit vid utredning enligt första styckd skall 

föras protokoll. 

23 ~ Intagen för hållas avski!d från andra intagna, om .det är nödvändigt 

för att betvinga våldsamt uppträdande av honom. Åtgärden får ej bestå 

under Hingre tid än säkerheten kräver. 
Visar sig andra medel otillräckliga för att betvinga våldsamt uppträdan

de av intagen, får denne beläggas med fängsel, om säkerheten oundgiing

ligen kräver det. 
Uikare skall så snart det kan ske yttra sig över åtgärd enligt första eller 

andra stycket. över vad som förekommit skall föras protokoll. 

24 § I den utsträckning det kan ske utan olägenhet får intagen inneha 

p~rsonliga tillhörigheter samt skaffa sig eller mottaga höcker, tidskrifter,. 

tidningar och annat som kan bereda honom sysselsättning under fritid. 

I övrigt får intagen inneha pL~ngar och skaffa sig eller mottaga varor 

elkr annat enligt särskilda bestämmelser. Om det är påkallat för att 

hindra att otillåtna varor införes i anstalt, får föreskrivas att de intagna ej 

utan särskilt medgivande får mottaga försändelser av annat slag än brev 

eller annan skriftlig handling. 
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25 § Brev mellan intagen och svensk myndighet eller advokat skall 

vidarebefordras utan granskning. Anges brev vara avsänt från svensk 

myndighet eller advokat och kan skäligen misstänkas att uppgiften är 

oriktig, får dock brevet granskas, om förhållandet icke kan klarläggas på 
annat sätt. 

26 §·Annat brev till eller från intagen än sådant som avses i 25 ~ får med 

iakttagande av vad i andra stycket föreskrives granskas, om det är påkallat 

av säkerhetsskäl. 

Brev får granskas, om det finns anledning antaga att det innehåller 

otillåtet föremål. Vidare får brev granskas stickprovsvis. I si ut en anstalt 

får brev dessutom granskas, om det är nödvändigt med hänsyn till den 

intagnes särskilda förhållanden. 

27 § Granskning av brev får ej vara mer ingåend; än som är nödvändigt 

med hänsyn till granskningens syfte. 

Vid öppning av brev bör den intagne vara närvarande, såvitt det 

liimpligen kan ske. 

Brev som granskats får kvarhållas, om det är påkallat av säkerhetsskäl. 

Den intagne skall i så fall genast underrättas därom. Är det fråga om ett 

ankommande brev skall den intagne i den utsträckning det lämpligen kan 

ske få del av innehållet. Kvarhållet brev skall utlämnas till den intagne så 

snart ske kan och senast när anstaltsvården upphör, om ej särskilda skäl 

talar däremot. 

28 § Vad i 25-27 §§är föreskrivet om brev gäller även annat skriftligt 

meddelande. Bestämmelserna i dessa paragrafer rörande intagen gäller 

även sammanslutning av intagna. 

För psykiatrisk avdelning gäller i stället för 25-27 §§ i tillämpliga 

delar bestämmelserna i 15 .§ lagen ( 1966 :293) om beredande av sluten 
psykiatrisk vård i vissa fall. Brev från intagen till svensk myndighet eller 

advokat skall dock alltid vidarebefordras utan granskning. 

29 § Intagen får mottaga besök i den utsträckning det lämpligen kan ske. 

Han får ej mottaga besök som är ägnat att äventyra säkerheten i anstalten 
eller som kan motverka hans anpassning i samhället eller eljest vara till 

skada för honom eller annan. 

Tjänsteman vid anstalten skall vara närvarande vid besök, om det är 

påkallat med hänsyn till säkerheten. Vid besök av advokat som biträder 

den intagne i rättslig angelägenhet får tjänsteman närvara endast om 

advokaten eller den intagne begär det. 

Som villkor för besök kan av säkerhctsskäl föreskrivas att den 

besökande underkastar sig kroppsvisitation eller medger undersökning av 

väska, kasse eller annat dylikt som han vill medföra vid besöket. 

30 § Telefonsamtal mdlah intagen och person utom anstalten får äga 

rum i den utsträckning det lämpligen kan ske. Den intagne kan förvägras 

telefonsamtal som är ägnat att äventyra säkerheten i anstalten eller som 
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kan motverka hans anpassning i samhället eller eljest vara till skada för 
honom elle;· annan. 

Om det är påkallat med hänsyn till säkerheten, skall tjänsteman på 
Himpligt sätt avlyssna telefonsamtal. Avlyssning får äga rum endast med 
den intagnes vetskap. Telefonsamtal med advokat som biträder den 
intagne i rättslig angelägenhet får icke avlyssnas utan den intagnes 
medgivande. 

31 § Kungl. Maj :t kan för visst fall förordna om avvikelse från bestäm
melserna i 25-30 §~, om det är påkallat med hänsyn till rikets säkerhet. 

32 § För att underlätta anpassningen i samhället kan intagen beviljas 
tillstånd att lämna anstalten för viss kort tid (korttidspermission), om ej 
faran för missbruk är avsevärd. Korttidspermission får också ges, om 

annan särskild anledning föreligger därtill. 
Intagen som avses i 7 § tredje stycket och på skäl som där anges är 

placerad i sluten anstalt får beviljas korttidspermission endast om 
synnerliga skäl föreligger därtill. 

För korttidspermission får ställas de villkor som kan anses erforderliga 
beträffande vistelseort, anmälningsskyldighet eller annat. Är noggrann 
tillsyn behövlig, kan föreskrivas att den intagne under permissionen skall 
vara ställd under bevakning. 

33 § Till förberedande av frigivning eller överförande till vård utom 
anstalt kan intagen som undngår fängelse eller dömts till ungdomsfängel

se eller internering beviljas permission under längre tid (frigivningspermis

sion). 
Den som undergår fängelse på sådan tid att villkorlig frigivning icke 

kan komma i fråga får beviljas frigivningspermission endast om synnerliga 
skäl föreliggL'L Annan som undergår fängelse och den som dömts till 
internering får ej beviljas frigivningspermission före den dag då villkorlig 
frigivning eller överförande till vård utom anstalt tidigast kan ske. 

För frigivningspermission får ställas de villkor som kan anses erforder
liga beträffande vistelseort, anmälningsskyldighet eller annat. 

34 § Kan intagen genom vistelse utanför anstalt bli föremål för särskilda 
åtgärder som kan antagas underlätta hans anpassning i samhället, kan 
sådan vistelse beviljas honom under lämplig tid, om särskilda skäl 
föreligger. För vistelse utanför anstalt skall ställas de villkor som kan 

anses erforderliga. Tillståndet kan återkallas, om omständigheterna föran

leder det. 

35 § Tid för vistelse utanför anstalt enligt 32, 33 eller 34 § inräknas i 
verkställighetstiden, om ej särskilda skäl talar däremot. 

36 § Mt>d de begränsningar som följer av gällande bestämmelser och avtal 
för verksamheten inom kriminalvården har de intagna rätt att i lämplig 
ordning överlägga med anstaltsledningen i frågor som är av gemensamt 
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intresse för de intagna. De har också rätt att i lämplig ordning samman

träda med varandra för överläggning i sådana frågor. Intagen som hålles 

avskild från andra intagna får dock deltaga i överläggning eller samman

träde endast om det kan ske utan olägenhet. 

37 § Vid sjukdom skall intagen vårdas enligt de anvisningar som ges av 

läkare. Kan erforderlig undersökning och behandling ej lämpligen ske 

inom anstalten bör den allmänna sjukvården anlitas. Om det behövs, får 
intagen föras över till allmänt sjukhus. 

Förlossning av intagen kvinna skall såvitt möjligt ske på sjukhus eller 

förlossningshem. Om det behövs, skall kvinnan i god tid före förlossning

en överföras dit eller till annat hem där hon kan erhålla lämplig vård. 
Om anledning föreligger därtill, skall den som enligt första eller andra 

stycket vistas utom anstalt stå under bevakning och vara underkastad 

särskilda föreskrifter. 

38 § Om beredande av sluten psykiatrisk vård i visså fall och vård i 
specialsjukhus för psykiskt utvecklingsstörda finns särskilda bestämmel

ser. 

39 § Tid som intagen enligt 37 § eller enligt bestämmelse som avses i 

38 § vistas utom anstalten inräknas i verkställighetstiden, om ej särskilda 

skäl talar däremot. 

40 § Är intagen sjuk när han skall lämna anstalten, får på hans begäran 
fortsatt sjukvård i anstalten beredas honom, om det kan anses skäligt. 

41 § Medför kvinna spädbarn vid intagningen eller föder hon därefter 

barn, kan tillstånd ges henne att ha barnet hos sig. 

42 § Vid transport av intagen skall såvitt möjligt tillses att han ej utsättes 
för obehörigas uppmärksamhet. 

Om det är nödvändigt av säkerhetsskäl, får den intagne vid transport 
beläggas med fängsel. 

Är den intagne sjuk eller kan det eljest befaras att transport kan 
medföra skada för hans hälsa, får transport ej äga rum utan läkares 
medgivande. 

43 § Intagen skall inställas vid domstol eller vid nämnd som avses i 
37 kap. brottsbalken, om domstolen eller nämnden begär det. Begär 

annan myndighet att intagen skall inställas inför denna, prövar kriminal

vårdsstyrelsen om det skall ske. I anslutning till inställelse varom nu är 

fråga får intagen tillfälligt placeras i allmänt häkte, om det behövs av 
säkerhetsskäl. 

Tiden för inställelse som avses i första stycket inräknas i verkställig
hctstiden. 

Åtalas intagen, skall han på begäran erhålla den lättnad i verkställig
heten som erfordras för utförande av hans talan i målet. 
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44 § Intagen skall erhålla ersättning, enligt normer som meddelas av 
Kungl. Maj :t eller myndighet som Kungl. Maj :t bestämmer, för arbete 

som han utfört, om detta ej skett för egen räkning. Ersättning skall utgå 

även när intagen, enligt vad som bestämts rörande honom, under 

arbetstid deltager i undervisning, utbildning eller annan särskilt anordnad 

verksamhet eller behandling eller bedriver enskilda studier. Kan arbete 

eller annan verksamhet som berättigar till ersättning ej beredas intagen 

eller är denne helt eller delvis oförmögen till sådan verksamhet, skall 
ersättning ändå utgå. 

Ersättning för arbete skall bestämmas med hänsyn till den in.tagnes 

arbetsinsats, om ej särskilda skäl föranleder annat. För annan verksamhet 

skall ersättning i regel bestämmas enhetligt. 

45 § Har intagen uppsåtligen förstört egendom som tillhör anstalten, får 

ersättning härför tagas ut av medel som tillkommer honom enligt 44 §. 

Ersäl.l.ning enligt 44 § som goHskri.vits intagen eller avsatts för hans 
räkning får ej utmätas. 

46 § Bryter intagen mot anbefalld ordning eller beter han sig eljest 
klandervärt, får disciplinär bestraffning åläggas honom enligt vad som 
sägs i 47 §, om det ej föreligger anledning att han skall låta sig rätta av 
anvisningar eller tillsägelse eller om gärningen är av sådan beskaffenhet 
att bestraffning är påkallad av hänsyn till ordnin.gen och säkerheten inom 

anstalten. 

4 7 § Som disciplinär bestraffning för gärning som avses i 46 § kan 

I. den intagne tilldelas varning, 
2. den intagne åläggas att vara innesluten i enrum under högst sju dagar 

eller, 
3. om det av särskilda skäl är erforderligt med hänsyn till förseelsens 

beskaffenhet eller på grund av upprepad misskötsamhet, förordnande 
meddelas att viss bestämd tid, högst tio dagar, icke skall inräknas 
verkställighetstiden för den påföljd som den intagne undergår. 

Åtgärd enligt första sty<:ket 2 och 3 får vidtagas i förening. 

Vid tillämpning av första stycket 2 skall från tid, under vilken den 

intagne ålägges att vara innesluten i enrum, avräknas tid under vilken han 

enligt 50 § hållits innesluten i enrum i samband med den utredning som 

föregått beslutet. 

48 § Vid prövning av fråga om disciplinär bestraffning bör beaktas om 

förseL'lsen har andra omedelbara följder för den intagne, särskilt i sådana 

hänseenden som avses i 11, 32 eller 33 §denna lag. 

49 § Föreligger flera förseelser skall disciplinär hestraffning bestämmas 

gemensamt för samtliga förseelser. 
Den som varit innesluten i enrum oavbrutet under sju dagar fär på 

grund av beslut i annat disciplinärt'llde ej på nytt inneslutas i enrum 
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förrän efter ett uppehåll av minst sju dagar. 

Genom upprepaJe förordnanden enligt 47 § första stycket 3 .får den 

tid som icke skall inräknas i verkställighetstiden ej överstiga sammanlagt 

fyrtiofem dagar eller, beträffande den som undergår fängelse i högst fyra 

månader eller behandling enligt 28 kap. 3 § brottsbalken, sammanlagt 

femton dagar. 

50 § För utredning av disciplinärende och i avbidan på beslut i fråg:rn får 

intagen tillfälligt hållas innesluten i enrum. Sådant omhändertagande får 

ej pågå under längre tid än som är _oundgängligen nödvändigt och i intet 

fall längrl~ än sju dagar. 

51 § Disciplinärendt• skall avgöras skyndsamt. Innan beslut meddelas 

enligt 47 § skall förhör hållas med den intagnl'. Läkare skall så snart eld 

kan ske yttra sig rörande åtgärd enligt 50 § samt före beslut om 

inneslutning i enrum enligt 47 §. Över vad som för~kommit vid förhör 

och annan undersökning skall protokoll föras. 

52 § Om det är nödvändigt för att upprätthålla ordning och säkerhet 

inom anstalten, k:rn de förmåner som enligt lagen tillkommer intagen 

tillfälligt inskränkas. 

53 § Om tillämpning av bestämmelse i denna lag uppenbarligen kan 

befaras medföra men för intagens kroppsliga eller psykiska hälsa, får den 

jämkning göras som ~ir påkallad för a.tt förebygga sådant men. 

3 kap. Övriga bestämmelser 

54 § I frågor som avst•s.i 33 och 34 §§beslutar 

I. den övervakningsnämnd till vars verksamhetsområde anstalten hör 

beträffande intagen.söm undergår fängelse, dock med undantag för fall 

som avses i andr;i stycht, . .. . 
2. ungdomsfängl'lsenämnden beträffande intagen som undergår ungdoms

fängl'lse S:lmt 

3. inkrneringsnämnden beträffande intagen som undngär intl'rnering, 

Krimi1ulvårdsnämmkn beslutar i frågor som avses i 33 och 34 § § 

beträffandl' intagen som omfattas av förordnande enligt 16 § lagen 

0964:163) om införande ;iv brottsbalkl·n. 

55 § Kungl. l\faj:t kan förordna att tillämpningen av 33 och 34 §§ f:tr 

öwrflyttas från kriminalvilrdsnämnden, ungdomsfängelsL"nämnden L'ller 

intl'rnl'ringsnärnndl'n till den övervakningsnämnd. till vars vcrks:imhets

område anstalten hör..· 

liar i fall som avses i första stycket övervakningsnämnden meddeL1t 

beslut, får den intagne påkalla prövning av heslutl't hus den centrala 

nämnd frfo vilken tillämpningen överflyttats. 
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I annat fall än som sägs i andra stycket får intagen hos kriminalvårds
nämnden påkalla prövning av övervakningsnämnds beslut i frågor som 
avses i 33 och 34 §§. 

56 § I frågor som avses i 35 § såvitt gäller tid för vistelse utanför anstalt 
enligt 33 eller 34 § beslutar ungdomsfängelsenämnden beträffande in
tagen som undergår ungdomsfängelse och interneringsnämnden beträffan
de intagen som undergår internering. 

57 § Övervakningsnämnds beslut enligt denna lag länder till efterriittelsc 
omedelbart, om ej annorlunda.förordnas. 

Mot ungdomsfängelscnämndens, interneringsnämndens od1 kriminal
vårdsnämndens beslut enligt denna lag får talan ej föras. 

58 § Beslut enligt denna lag i annat fall än som avses; 54, 55 oi:h 56 §§ 
meddelas av kriminalvårdsstyrelsen. 

Styrelsens beslut länder till efterrättelse omedelbart, ·om ej annorlunda 
förordnas. 

59 § Talan mot kriminalvårdsstyrcl~ens beslut i särskilt fall enligl denna 

lag föres hos kammarrätt genom besvär. Mot annat styrelsens beslut 

enligt lagen föres talan hos Kungl. Maj :t genom besvär. 

60 § Kungl. Maj:t kan förordna om överflyttning lill tjänsteman inom 

kriminalvården av övervakningsnämnds befogenhet enligt 54 och 5 S ~ § 

samt av kriminalvårdsstyrclsens befogenhet enligt denna lag i annat fall 
än som avses i 20 §andra stycket samt i 35 och 39 §§. 

61 § Innebär förordnande enligt 60 §att styresman vid anstalt beslutar 
om disciplinär åtgärd enligt 47 §, skall styresmannens beslut lända 
till efterrättelse omedelbart, om lknne ej annorlunda förordnar. Medde
lar styresmannen förordnande enligt 47 § första stycket 3, skall disciplin
iirendet i dess helhet omedelbart underställas kriminalvärdsstyrelsens 

prövning. 

62 § Den som olovligen till intagen överlämnar eller försöker överlämna 

vapen eller" annat som denne kan skada sig själv eller annan med, dömes 

till böter eller fängelse i högst ett år, om ej gärningen är belagd med 

strängare straff i brottsbalken. 
Lämnar någon åt intagen alkoholhaltiga drycker eller andra bcrusnings

mt>del eller sådan injektionsspruta eller kanyl som kan användas för 

insprutning i människokroppen eller hjälper någon eljest intagen att 

komma åt sådana berusningsmedel eller föremål, dömes till böter eller 

fängelse i högst sex månader, om ej gärningen eljest är i lag belagd med 

strängare straff. 

63 § Alkoholhaltiga drycker eller andra berusningsmedel, som påträffas 

hos eller ankommer till intagen dler medförcs av den som skall intagas i 
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kriminalvårdsanstalt får omhändertagas. Med omhändertagen egendom 
skall förfaras på sätt föreskrives i 3 § lagen (1958:205) om förverkande 

av alkoholhaltiga drycker m. m. 
Vad 'som sägs i första stycket gäller i tillämpliga delar även alkoholhal

tiga drycker eller andra berusningsmedel, som utan att känd ägare finns 

påträffas inom anstalt. 
Bestämmelserna i första och andra styckena får tillämpas även i fråga 

om injektionsspruta eller kanyl som kan användas för insprutning i 
människokroppen. 

Belopp, som erhållits vid försäljning ·av omhändertagen egendom, 

tillfaller kronan. 

Om ikraftträdande av denna lag förordnar Kungl. Maj :t mL·d riksdagt•n. 

14 Riksdagen 1974. 1 sam/. Nr 20 
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3 Förslag till 
Lag om ändring i brottsbalken 

Härigenom förordnas, att 26 kap. 5, 7-9 §§, 28 kap. 3 §, 29 kap. 3 §, 

30 kap. 4 § och 38 kap. 9 § brottsbalken skall ha nedan angivna lydelse. 

Nu11arande lydelse Föreslagen lydelse 

26 KAP. 

s § 

Den som dömts till fängelse 
skall för verkställighet av straffet 

intagas i fångvårdsanstalt. Härom 

är särskilt stadgat. 

Vid prövning av fråga om vill

korlig frigivning skall särskilt be

aktas den dömdes uppförande un
der anstaltstiden och sinnesrikt

ning vid den tid då frigimingen 

ifrågasättes, hans beredvillighet att 
ersätta genom brottet uppkom
men skada samt de förhållanden i 

vilka han skulle komma att försät
tas efter frigivningen. 

Den som dömts till fängelse 
skall för verkställighet av straffet 

intagas i kriminah>årdsanstalt. Här

om är särskilt stadgat. 

7 §I 

Vid prövning av fråga om vill

korlig frigivning skall särskilt be
aktas 11erkningarna ai• fortsatt fri

hetsförlust för den dömde och 

förutsättningarna för hans anpass

ning i samhället med hänsyn till 

de förhållanden i vilka han skulle 
komma att försättas efter frigiv
ningen. 

Verkställas samtidigt !lera fängelsestraff, skall vid tillämpning av 6 § 

hänsyn tagas till den sammanlagda fängelsetiden. Som fängelse anses här
vid även förvandlingsstraff för böter. 

Om rcrkställighetstiden, enligt 

i•ad därom är stadgat, förlängts ge

nom disciplinär bestraffning, skall 

förlängningen icke medtagas i•id 

beräkning av tid för 111'/lkorlig fri

givning, och må frigiming ej ske 

förrän bestraffningen verkställts. 

Såsom avtjänad tid räknas även tid varunder straffet skall anses 

verkställt på grund av domstols förordnande som i 33 kap. 5- 7 §§sägs. 

I Senaste lydelse 1965:620 
2 Senaste lydelse 1973:43 
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Nuvarande lydelse 

Fråga om villkorlig frigivning 

prövas av den övervakningsnämnd 
till vars verkoamhetsområde fång
vårdsanstalten hör. 

211 

Föreslagen lydelse 

Fråga om villkorlig frigivning 

prövas av den övavakningsnämnd 
till vars verksamhetsområde an
stalten hör. 

28 KAP. 
3 § 

Har den tilltalade fyllt aderton 

år, må rätten, såframt det finnes 

erforderligt för hans tillrättaföran

de eller eljest, i domen förordna 

att i skyddstillsynen skall ingå be

handling i anstalt. Sådan behand

ling skall, enligt vad därom be

stämmes under behandlingens 
gång, pågå minst en månad och 

högst två månader. Om behand
lingen är i övrigt särskilt stadgat. 

Har den dömde ej fvllt tjugotre 

dr, äger rätten besluta att förord

nande som i första stycket sägs 
skall gå i Vt:!rkställighet utan hin
der av att domt:!n å skyddstillsyn 
ickt:! vunnit laga kraft. 

Har den tilltalade fyllt aderton 

år, må rätten, såframt det finnes 

erforderligt för hans tillrättaföran

de eller eljest, i domen förordna 

att i skyddstillsynen skall ingå be

handling i anstalt. Sådan behand

ling skall, enligt vad därom be

stämmes under behandlingens 
gång, pågå minst en månad och 
högst två månader. Sedan behand

lingen pågått en månad skall den 
upphöra så snart fortsatt omhän

dertagande i anstalt ej kan anses 
erforderligt. Om behandlingen är i 

övrigt särskilt stadgat. 

Om förhållandena påkalla det, 

äger rätten besluta att förordnan

de som i första stycket sägs skall 
gå i verkställighet utan hinder av 

att domrn å skyddstillsyn icke 
vunnit laga kraft. 

Beslut om upphörande a1• be
handling enligt första stycket 
meddelas av den Öl'ervaknings

. nämnd till l'ars l'erksamhetsom

råde anstalten hör. 

29 KAP. 

3 § 

Behandlingen skall taga sin början i anstalt. 

Anstaltsvården skall försiggå i 
zmgdomsanstalt eller, om särskilda 

3 Senaste lydelse 1965:620 

Anstaltsvården skall försiggå i 
kriminalrårdsanstalt. Härom är 
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N11vara11de lydelse 

skiil iiro därtill. i annan fdngwlrds

anstalt. 

Om rdrden i anstalt iir särskilt 

stadgat. 

Föreslagen lydelse 

särskilt stadgat. 
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30 KAP. 
4 § 

Anstaltsvårdcn skall försiggå 

intemeri11gsanstalt eller, om sär

sf ilda skiil ära därtill, i annan 

filngrdrdsanstalt. 

Om rården i anstalt är särskilt 

stadgat. 

Anstaltsvånlcn skall försiggå i 

kriminafrtirdsa11stalt. Härum ,/r 

särskilt stadgat. 

38 KAP. 
9 § 

Rättens beslut om åtgärd enligt 27 kap. 5 s andra stycket, ~8 kap. 

11 § eller 34 kap. 10 §andra stycket, 12 eller 13 §eller 15 §såvitt angår 

tillämpning av 10 § andra stycket länder omedelbart till efterrättelse, om 

ej annorlunda förordnas. Detsamma gäller avgöranden enligt 27 kap. 6 §. 

28 kap. 9 § eller 34 kap. 4, 5, 6 eller 8 § angående föreskrifter, vite, 

prövotid eller tid för ungdomsfängelse. 

Avser beslut jämlikt 28 kap. 9 § 

andra stycket eller 34 kap. 6 § att 

någon som ej J:vllt tjugotre år skall 

undergå behandling varom stadgas 

i 28 kap. 3 §,äger r~ittcn förordna 

att beslutet skall gå i verkställighet 
utan hinder av att det ej vunnit 

laga kraft. Sådant förordnande må 
ock meddelas· i fråga om beslut 

jämlikt 34 kap. 8 som åtcrintag

ning i anstalt av den som undergiir 

ungdo msfängelse. 

Avser beslut jämlikt 28 kap. 9 § 
andra stycket eller 34 kap. 6 § alt 

någon skall undergå behandling 
varom stadgas i 28 kap. 3 §, iigcr 

rätten, um Jiirhdllandt'na pilka/la 

det, förordna att beslutet skall gä i 
verkställighet utan hinder av att det 

ej vunnit laga kraft. Siidant för

ordnande må ock meddelas i fr[1ga 

om beslut jämlikt 34 kap. 8 § om 

återintagning i anstalt av den som 

undergår ungdomsfängclse. 

Denna lag träder i kraft den l juli 1974. 
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4 Förslag till 
Lag om ikraftträdande av vissa lagar på kriminalvårdens område 

Härigenom förordnas som följer. 

I § Lagen (1973:000) om beräkning av strafftid m. m., lagen (1973:000) 

om kriminalvård i anstalt och denna lag träder i kraft den l juli 1974, då 

lagen (1964:541) om behandling i fångvårdsanstalt skall upphöra att gäl
la. 

2 § Beträffande straffarbete skall gälla vad som i nya lagarna sägs om 

fängelse och beträffande förvaring och internering i säkerhetsanstalt vad 

som i nya lagarna sägs om internering. 

3 § Vad som föreskrives i 21 § lagen ( 1945 :872) om verkställighet av 

frihetsstraff m. m. skall fortfarande gälla i fråga om straffarbete eller 

fängelse som ådömts med tillämpning av 4 kap. 3 eller 4 § strafflagen. 

4 § Beträffande fullföljd av talan mot länsstyrelses beslut enligt 12 § 

andra stycket lagen (1964:541) om behandling i fångvårdsanstalt skall 
78 § tredje och fjärde styckena samma lag fortfarande gälla i tillämpliga 

delar. 

S § Beslut enligt 17 §lagen (1964:541) om behandling i fångvårdsanstalt 

skall vid tillämpningen av lagen ( 1973:000) om beräkning av strafftid 

m. rn. anses ha meddelats enligt 20 § första stycket sistnämnda lag. 
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Utdrag av protokoll, hållet i lagrådet den 12 december 1973. 

Nänwande: justitierådet CONRADI, f. d. regeringsrådet ÖHMAN, rege

ringsrådet PALILSSOl\,justitierådet FREDLUND. 

Enligt lagrådet den 10 december 1973 tillhandakommet utdrag av 

protokoll över justitieärenden, hållet inför Hans Maj :t Konungen i 

statsrådet den 9 november 1973, har Kungl. Maj:! förordnat, att lagrådets 

yttrande skall inhämtas över upprättade förslag till 

1 lag om beräkning av strafftid m. m., 

2 lag om kriminalvård i anstalt, 

3 lag om lindring i brottsbalken, 

4 lag om ikraftträdande av vissa lagar på kriminalvärdens område. 

Förslagen, som finns bilagda detta protokoll, har den 20 november-JO 

december 197 3 inför lagrådet föredragits av hovrättsrådet Åke Ihrfelt 

och hovrättsassessorn Bror Karlsson. 

Lagförslagen föranleder följande yttranden inom lagrådet. 

Förslaget till lag om kriminalvård i anstalt 

f,agrådet: 

Förslaget syftar till att åstadkomma en rimlig avvägning mellan å ena 
sidan intresset av att skapa en bättre anstaltsmiljö med tonvikten lagd på 
rchabiliteringsverksamheten och å andra sidan kraven på samhällsskydd 

och på ordning och säkerhet inom anstalterna med hänsynstagande även 
till anstaltspersonalens utsatta situation. I sina huvuddrag grundar sig 
förslaget på de principer för kriminalvårdens framtida utformning som 
redan godtagits av statsmakterna genom beslut innevarande år (prop. 
1973:1, Juli 1973:15, rskr 152). Vid sådant förhållande får lagråds
granskningen främst inriktas på frågan hur dessa principer kommit till 

uttryck i Jagform och pa förslagets detaljutformning. 

6 § 

/,agrådet: 

Enligt 6 § sista stycket bör den som undergår fängelse i högst fyra 

månader företrädesvis vara placerad i riksanstalt. Denna regel kan väntas 

medföra, att en stor del av de korttidsintagna blir placerade långt ifrån 

hemorten. Lagrådet vill i stället förorda, att korttidsklientelet liksom 

normalklientelet företrädesvis placeras på lokalanstalt. Det är ur humani

tär och social synpunkt angeläget att även de korttidsintagna får 

godtagbara möjligheter att genom besök av närstående och på annat sätt 
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bevara kontakten med livet utanför anstalten. Härtill kommer, att 

åtskilliga korttidsintagna liksom en stor del av anslaltsklientelet i övrigt 

brottas med sociala problem av olika slag, t. ex. alkoholproblem. Det kan 

därför också beträffande korttidsintagna ej sällan föreligga behov av alt 
under anstaltstidcn vidtaga eller förbereda olika sociala hjälpåtgärder i 

samverkan med samh~lleliga organ i den int_agnes hemort. Detta under
lättas betydligt, om den intagne är placerad i närheten av hemorten. Som 

skäl för den i förslaget upptagna regeln har i remissprolokollet i huvudsak 

anförts, att lokalanstalternas verksamhetsformer avses bli anpassade till 
ett klientel som t il! skillnad fran de korttidsintagna skall bli föremål för 
eftervård och att del därför i allmänhet är svårt att på ett naturligt sätt 

passa in korttidsklientelet i det mönster som lokalanstalterna har att följa 

ifråga om verksamhetens utformning. Det är vanskligt att bedöma hur 

stora dessa svårigheter skulle bli. 1 remissprotokollel förutsättes, att vissa 
korttidsintagna, fastän eftervård för dem inte ifrågakommer, likväl skall i 

mån av platstillgång kunna placeras på lokalanstalt. Justitieutskottet 

utgår i sitt av riksdagen godkända betänkande (JuU 1973:15) ifrån att 

korttidsklientelet i så stor utsträckning som möjligt skall placeras på 
lokalanstalt. Utskottet uttalar sålunda, att man även beträffande korttids

klientelet bör sträva efter att straffverkställigheten kan komma att ske i 

närheten av hemorten så långt dl'l är möjligt inom ramen för tillgängliga 

lokalanstaltsplatser. Vad sålunda förekommit ger niirmast anledning 

antaga, att nu ifrågavarande svårigheter inte är så stora, att de ej skulle 

kunna bemästras med lämpliga atgiirder. Att till vissa öppna lokalanstal

ter knyta särskild i huvudsak för korttidsintagna avsedd avdelning med 
väsentligen samma verksamhetsinriktning som nu förekommer vid 

anstaltskolonicr för detta klientel framstår härvid som en närliggande 

åtgärd. Det nu sagda utesluter inte att en eller annan av de nyaste 
anstalterna såsom riksanstalt tas i anspråk för en mindre del av kort tids

klientelet. 

På grund av vad ovan anförts fön:sl[1r lagrildct, dels att i andra stycket 
av förevarande paragraf stadgas, att den som undergår fängelse i högst ett 

år eller behandling enligt 28 kap. 3 § brottsbalken företrädesvis skall vara 
placerad i lokalanstalt, dels att paragrafens sista stycke utgår. 

18 § 

f,agrådet: 

Det stora flertalet intagna föredrar att arbeta gt>mensa mt med andra. 

Somliga intagna vill emellertid hellre arbeta i enrum. En begäran härom 
torde vanligen bero på att den intagne känner sig hotad eller trakasserad 

av andra intagna eller att han t. ex. på grund av sin personliga läggning 

upplever gemenskapen som psykisk! påfrestm1de eller att han vill undvika 
kontakter som kan vara till skada för honom i framtiden. Beträffande 

intagen som undergår fängelse gäller enligt 4 7 § andra stycket behand
lingslagen, att om han önskar arbeta i enrum detta inte får vägras honom, 



Prop. 1974:20 216 

såframt ej synnerliga skäl är däremot. Sådan intagen har således för 
närvarande i princip rätt alt få arbeta i enrum. Det remitterade förslaget 

intar motsatt ståndpunkt. Intagen föreslås nämligen få rätt till arbete i 

enrum, endast om beaktansvärda skäl talar för hans begäran härom. För 

bifall till intagens framställning om arbetsplacering i enrum skall alltså 

krävas, att den beslutande myndigheten kan konstatera, att det föreligger 

sådana skäl för framställningen, som den anser beaktansvärda. Före

liggande skäl för arbetsplacering i enrum kan emellertid ofta, även när de 

har stor tyngd, vara svåra eller omöjliga att konstatera, därför att det rör 

sig om förhållanden som inte alls eller endast med svårighet är åtkomliga 

för utomståendes bedömning. Hur en viss intagen med sin personliga 

läggning subjektivt upplever arbetsgemenskapen kan t. ex. vara särdeles 

svårt för en utomstående att bilda sig någon säker föreställning om. Vad 

särskilt angår intagna som känner sig hotade av någon mcdintern förhåller 

del sig, enligt vad erfarenheten ger vid handen, emellanåt så, alt de av 

rädsla för den hotande ej vågar yppa för anstaltspersonalen, varifrån 

hotet kommer eller vilka uttryck det tagit sig. Även i sådana fall nödgas 

man att avgöra frågan om den intagnes arhetsplaccring i enrum på ett 

material, som inte ger en rättvisande bild av verkligheten. På grund av nu 

antydda svårigheter att avgöra, om beaktansvärda skäl för arbete i enrum 

föreligger, kan den föreslagna ordningen befaras ej sällan leda till att 
intagna påtvingas en arbetsgemenskap som de upplever som ett svårt 
lidande. En sådan ordning kan varken från behandlingssynpunkt eller 

från humanitär synpunkt anses tillfredsställande. I remissprotokollct har 

inte redovisats några sådana erfarenheter av gällande bestämmelse i 4 7 § 

andra stycket behandlingslagen, som skulle kunna motivera att nuvarande 

ordning frångås. Med hänsyn till det anförda vill lagrådet i likhet med 
hovrät len över Skåne och Blekinge, LO och Statsanställdas förbund 
förorda, alt intagen som huvudregel skall få arbeta i enrum, om han begär 
det. Med tanke främst på fall, då det a'v omständigheterna framgår, att 
intagen tar skada till sin fysiska eller psykiska hälsa av arbetsplacering i 
enrum, bör liksom för närvarande undantag från huvudregeln kunna 
göras, när synnerliga skäl talar emot en dylik arbetsplacering. 

Enligt 18 § andra stycket skall läkare yttra sig över intagens begäran 

om arbetsplacering i enrum, om möjligt innan medgivande lämnas och 

annars inom en vecka därefter. Enligt lagrådets mening kan det inte anses 
erforderligt att alltid inhämta läkarutlåtande i dylika ärenden. Lagrådet 

föreslår därför, att sådant utlåtande skall inhämtas, när skäl därtill 

föreligger. Härigenom undvikes, att kriminalvårdens begränsade läkar

resurser tages i anspråk i onödan. Anses likväl en regel om obligatorisk 

läkarmedverkan böra uppställas, bör den utformas så, att läkare skall 

yttra sig om möjligt innan ärendet avgöres och senast inom en vecka 

därefter. 
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20 § 

Lagrådet: 

De möjligheter som bestämmelserna i förevarande paragraf ger att av 
säkerhets- och liknande skäl hålla intagen avskild från andra intagna är 

begränsade i jämförelse med vad som gäller enligt behandlingslagen. Det 

synes i och för sig riktigt att en betydande restriktivitet iakttas i dessa 

hänseenden. På några punkter synes emellertid de föreslagna bestämmel

serna ha blivit väl snävt utformade. Kriminalvårdsstyrelsen, och även vissa 
andra remissinstanser, föreslog en vidare ram för kriminalvårdsmyndig

heterna i fråga om möjligheterna att besluta om att intagen skall hållas 

avskild. Vad dessa instanser anfört synes böra tillmötesgås i något större 
utsträckning än vad som skett i departementsförslaget. 

Enligt första stycket skall intagen kunna hållas avskild bl. a. om det är 

nödvändigt med hänsyn till fara för annans säkerhet till liv eller hälsa. 

Bestämmelsen syftar till skydd för andra intagna och för personalen. 

Rimligen bör farcbestämmelsen vidgas att avse också fall av omfattande 

förstöring av anstaltens egendom, t. ex. genom sprängning, eller eljest 

skadegörelse av allvarlig natur riktad mot exempelvis larmanordningar 

eller maskiner. Sådana handlingar kan självfallet ofta också indirekt 

innefatta fara för de intagna eller personalen. Förslagsvis kan komplette

ringen av första stycket utformas så att bestämmelsen blir tillämplig 

också om det är nödvändigt med hänsyn till fara för allvarlig skadegörelse 

på anstaltens egendom. 

I andra stycket ges möjlighet att besluta om att intagen skall isoleras i 

vissa fall för att hindra rymning. Bestämmelsen är emellertid begränsad 

till vissa långtidsdömda med särskilt samhällsfarlig kriminalitet (dömda 

som avses i 7 § tredje stycket remissförslaget). Under de förutsättningar 
som anges i bes.tämmelsen i andra stycket - nämligen att det kan 

befaras att den intagne planlägger rymning eller att annan planlägger 
fritagningsförsök och avskildheten är nödvändig för all hindra att sådan 
plan sättes i verket - synes emellertid rimligen alla som är intagna i 

sluten anstalt böra kunna isoleras. Det föreslås sålunda att i andra stycket 
den jämkningen göres att orden "avses i 7 § tredje stycket och på skäl 

som där anges" får utgå ur lagtexten. Det må erinras om att enligt 60 § 
beslut om isolering som avses i förevarandt• stycke inte kan delegeras utan 

alltid skall ankomma på kriminalvårdssty relsen. Häri ligger en särskild 
garanti för att bestämmelsen kommer att tillämpas med försiktighet. 

Jämför vad lagrådet anför vid 22 §. 

22 § 

Lagrådet: 

De situationer som kan nödvändiggöra åtgärd enligt 20 § är uppenbar

ligen sådana, att det ofta måste vara angeläget att kunna ingripa med stor 

skyndsamhet. Även om i många fall av brådskande natur det är möjligt 
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att vid utredningen enligt förevarande paragraf få fram tillräckligt 
beslutsuncler!ag mycket snabbt, kan förhållandena ibland vara s[1dana att 

det skulle vara förenat med risker att inte kunna ingripa omedelbart med 

interimistisk åtgärd. Särskilt kan detta bli fallet vid beslut enligt 20 § 

andra stycket. Dessa skall alltid meddelas centralt av kriminalvårdsstyrel

sen, och viss tidsutdräkt kan därför inte undvikas. En bestiimmelse som 

gör det möjligt att meddela interimistiskt beslut bör därför upptagas i 

den nya lagen. Förslagsvis bör i ett nytt, tredje stycke av förevarande 

paragraf stadgas, att i avbidan på utredning enligt första stycket beslut får 

meddelas om att intagen skall hållas avskild från andra intagna, om det 

finnes oundgängligen nödvändigt. 

Enligt 60 § i förslaget kan Kungl. Maj :t besluta om överflyttning till 

tjänsteman inom kriminalvården av kriminalvårdsstyrelsens befogenhet 

enligt nya lagen i annat fall än som avses i bl. a. 20 § andra stycket. 

Uppenbart är att befogenheten att fatta interimistiska beslut måste 

tillkomma styresmannen vid vederbörande anstalt. Bestämmelsen i 60 §, 
sådan den utformats i förslaget, synes inte lägga hinder i vägen för en 

delegering av beslutanderätten i fall som avses i det nu föreslagna 

stadgandet i 22 § tredje stycket. 

29 § 

Lagrådet: 

Enligt andra stycket andra punkten gäller att vid besök av advokat, 

som biträder den intagne i rättslig angelägenhet, tjänsteman får närvara 

endast om advokaten dler den intagne begär det. I remissprotokollet har 
härtill fogats den kommentaren, att biträdande jurist vid advokatbyrå 
naturligtvis alltid hör likställas med advokat i förevarande sammanhang. 

Med anledning härav anmärker lagrådet, att lagtexten är tydlig och klar 

och att genom ett motivuttalande, på sätt som här skett, inte kan göras 

någon avvikelse därifrån. Bestämmelsen har sin grund i att advokat är 
underkastad särskild tillsyn. Det kan vara lämpligt att i allmänhet 

behandla biträdande jurist vid advokatbyrå på samma sätt som advokat i 

nu ifrågavarande hänseende, men undantag kan göras, om anledning 

därtill förekommer. 
I anslutning till det föreslagmi tredje stycket anföres i remissproto

ko!let att kroppsvisitation i största möjliga utsträckning bör inskränka sig 

till undersökning med hjälp av ekktrisk metalldetektor eller liknande 

teknisk anordning. Härtill ma anmärkas att exempelvis narkotika och 

vissa sprlingmedel inte kan upptäckas genom användning av sadana 

anordningar och att dt:nna form av undersökning således ej är tillfylkst 

för att hindra insmuggling av nu angiven beskaffenhet. 
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32 och 33 §§ 

f,agriidet: 

I sista punkten av den föreslagna 34 §har angivits att där avse! t tillstfod 
kan återkallas om omständigheterna föranleder det. Det för förutsättas 

vara avsett att, i överensstäm mclse med vad som tillämpas i motsvarande 

fall enligt behandlingslagen, även beviljad korttidspermission enligt 32 § 

och frigivningspermission enligt 33 § skall kunna återkallas vid permis

sionsmissbruk eller när eljest omständigheterna föranleder det. Detta bör 

komma till uttryck i lagtexten lämpligen genom att i 3 2 och 33 § § 

införes en bestämmelse av samma innehåll som föreslagits i sista punkten 

av 34 ~-

44 § 

Lagrådet: 

I förevarande paragraf föreskrives att intagen skall erhålla ersättning, 

enligt normer som meddelas av Kungl. Maj :t eller myndighet som Kungl. 

Maj :t bestämmer, för arbete som han utfört, om det ej skett för egen 

räkning. Rätt till ersättning skall enligt paragrafen föreligga även för tid, 

då intagen deltar i undervisning, utbildning m. m. 
Även enligt gällande behandlingslag är intagen berätf igad till ersättning 

- arbetspremie - för utfört arbete. Arbetspremie utgår dock inte för 

arbete, som den intagne utfört åt arbetsgivare utom anstalten. I detta 

hänseende innebär de föreslagna bestämmelserna en förändring i förhål

lande till gällande lag i det att rätten till ersättning avses skola gälla även 

för det fall att den intagne utfört arbete åt arbetsgivare utom anstalten. 

Som motiv för den föreslagna förändringen åberopar departements

chefcn enligt remissprotoko!Jet förhållandena då den intagne har frigångs
arbete och anför att den intagnes arbetsgivare i sådant fall kommer atl ha 
en avtalsenlig förpliktelse att utbetala lön för det utförda arbetet men att 

kriminalvården, för den händelse arbetsgivaren råkar i obestånd, bör ha 

det yl tcrsta ansvaret för att elen intagne får elen ersättning för sitt arbete 
som han annars skulk ha erhållit. Enligt departemcntschcfen synl's 

detsamma böra gälla även i andra fall när den intagne utför arbete för 
arbetsgivare utom anstalten. I anslutning härtill uttalar departemcnts

chefen vidare att utbetalningar av sådan arbetsersättning som det hiir iir 

fråga om regelmässigt bör ske till anstalten så länge elen som utfört 
arbetet är intagen där. 

Av vad departementsehcfcn sålunda anfört synes framgå att det har 

förutsatts i princip råda ett arbetsrättsligt avtalsförhållancle mellan elen 

intagne och den åt vilken han utför arbete i nu åsyftade fall och att 

parterna är att betrakta som arbetsgivare och arbetstagare enligt vanliga 

regler därom. Kriminalvårdens förpliktelse skulle i dessa fall vara begrän

sad till att garantera den intagne lön i händelse av att arbetsgivaren inte 
kan betala. 
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Detta förhållande har inte kommit till uttryck i lagtexten. Utform
ningen av denna synes i stället närmast ge vid handen att kriminalvården 
skulle ha att primärt svara för ersättning för allt arbete som den intagne 

utför. 
Rättsverkningarna blir i viktiga hänseenden olika beroende på vilken 

lösning som väljes. Om den, åt vilken den intagne utför arbete, anses 

som arbetsgivare i vanlig mening och den intagne betraktas som anställd 

hos honom, torde därav följa att arbetsgivaren är skyldig att göra 

löneavdrag för skatt på den intagnes lön och svara för förekommande 

sociala avgifter i anledning av anställningen. Eventuell införsel och 

ut mätning i dl'n intagnes lön kan ske hos arbetsgivaren. Skulle däremot 

kriminalvården vara primärt ansvarig för ersättningen åt den intagne, 

leder detta närmast till slutsatsen att "arbetsgivarens" skyldighet att 

betala ut ersättning för den intagnes arbete gäller endast i förhållande till 

kriminalvården, ej mot den intagne. Den åt vilken arbetet utförts torde i 

sådant fall inte vara skyldig alt göra skatteavdrag för den utgivna 

arbetsersättningen eller i övrigt fullgöra sådana förpliktelser, som enligt 

gällande bestämmelser åvilar arbetsgivare. A andra sidan torde det vid 

sådan tillämpning vara oklart vilka förpliktelser kriminalvården har i nu 

berörda hänseenden. Att ersätlning till intagen, som utgår efter mark

nadsmässiga löneförhållanden, sakligt sett bör beskattas i likhet med 

vanlig arbetsinkomst synes uppenbart, detta oavsett om ersättningen 

härrör frän enskild arbetsgivare utom anstalten eller har sin grund i 

arbete i anstaltens L'gen regi. Det synes dock oklart hur gällande 

bcskattningsreglcr i detta hänseende skall tolkas. 
Det må vida-re framhållas att bestämmelserna i förevarande paragraf 

gäller intagna utan undantag och således även intagna, som beviljats 
frigivningspermission. 1 motiven har inte närmare berörts det fallet, att 
den intagne har arbetsanställning under pamissionen. Det är bl. a. oklart 
om den tänkta garantiförpliktelsen beträffande den intagnes lön avses 
skola gälla även sådan anställning. Och deparkmenlschl'fens tidigare 
berörda ut talande att arbctsersät t ni ng regelmässigt bör ut betalas till 

anstalten kan knappast avse sådana fall. 

I anslutning till 44 § bör vidare uppmärksammas den i 45 § andra 

stycket förl'slagna bestämmelsen att ersättning enligt 44 §, som gott

skrivits intagen eller avsatts för hans räkning, ej får utmätas. Enligt 65 § 

andra stycket behandlingslagen gäller samma bestämmelse om utmät

ningsfrihet för arbctspremiemcdel. Utmätningsfriheten torde således f. n. 

inte avse ersättning för intagens arbete åt arbetsgivare utom anstalten. I 

motiven till den föreslagna regeln i 45 § andra stycket förekommer inte 

något uttalande som lyder på att utvidgning av det utmätningsfria 

området varit åsyflad. Genom att bestämmelsen angivits avse "ersättning 

enligt 44 §" har innebörden av utmätningsfrihcten blivit okl:H såvitt 

angår ersättning för ar bel c, som intagen utfört åt arbetsgivare utom 

anstalten. Oavsett vilken innebörd man vill tilläggä 44 §i fråga om sådan 

ersiittning är det tydligt att, sedan arbetsgivaren såsom departements

chefen förutsatt regelmässigt skola ske - utbetalat arbetsersättningen till 
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anstalten, det utbetalda beloppet skulle bli fredat från utmätning enligt 

den föreslagna bestämmelsen. En sådan ändring i förhållande till gällande 

rätt synes icke vara åsyftad. 
llela frågan om utmätningsfrihet för ersättning åt intagen torde -

liksom frågan om beskattning av sådan ersättning -·- komma i ett nytt 

läge för den händelse ersättning för arbete inom anstalt i större utsträck
ning kommer alt bestämmas efter marknadsmässiga löneförh[11landen. 

Av det anförda framgår att 44 ~inte 1ir tillfredsställande utformad. De 

nyss berörda frågorna bör bli före.mål för ytterligare överväganden. En 

tänkbar lösning synes vara att t. v. bibehålla behandlingslagens teknik i 
nu aktuellt hänseende och att således från ersäf tningsreglcrna i 44 § 

undanta arbete, som intagen utfört för arbetsgivare utom anstalt. 

51 § 

Lagrådet: 

Bestämmelsen i tredje punkl en synes vara allt för rigorös. Enligt 18 § 

andra stycket och 22 § första styckd i dd remitterade förslaget är det 
tillfyllest om läkarens yttrande föreligger inom en vecka. I nu förevaran

de fall kan isoll'ringcn aldrig vara Hingre 1in sju dagar. Med hänsyn härtill 

och i betraktande av de sv[uigheter, som f. 11. föreligger i fråga om 

läkarvården på anstallcrna, förl'slås, all tredje punkten i förevarande 

paragraf skall innehålla, att läkare, om det behövs, skall yttra sig så snart 

som möjligt rörande åtgärd enligt 50 §samt före beslut om inneslutning i 

enrum enligt 47 §. 

54 § 

Conrad i: 

F. n. g1iller enligt 50 och 75 §§ behandlingslagen, att beslut om s. k. 
långtidspermission för den som undergår fängelse meddelas av övervak
ningsnämnd, även om själva frigivningsbeslutet ankommer på kriminal
vårdsnämnden. Eftersom ärenden om beviljande av långtidspermission 
ibland är av hrådskande natur, har övervakningsnämnden vidare jämlikt 
38 § behandlingskungörelsen erhållit befogenhet att i det särskilda fallet 

uppdra åt styresmannen på anstalten att bevilja permissionen. Beträf
fande praxis kan upplysas, att långtidspnmission inte sällan används 

också när den intagnes frigivningsförhållandrn till synes är ordnade: han 

har bostad och har också erhållit arbete eller blivit antagen som elev vid 

en skola e. dyl. Långtidspermissionen tjänar i sådant fall det syftet, att 

övervakningsnämndcn skall under någon tid kunna pröva, hur det går för 

den intagne i hans liv utanför fängelset. Man vill se, om frigivningssitua

tionen är stabil, kontrollera om den permit tcrade bor kvar på uppgivet 

ställe och inte hamnar hland t. i:x. narkotikamissbrukare, se till att han 

fortsätter med sitt arbete eller i skolan osv. Vad särskilt angår skolgång 

måste konstateras, att skolarbetet med regelbundna tider, läxliisning etc. 



Prop. J 974:20 

erfarenhetsmässigt är mycket påfrestande för den som just kommit ut 
från anstalt; många ger upp ganska snart. för att institutet långtids

permission skall fungera krävs en nära kontakt från övervakningsnämn

dens sida med övervakare och skyddskonsulentorganisation. I praxis har 

utbildat sig den ordningen, att om den intagne inte klarar permissionen, 

denna förklaras förverkad av övervakningsnämnden, varefter permitten

ten, i rcgd genom polis, återhämtas till anstalten, där nya frigivnings

förberedelscr omedelbart igångsättes. I dylika brådskande fall är över

vakningsnämndens ordförande jämlikt 37 kap. 1 § brottsbalken behörig 

att ensam handla på nämndens vägnar. Förverkandebeslut fattas i regel av 
ordföranden per telefon, efter föredragning av nämndens sekreterare eller 

en assistent på anstalten. Antalet fall av långtidspermission uppgår på en 

större anstalt till flera hundra om året, och förverkandeprocenten är 
ganska hög. Uppföljandet av långtidspermissionerna utgör alltså en 
ganska stor -· och mycket viktig - del av arbetet för en övervaknings

nämnd vid en större anstalt. I övrigt bör anmärkas, att i de fall då 

kriminalvardsnämnden har att bestämma om den villkorliga frigivningen 

(alltså i fall avseende intagna som undergår fängelse i mer än ett år) 

rutinen i stort sett synes vara, att kriminalvårdsnämnden i god tid 

meddelar ett s. k. principbeslut om villkorlig frigivning, vilket innebär 

faststiillande av den tidigaste dagen då villkorlig frigivning kan ske, och 

att, om förutsättningar för langtidspermission vid denna tidpunkt 1ir för 

handen, övervakningsnämnden beviljar sådan permission fr. o. m. den dag 

kriminalvfirdsnämnden faststiillt som frigivningsdag. Genom att övervak

ningsnämnderna p:i detta sätt vid handhavande av J:ingtidspcrmissionsinsti

tutct regelmässigt r1ittar sig efter vad kriminalvt'misnämnden bestämt med 

avseende å frigivningsdag uppnås, att den intagne inte - under täck
mantel av en permission - kommer ut från anstalten tidigare än 

kriminalvårdsnämnden funnit lämpligt. 
Det remitterade förslaget innebär ändring i denna ordning såtillvida, 

att beslut om s. k. frigivningspermission - som ersätter den hittills
varande långtidspermissionen - i fortsättningen skall meddelas av krimi
n3lvårdsn:imnden i fall då denna nämnd har att besluta om den villkorliga 

frigivningen. ( Detsam rna skall gälla i fråga om sådan vistelse utanför 
anstalt som avses i 34 § i förslaget.) Vad sålunda föreslagits väcker be

tiinkligheter. 

Det strider till en början mot de tendenser till deccnt ralisering av 

makt befogenheter som i ökande grad kommit att prägla modernt sam

hällsliv. Centraliseringen medför i nu förevarande avseende liksom på 

många andra områden risk för byråkratisering och tungroddhet. Av vad 
här förut sagts framgår, att hithörande permissionsLirL'nden inte sällan är 

av brådskande natur och kräver nära kontakt mellan nämnd och frivårds
organ. Det :ir givet att kontakten mellan å ena sidan de lokala organen i 
landsorten - anstaltspersonal, skyddskonsuknt och öve.rv<ikare - och å 
andra sidan kriminalvårdsnämndens kansli i Stockholm inte kan bli 

densamma som mellan övervakningsnämndcns ordför~rnde, som finns på 

platsen, och organisationen på fältet. Ofta känner öve.rvakningsnämndens 
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ordförande personligen övervakare och andra som han har att göra med. I 
sammanhanget bör observeras att det är meningen att i fortsättningen 
även intagna med längre strafftid än ett år i allmänhet skall slussas ut i 
frihet via lokalanstalt. Särskilt frågorna om förverkande måste bli nästan 
omöjliga att hantera centralt fr5.n Stockholm. Det gäller ju inte bara att 
meddela ett förverkandebeslut; man skall också kunna pa stående fot 
diskutera sig fram till om det inte går att åstadkomma en lösning 
varigenom förverkande kan undvikas. Härvid är också att märka, att 
kriminalvårdsnämnden ej - såsom övervak ningsn;imnden - är besluts
mässig med ordföranden ensam i brådskande fall. Uppkommer ett 
brådskande fall i kriminalvårdsnämnden, har man hittills, t. ex. vid 
meddelande av principbeslut, ordnat saken så, att nämndens sekreterare 

ringt runt till ett tillräckligt antal ledamöter och på det sättet fått till 
stånd ett "telefonsammanträde". Att ett sådant system inte är särskilt 
ägnat för ett brådskande fall av ifrågasatt förverkande i ett permissions
ärende är tydligt. 

Det kan dock inte förnekas att frågan, såsom departementschefen 
framhållit, kommit i ett delvis annat läge genom att frigivningspermission 
(och vistelse utanför anstalt jämlikt 34 §) i fortsättningen skall kunna 
beviljas under lång tid - kanske flera månader i följd - och redan 
fr. o. m. den dag då halva strafftiden gått till ända, ej som nu först 
fr. o. m. den dag då två tredjedelar av straffet avtjänats. Det kan möjligen 
föreligga risk för att permissionsinstitutet under sädana omständigheter 
kan komma att begagnas i stället för frigivning, så att övervaknings
nämndcrna genom att bevilja frigivningspermission gör kriminalvårds
nämndens befogenhet att bestämma dagen för villkorlig frigivning illuso
risk. 

Vad nu sagts synes emellertid i praktiken bara komma att gälla 
hälftenfrigivningen. Villkorlig frigivning efter avtjänad två tredjedels 
strafftid kommer uppenbarligen med de nya reglerna att bli så sd1ablon
mässigt fixerad, att där inte finns något utrymme för spd med frigiv
ningspermission. I fråga om tviitredjedelsfrigivningcn finns alltså inte 
något hinder mot - utan, såsom torde ha framgått av det föregående, 
tvärtom bara fördelar av -- att låta övervak ningsn1imnderna behålla 
befogenheten att bevilja frigivningspermission. Och vad hälftenfrigiv
ningen angår torde departementschefcns farhågor vara överdrivna. l 
hithörande fall lärer i allmänhet frigivningen vara sii noga förberedd redan 
under anstaltsvistelsen, att frigivningspcrmission mycket sällan kommer i 
fråga. Och skulle det bli tal om dylik permission vid hälftenfrigivning i 
något fall då frigivningsbeslutet ankommer på kriminalvårdsnämnden, 
torde ärendet sällan vara brådskande. Övervakningsnämntkn kan allts5. 
lugnt avvakta kriminalvårdsnämndens beslut om frigivningsdag och får 
förutsättas rätta sig därefter. Och ytterst sällan kan det bli fråga om 
förverkande av permission i dylika fall. 

I själva verket är det alltså tämligen likgiltigt, om man i fallen av 
hälftl'nfrigivning låter övervak ningsnämnderna ha kvar rätten att meddela 
frigivningspermission eller, såsom departementschefen föreslagit, flyttar 
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över befogenheten till kriminalvårdsnämnden, när denna nämnd har 

beslutanderätten i fråga om den villkorliga frigivningen. Det är i fallen av 

tvåtredjedelsfrigivning av det problematiska klientelet som frågan har 

betydelse, och där talar starka skäl för att den nuvarande ordningen med 

övervakningsnämnden som beslutande organ bibehålles. 

Ett skäl härför som inte tidigare berörts är att det nu pågår utredning 

om att, såsom i brottsbalken förutsättes, låta övervakningsnämnderna i 

första instans ha hand om all villkorlig frigivning av dem som dömts till 

fängelse och alltså göra kriminalvårdsnämnden till den besvärsinstans, 

som från början var avsett..Detta skulle innebära att 16 §i brottsbalkens 

promulgationslag upphävdes. Till dess det blir klart, hur man skall förfara 

i denna del, synes under alla förhållanden den nuvarande ordningen 

beträffande. beslutanderätten i fråga om de långa permissionerna böra 

bibehållas. 

På grund härav hemställer jag, att 54 § första stycket l ges följande 

lydelse: "den övervakningsnämnd till vars verksamhetsområde anstalten 

hör beträffande intagen som undergår fängelse'' samt att andra stycket i 

paragrafen utgår. 

Öhman, Paulsson. Fredlund: 

Jämlikt 16 § lagen om införande av brottsbalken och förordnande 

meddelat med stöd av nämnda paragraf beslutar kriminalvårdsnämnden 

om villkorlig frigivning av intagen som undergår fängelse i mer än ett år. 

Beslutanderätten i ärenden om frigivningspermission för sådan intagen 

skall enligt 54 § andra stycket tillkomma kriminalvårdsnämnden men 

Kungl. Maj :t kan enligt 55 ~ förordna, att bcslutanclcriitten överflyttas 
till övervakningsnämncl. För att undvika en alllför tungrodd ordning och 

för all möjliggöra snabba beslut bl. a. när fråga om återkallelse av 
frigivningspermission uppkommer torde vara erforderligt att genom 

forordnande enligt 5 5 § bereda kriminalvårdsnämnden möjlighet att 

uppdraga åt vederbörande övervakningsnämnd att besluta om frigivnings

permission åtminstone i fall då den intagne avtjänat två tredjedelar ·av 

straffet. 

55 § 

Conradi: 

Med anledning av vad jag föreslagit vid 54 § bör vissa jämkningar göras 

i förevarande paragraf. 

60 § 

/,agrådet: 

Det far förutsiittas att bemyndigandet enligt förevarande paragraf för 

Kungl. Maj :t att till tjänsteman inom kriminalvården överflytta övervak-
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ningsnämnds befogenhet att meddela beslut rörande intagens rätt att 
vistas utanför anstalt kommer att utnyttjas endast i fråga om beviljande 
av tillstånd till sådan vistelse. Återkallande av sådant tillstånd bör liksom 
hittills av bl. a. rät tssäkerhetsskäl vara förbehållet övervakningsnämnd. 

l fråga om innehållet i förevarande paragrnf hänvisas vidare till vad 
lagn'\det anfört vid 22 §. 

Övriga lagförslag 

f,agrådet: 

1-örslagen lämnas utan erinran. 

15 Riksdagen 1974. I sam!. Nr 20 

Ur protokollet 
Ingrid Hellström 
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Utdrag av protokollet över justitieärenden, hållet inför Hans Maj :t 
Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 14 december 1973. 

Närrarande: Statsministern PAL:VIE, ministern för utrikes ärendena 

ANDERSSON. statsriidcn STRÄNG, JOHANSSON, HOLMQVIST. ASP

LING. LUNDKVIST, GEIJER, ODHNOFF. BENGTSSON. '.\IORLING. 

LÖFBFRG. LIDBOM. CARLSSON, FELDT, SlGURDSE'.\I, GUSTAFS

SON, ZACHRISSO'.\I, LEIJON. 

Chefen för justitiedepartementet. statsrådet Geijer, anmäler efter 

gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter lagr:idcts yttran

den över förslagen till 

1. lag om beriikning av strafftid m. m., 

2. lag om kriminalvärd i anstalt. 

3. lag om ~indring i brottsbalken, 

4. lag om ikraftträdande av vissa lagar pii kriminalvårdens omr~ide. 

Föredraganden redogör för lagrådets yttranden och anför. 

Förslaget till /ag om krimina!Pård i anstalt 

I fråga om grunderna för de intagnas fördelning mellan olika typer av 

anstaltt!r har lagr:idct kritiserat den i remitterade förslaget upptagna 

bestämmelsen i 6 § fjärde stycket i vilket som en allmänt vägledande 

riktlinje anges at l korttidsklientelet, dvs. intagna som underg~\r fängelse i 

högst fyra manadcr, företrädesvis bör vara plact·rat i riksanstalt. I stälkt 

har lagddet förordat en bestämmelse som anger all dessa intagna 

företrädesvis skall vara placerade i lokalanstalt, i likhet med vad som i 
remitterade förslaget förordats i fråga om det s. k. normalklientelet. 

Jag vill med anll'dning härav till en början erinra om det uttalande som 

justitieutskottet gjorde i sitt av riksdagen godkända betiinkande ol'11 som 

innebär att man även beträffande korttidsklientelet bör sträva efter att 

straffwrkställigheten kan komma att ske i närheten av hemorten s5. långt 

det är möjligt inom ramen för tillgängliga lokalanstaltsplatser. DL'tta 

uttalande synes - sett i sitt sammanhang · närmast ta sikte på sädana 

korttidsintagna som pä grund av alkoholprobkm eller andra sociala 

svårigheter har behov av samhällets stöd och hjälp. Med tanke på bl. a. 

s~1dana intagna har jag i rcmissprotokollet OL'kså anfört all det ingalunda 

är utcslutl't att placering i lokalanstalt ibland kan vara lfo1plig även för 

intagna som tiHhör korttidsklientekt och att så kan vara fallet t. L'X. om 

den intagnes pnsonliga förhållanden motiverar all han i fdga om 

anstaltsplacningcn likställs med normalklkntelet och dessutom till

gängen p[1 lokalanstaltsplatser ger utrymme fl.)r placning i sådan anstalt. 

Vid det pågående förberede.lsearbetet för det nya anstaltssystemets 

genomförande har det visat sig att en förhi!llandevis stor del av de 

korttidsintagna sannolikt kommer alt kunna placeras i lokalanstalt. En 

sådan utveckling är naturligtvis tillfredsställandl' men undanskyrnmL'r 

iind:l inte det förhi.illandet att ifrågavarande möjligheter riinligen i första 
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hand bör utnyttjas för s:ldana korttidsintagna, t. ex. rattfyllerister med 

uttalade alkoholproblem, för vilka lokalanstaltsplacering enligt det 

anförda kan anses mest motiverad från rehabiliteringssynpunkt. Här

igenom öppnas m~"ijligheter att i det viisentliga förverkliga det av riks

dagen framförda önskt'målet. 

Av det anförda följer emellertid inte att. som lagrådet förordat. 

placering i lokalanstalt bör i den nya lagen föreskrivas som huvudregel för 

kort! idsklientelet. Man måste räkna med att personer som av huvudsak

ligen allmänpreventiva skäl ådömts kortvarigt frihetsstraff i många fall 

inte är i behov av sådana relrnbiliteringsåtgärdcr som är avsedda att utgöra 

ett väst·ntligt inslag i lokalanstalternas verksamhet. Till detta kommer att 

behovet av nära kontakter mL·d hemorten i varje fall till en del har visst 

samband med själva anstaltsvistelsens längd. Vid si\dant förhållande torde 

man vid utformningen av de allmänna bestämmelserna om fördelningen 

på olika anstalter enligt min mening inte kunna bortse ifrån att de 

korttidsintagna som kategori betraktade 111[1ste - när antalet platser pil 
lokalanstalt inte r~kker till -- få sti\ tillbaka för sådana intagna med längre 

strafftidn för vilka efterv~\rd i frihet normalt följer på anstaltsvistelsen, 

eftersom dessa för sin anpassning i samhiillet har ett påtagligt behov av de 

rehabiliteringsinsatser som avses äga rum inom lokalanstalkrnas ram. 

l sammanh;inget bör beaktas att vissa nyare :1nstulter av öppen typ 

med hänsyn bl. a. till sin lokalisering inte lämpar sig för användning som 

lokalanstalter. De kommer diirför i dl't nya anstaltssystcmet att klassifi

C'eras som riksanstalter. Dessa anstalter synes knappast kunna utnyttjas 

till sin fulla kapacitet om inte korttidsintagna i relativt stor utsträckning 

kan hänvisas elit. Som jag anfört i remissprotokollet är dL't emellertid 

:mgeläget att man även vid pbcering av korttidsintagna i riksanstalt i 

görligaste mån väljer en anstalt som ligger så nära ht'lllorten som möjligt. 

lfarigenom kan man underEitta den intagnes möjligheter att genom besök 

<\V niirstiiende och på annat siitt bevara kontakkn med livet utanför 
;;nstalten. 

}.fot bakgrund av det anförda är jag inte beredd att frångå det 

remitterade förslaget i förevarande h:inseende. 1 den nya lagen bör alltså 

>;om en vägledande riktlinje för anstaltsplaL·eringen anges att den som 

undcrgar fängelse i högst fyra månader företrädesvis bör vara placerad i 

riksanstalt. Den salunda valda formukringen av denna allmänna anvisning 

bör enligt min mening kunna ge tillr:iL'kligt utrymme för en s:l flexibel 

tillämpning, under hänsynstagande till alla föreliggande faktorer, som 

t:nligt dt't anförda iir önskviird vid valet av anst:Jilsplacering för ifdga

varande klientel. 

Enligt 18 § för~ta stycket remitterade fl"irsL!get far intagen p:l egen 

begäran arbeta i enrum om beaktansvärda skäl talar härför. Lagrådet har 

förordat alt bestämmelsen, i överensstämmelse med 4 7 § andra stycket 

behandlingslagen, utformas så att huvudregeln blir den, att intagen skall 

få arbeta i enrum om han begär det och att avskg härifrfo skall få göras 

bara när synnerliga skäl tabr emot en dylik arbetsplan·ring. Vidare har 

bgddet förordat en jämkning av det i 18 § andra stycket upptagna 
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kravet på läkares medverkan i dylika ärenden. 

Jag har i remiss protokollet ut vecklat skälen för att enrumsarbcte pii 

egen begäran bör få äga rum endast om beaktansvärda skäl talar härför. 

Utöver vad jag där anfört vill jag i detta sammanhang framhålla att det på 

fångvårdsanstalterna inte sällan förekomme.r intagna som på egen begäran 

är placerade i enrum under avsevärd tid. I åtskilliga fall framstår 

enrumsplaceringen säknligen som naturlig och väl motiverad utifrån 

skilda synpunkter. I andra fall ?1ter kan man inte bortse frän att 
en l<lngvarig isolering - särskilt när den har sin grund i personliga 

problem hos den intagne bn fä skadliga verkningar för dennes 

psykiska hälsa och därigenom ytterligare förviirra hans situation. Jag 

anser mot bakgrund härav att det bör ges större utrymme iin f. n. för en 

prövning från fall till fall niir det giiller fräga om cnrumsarbete på 
intagens egen begiiran. Den i remitterade förslaget upptagna bestiimmel

sen att intagen skall få arbeta i cnrum om beaktansvärda sklil talar härför 

avser att ge möjlighet till en sadan mer individualiserad prövning. Jag vill 

betona att kravet p~1 bl'aktansvärda skäl inte innebär att den intagne 

måste åberopa skäl av särskild styrka för att hans begäran skall kunna 

bifallas. fnrumsarbete bör kunna medges sa snart hans begäran framstår 
som rationl'llt motiverad och enrumsplaceringen inte kan anses menlig 

för den intagnes fysiska eller psykiska hälsa. Med hänsyn till att de 

förhållanden som ligger till grund för en begäran om enrumsplacering inte 

sällan iir svaråtkomliga för bedömning anser jag det angeläget att läkare 

alltid medverkar vid prövning av sådan begäran. Läkarens funktion i 

dylika iirendcn hör vara s:1väl att utröna styrkan hos de personligt färgade 

bevekelsegrunder eller uppfattningar som kan ligga bakom det aktuella 

önskemt11et som alt undersöka huruvida en cnrumsplacering kan inverka 
skadligt pa den intagnes hiilsa. 

Med hiinsyn till det anförda anser jag att bestiimmelserna i 18 § 
remitterade förslaget bör lämnas oförändrade, doc'k med en redaktionell 
jämkning i bestämmelserna om läkares medverkan. 

De i 20 § första stycket remitterade förslaget upptagna bestämmel

serna om enrumsplacc·ring bör enligt lagri\dcts ml'ning vidgas sii, att 
enrumsp!Jcering ocksä kan sk..: om det är nödvändigt ml'd hiinsyn till fara 

för allvarlig skadegörelse p<I anstaltens egL'ndom. I remissprotokolkt har 

jag uttalar att risk för enbart materiell skadegörelse inre bör mötas med 

beslut om avskildhet utan far bemästras på annat siitt. 1 flertalet fall 

torde s;} utan vidarl' kunna ske. Jag vill emellertid inte helt utesluta att 

det undantagsvis kan uppst:i situationer då fara föreligger för sabotage

handlingar av särskilt allvarlig natur och att det av si\dan anledning någon 

gång kan tänkas bli nödvändigt :Jtt besluta om intagens isokring för att 

hindra att s[1dan handling fi:irdas. \led hänsyn härtill har jag inte velat 

motsätta mig att 20 s första stycket kompktteras p[i siilt lagrådet 

föreslagit. Jag förutsätter dock att tillämpningen av denna bcst~immdse 

kommer att bli ytterst restriktiv. 

Enligt 20 § andra stycket remitterade förslaget far intagen som hiir till 

viss kategori långtidsdömda med särskilt samhällsfarlig kriminalitet (döm

da som avses i 7 § tredje styckl't remissförslagel och vilka på skiil snm där 
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anges är placerade i sluten anstalt) hallas avskild från andra intagna om 

det kan befaras att han planl:igger rymning eller att annan planlägger 

fritagningsförsök och avskildheten är nödvändig för att hindra alt sådan 

plan siitt<.:s i verket. Lagrådet har förordat att alla som är intagna i sluten 

anstalt skall kunna isoleras under de angivna förutsättningarna. Enligt 

min mening går en sådan utvidgning av bestämmelsens tillämpnings

områdt• längre än som är motiverat med hänsyn till de skäl som ligger 

bakom den i remissen föreslagna bestiimmelsen och kan medföra en ej 

avsedd skiirpning för alla intagna p:i slutna anstalter. Som framgar av vad 

jag anfört i remissprotokollet iir bestfo11nclsen riktad mot ett fåtal 

personer bland det specialklientel som avses i 7 § tredje stycket. 

Utmärkande för detta fåtal personer är alt de i iinnu högre grad än de 

övriga mer eller mindre system al iskt planerar att - med utnyttjande av 

snart sagt vilka medel som hl'lst - rymma från anstalten och beg<i nya 

allvarliga brott. Att på de angivna skiilen tillåta isolering för en vidare 

krcls av intagn:i synes inte vara påkallat. Rymningsrisken för deras del för 

bemiistras på annat siitt iin genom isolering. Jag kan därför inte bitriida 

lagriidl'!s förslag i denna del. 

Lagriidet har föreslagit att i 22 § remitterade förslaget införs en 

bestämmelse som gör det möjligt alt i avbidan pi\ utredning rörande 

enrumsplacering enligt 20 § h[11la intagen avskild från andra intagna om 

det finnes oundgängligen nödvändigt. Jag vill hiirom till en början 

framhi\lla att de fall av enrumsplacering som ifrågakommer enligt 20 §, 
och det gäller även sådan enrumsplacering som avses i paragrafens andra 

stycke, vanligen torde vara av den karaktären all frilgan om isolering inte 

uppkommer plötsligt. Det bör därför i allmänhet finnas tillräcklig tid för 

en fullständig utredning rörande de omständigheter som inverkar pil 

frågans avgörande innan beslut behöver meddelas. I vissa fall kan dock 

frägan om enrumsplacering vara av mer briidskande natur. Jag har i 

remissprotokolkt anfört att det i sådana fall bör vara möjligt att få fram 
cl t bcslutsunclerlag så pass snabb! att det ink föreligger något behov av 

interimistiska i:itg1irdcr. Jag vill härtill foga drn synpunkten att den 

utredning som skall föregi1 beslut om enrumsplacering - och f. ö. även 
omprövning av sådan! bc:slut - naturligen får anpassas efter omständig

lll'lcnrn. I fall d~ ett isoleringsbeslul inte: utan fara kan uppskjutas torde 

sakläget ofta vara s[1 klar! alt någon mer omfattandl' utredning inte krävs. 

Det bör också beaktas att beslut 0111 enrumsplacering skall omprövas sii 

ofta anledning därtill förcliggl'r. Härav följer att kriminalviirdsmyndig

heten kontinuerligt har att uppmärksamma nya omständigheter som kan 

föranleda en omprövning od1 eventuellt upphävande av tidigare isolerings

beslut. Med hänsyn till det anförda anser jag att en best:immclsc om 

interimistiskt bc~lut rörande cnrumsplaL·ering 

undvaras. 

dessa fall kan 

Vad lagrädct anfört rörande ]9 § remissförslagct förankckr ingen 

kommentar frän min sida. 
Sista punkten av den föreslagna 34 § anger att tillstand till sadan 

vistelse utanför anstalt som avses i paragrafen kan t1tcrkallas, om 

omständigheterna föranleder del. Enligt lagriidcts mening bör en mol-
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svarande bestämmelse om återkallelse införas i 32 § som behandlar 
korttidspermission och i 33 §som avser frigivningspermission. 

Som lagrådet anfört är det förutsatt att även beviljad korttidspermis

sion och frigivningspermission skall kunna återkallas vid permissions

missbruk eller när eljest omständigheterna förankder del. Någon ut

trycklig bestämmelse härom har emellertid inte tagits in i remissförslaget. 

Härvidlag har följts samma metodik som i behandlingsl3gcn. Detsamma 

gäller t. ex. medgivande till s. k. frigäng enligt 1 1 § samt tillstånd för 

intagen kvinna att ha barn hos sig enligt 41 §. 
Sådana medgivanden och tillstånd som det här är fråga om avser 

åtgärder som utgör led i en fortlöpande anstaltsvistelse. Det får bl. a. med 

hänsyn härtill förutsättas att de kan återkallas sJ. snart ett sådant beslut 

föranledes av omständigheterna även om uttrycklig bestämmelse hiirom 

inte har meddelats i lagen. Jag anser därför övervägande skäl tala för att 

inte i något fall införa några särskilda bestämmelser rörande sädan 

återkallelse. Den förutnämnda bestämmelsen i sista punkten av 34 § bör 

därför utgå. 
Lagrådet har utvecklat vissa synpunkter på de i 44 och 45 §§ 

remissförslaget upptagna bestämmelserna om ersättning till intagen för 

utfört arbete. Som framgår av vad lagr~1det anfört rymmer frågorna om 

arbetsersättning problem av delvis komplicerad natur. Genom försöks

verksamheten med marknadsanpassad ersättning samt vidgade möjlig

heter till frigångsarbete utanför anstalten fär dessa frägor en större 

praktisk betydelse än förut. Sålunda aktualiseras i högre grad fdgor om 

skattskyldighet samt om införsel och utmiitning. Dessa frågor bör bli 

föremål för ytterligare överväganden. Med hiinsyn hiirtill torde hela det 
problemkomplex som rör arhetsersiittning iit intagen fö tas upp i senare 
sammanhang. 

När det i nuvarande läge gäller att ta ställning till 44 § rc-missförslaget 
delar jag lagrådets uppfattning att paragrafen bör ges en ändrad utform

ning. Motsvarande bestämmelser i 61 § behandlingslagen anger att in
tagen skall för sitt arbete erhålla arbetspremie om han inte utfört arbetet 
för egen räkning eller åt arbetsgivare utom anstalten. I 44 § remissför

slaget däremot har undantag från rät ten till ersiittning inte föreskrivits för 

det fallet att arbetet utförts at arbetsgivare utom anstalten. Denna 

förändring i förhållande till gällande lag vållar, pi'i sätt lagri1dl't anfört. 

vissa komplikationer. Enligt lagddets mening iir en tiinkhar lösning att 

t.v. bibehålla behandlingslagcns teknik i nu aktuellt hänseende och att 

således från ersättningsreglerna i 44 §undanta även arbete som utförts iit 

arbetsgivare utom anstalten. Av de sbl som jag nyss nämnt vill jag nu för 

egen del förorda den lösningen. 
Med ändring av 44 § första stycket första punkten remisst'örslaget bör 

därför föreskrivas att intagen skall erhålla ersättning, enligt normer som 

meddelas av Kungl. Maj:t eller myndighet som Kungl. Maj:t bestämmer. 

för arbete som han utfört. om detta inte skett för egen räkning eller åt 

arbetsgivare utom anstalten. Det bör ankomma på Kungl. Maj:t eller 

myndighet som Kungl. Maj :t bestämmer att meddela föreskrifter beträf-



Prop. 1974:20 231 

fandc användningen såväl av sådan ersättning som avses i paragrafens 

första stycke som av annan arbetsinkomst som intagen uppbär. En 

bestämmelse med denna innebörd bör tas in som ett trt!djc styckt! i 
p;iragrafon. 

V;id ang:lr 45 § bör enligt min mening utmätningsfrihet avse varje 

arbetsersättning som för int:igens riikning innest:1r hos kriminalvardsmyn

dighet, vare sig ersättningen härrör från kriminalvården ellt!r friin 

arbetsgivare utom Bnst ;ilten. P;ir<igrafens andra stycke bör utformas i 

övcrensstiimmclse härmed. Däremot bör den i första stycket upptagna 

bestämmelsen om uttagande av ersiit tning för förstörd egendom avse 

endast sadana medel som tillkommer den intagne enligt 44 § första 

stycket. 

När dl't gäller kravet på läkares medverkan i samband med beslut om 

inneslutning i enrum enligt 47 eller 50 § anser jag till skillnad friin 

lagrådet att någon uppmjukning av de i 51 § föreslagna bestämmelserna 

inte är p[ikallad. 

Enligt 54 § remissförsbget ankommer det på kriminalvårdsnämndcn 

att besluta om frigivningspermission för sådan;i intagna som omfattas av 

förordnande enligt 16 § lagen om införande av hrot tsbalken, dvs. enligt 

nuvarande ordning sådana som undergår fängelse i mer än ett år och 

beträffande vilka kriminalvårdsnämnden prönr fråga om villkorlig fri

givning. Med anledning av vad lagradets ledamöter i skilda yttranden 

anfört hiirom vill jag framhålla att jag inte är främmande för att möjlighet 

bör bt~redas kriminalvårdsnämnden, med stöd av förordnande enligt 5 5 ~, 

att :itminstone i vissa fall till övervakningsnämnd delegera uppgiften att 

besluta om frigivningspermission. 

Vad lagrådet anfört i anslutning till 60 § remissförslaget föranleder 

ingen t'rinran från min sida. 

Utöver vad som följer av det anförda bör vissa redaktionella jiimk

ningar göras i förevarande lagförslag. 

Förslaget till lag om beräkning lll' stwj/tid m. 111. 

Lagrådet har Umnat förslaget utan erinran. 

I anslutning till 27 § vill jag till undvikande av missförstJnd frarnhnlla, 

att omräkningsregeln i 2 I ~ första stycket inte :ir avsedd att tillämpas i 

fräga om förordnande om behandling i anstalt enligt 28 kap. 3 § BrB i 

annat fall iin dil behandlingen med stöd av 26 § första styckl't sk<ill 

överg:i till fängelse. 

I 12 § bör vissa redaktionella jämkningar göras. 
Enligt 30 ~ militiira rälteg:lngslagen {1948:472) iigl'I' förman under 

vissa omstiindigheter förordrni att underlydande skall tas i förvarsarrest. 

Har den som förordnat om förva rsarrest inte bestr<lffningsr:itt över den 

arrestnade. skäll han undnriitta den närmast bestraffningsberiit ligade om 

arresteringen. Denne skall omedelbart besluta om åtgiirdcn skall bestå 

eller om den arrestnadc skall friges. Drn arresterade skall omedelbart 

friges om inte den bestraffningsberättigade inom fyra dagar har 3vgjort 
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målet eller h!inskjutit det till åklagare. Hänskjuts målet till åklagare skall 

denne, om han beslutar att åtal skall väckas, sist dagen efter den, då han 

underrättades om arresteringen, till rättens prövning hänskjuta frågan om 

arresten skall bestå. Beslutar rätten att arresten skall bestå, skall det anses 

som om den arresterade iir häktad. Döms den tilltalade till annan påföljd 

än disciplinstrnff eller böter, kan rätten på de grunder som anges i 30 § 

militära rättegångslagcn förordna att han skall i förvarsarrcst avbida att 

domen vinner laga kraft. 

I propositionen (1972: 146 s. 50) med förslag till ändrade bcsfammel

ser om tillgodoriiknande av straffprocessuclla frihetsberövanden uttalades 

att institutet förvarsarrest företer stora likheter med säväl anhållande som 

häktning. När domstol har förordnat att förvarsarrest skall bestå, skall 

den arresterade siilunda anSL'S som hiiktad. Detta innebiir enligt proposi~ 

tionen bl. a. att de regler som gäller för avräkning av hiiktningstid också 

gäller för siidan tid i förvarsarresl som infaller efter domstolens beslut. 

Samma skäl som enligt propositionen talade för en utvidgning av den 

allmänna avriikningsbeslämrnclsen i BrB till anhållande talade för att tid i 

förvarsarrest som föregått siidant domstolsheslut skulle fii avriiknas fullt 

ut i motsvarande utsträckning. 

Enligt 33 kap. 5 § första stycket BrB i dess lydelse fr. o. m. elen 1 april 

197 3 skall, då nägon döms till fängelse på viss tid, ungdomsföngelse eller 

internering och han med anledning av misstanke om brott, som prövats 

genom dom i miilet, under en sammanhängande tid av minst 24 timmar 

varit berövad friheten bl. a. som anhållen, häktad eller tagen i förvars

arrest, tiden för frihetsberövande! anses som tid under vilken elen 

ådömda pMö!jclen verkstiillts i anstalt. 

överklagas domen, skall högre rätt tillgodor:ikna frihetsberövande som 

ägt rum efter den liigre riittens dom. 

före lagändringen den 1 april 197 3 kundl' frihetsberövande som ägt 

rum efter dom som sedermera vunnit laga kraft inte tillgodoriiknas annat 

än i det fall som reglerades i 16 § andra stycket behandlingslagen. 

Bestämmelsen avsi\g det fallet att någon som var hiiktacl avgav nöjdförkla

ring inom tio dagar frJn den dag dfr domen meddcbdes. I s~idant fall 

räknades strafftiden från domens dag. 

Enligt elen nya lagstiftningen skall frihetsberövande som äger rum efter 

slutlig dom i målet tillgodoriiknas som verkstiillighl'tstid. Tillgodoräknan

det sker på verkställighetsstadiet enligt bestämmelsen i 16 § andra 

stycket hehandlingslagen. Bcstiimmclscn som utformades efter försl<ig av 

lagrade! innehåller att tid, under vilken den dömde hallits i häkte i målet 

efter det •att slutlig dom däri meddelades, skall räknas som tid varunder 

si raffel verksliillts. Förvarsarrest omniimns inte i bestiimmelsen. Lagrådet 

uttalade att kriminalvårdsstyrelsen vid llvdrag för tid som faller efter 

slutlig dom i målet har att iak\t<1ga de grunder för beräkningen som anges 

i 33 kap. 5 § BrB. 

Bestämmelsen i 16 § andra stycket behandlingslagen motsvaras av 19 § 

andra stycket i förslaget till lag om beräkning av strafftid ni. m. 

I skrivelse den 30 november 197 3 till Kungl. Maj :t har JO anfört bl. a. 
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I förarbetena till lagstiftningen om ändrade bestämmdser ang(iende 

tillgodoräknande av straffprocessuella frihetsberövanden har inte utsagts 

om man avsett att tid under vilken den dömde hallits i förvarsarrest i 

målet efter det att slutlig dom däri meddelats skall räknas som 

verkstiillighetstid. Mot bakgrund av bestämmelsen i 86 s andra sty..:ket 

milit:ira riHtegängslagen om att det skall anses som om den som iir tagen i 

förvarsarrest vore hiiktad ligger det niira till hands att även från 

straffverkstiillighetssynpunkt jämst:illa honom med hiiktad. Emellertid 

tar sistniimnda hesUrnmelse enligt sin placering i lagen i första hand syfte 

blott på tid för h:illandc i förvarsam:st fr:1n det domstolen beslutat att 

arresten skall bcsti:i till dess dom i m~ilet meddelas. Motsvarande torde 

rimligen dock anses höra giilla iiven för tid efter dom när domstolen 

förordnat att den dömde i förvarsarrest skall avbida att domen vinner 

laga kraft. Det är emellertid att miirka, att ifrågavarande bestiimmelse iir 

av processuell natur och avser att reglera de särskilda förhällanden i 

rättegiingen. som kommer sig därav, att ett frihetsberövande jiimstiillbart 

med hiiktning förekommer. Stadgandet tar siikdes inte direkt sikte pii att 

reglera verkstiillighetsfri1gor. Det ligger emellertid nära till hands att anse, 

alt de särbestiimrnelser som föreligger i straffvcrkställighctshfoseendc 

betriiffande hiiktad ocks:] bör iiga motsvarande tilliirnpning pä den som är 

tagen i förvarsarrest. Det förtjänar att i sammanhanget nämnas. att 

kriminalv~rdsstyrelsen tilliimpat tidigare gällande regel att strafftiden vid 

nöjdförklaring av hiiktad inom tio dagar friin domen skall riiknas fr{m 

dagen för domen jämviil pil den, som varit tagen i förvarsarrest, detta just 

ml'd hiinvisning till bestiimmelsen i 86 ~ andra stycket militiira rätte
gimgslagen om att det skall anses som om den som iir tagen i förvars<1rrest 

iir häktad. Genom att situationen di1 någon är tagen i förvarsarrest 

uttryckligen niimnts i nuvarande 33 kap. S ~ BrB varemot sil inte iir falkt 

i 16 ~ behandlingslagen finns risk för motsatsslut att avriikning skall ske i 

det förra men inte i det senare fallet. Pii grund hiirav kan riittsosäkcrhet 

uppstå. lk övcrviigandcn som legat till grund för att tid varunder den 

dömde hållits i häkte i miilet skall räknas som tid varunder straffet 

vcrkstiillts talar för att motsvarande skall ske beträffande tid varunder 

den dömde h:\llits i förvarsarrest i miilet. 

Av förarbetl'na till den nya lagstiftningen om tillgodoräknande av 

straffproL·essuelb frihetsl)l'rövanden framgiir enligt min mening klart, att 

anledningen till att förvarsarrest uttryckligen tas upp i :_:u kap. 5 ~ BrB är 

att tiden i förvarsarrest före domstols beslut i frägan skall tillgodoriiknas 

p:I samma siit t som anh[illande. Tid i förvarsarrest som infaller efter 

domstolens beslut i frilgan men före domen i malet är jiirnstiilld med 

hiiklningstid. Siid:rn tid betrnktades enligt äldre riitl även i avriikningshiin

scendl' som hiikl ningstid. Detta iir förhiillandet iiven enligt den nya 

lagstiftningen. 

Som JO har framhallit jämstiilldes i praxis vid tillämpningen av den 

s. k. tiodagarsregeln i 16 § andra styckl't hehandlingslagen tid i förvars

arrest efter slutlig dom i makt med hiiktning. Enligt min mening talar alla 

skäl för att den nya bestiimmelsen om tillgodoriiknande av hiiktningstid 



Prop. 1974:20 234 

efter slutlig dom skall äga motsvarande tillämpning på den som enligt 

dttcns beslut i förvarsarrest skall avbida att domen vinner laga kraft. 

Enligt vad jag har erfarit har kriminalvtirdsstyrelsen efter den nya 

lagstiftningens ikraftträdande tillämpat bestämmelsen p~\ detta sätt. 

Med hiinsyn till den i praxis sålunda intagna ståndpunktt'n synes någon 

~indring i bestämmelsen inte vara påkallad. Jag vill erinra om att 

bestämmelser om häktade förekommer på flera andra ställen i den 

förl'slagna lagen (4, 9. 12-14 §§ samt 19 § första stycke(). I samtliga 

dessa fall bör med hiik tad avses även den beträffande vilken domstolen 

h<H förordnat att han i förv:irsarrest skall avbida att domen vinner laga 

kraft. 

övriga lagförslag 

Lagr::idct har lämnat förslagen utan erinran. 

På grund av det anförda hemställer jag, att Kungl. Maj:t genom 

proposition förcslfrr riksdagen 

att antaga de av lagradet granskade lagförslagen med vidtagna 

ändringar. 
Med bifall till vad föredraganden sålunda med instämmande 

av statsrådets öv1iga ledamöter hemställt förordnar Hans 

Maj:t Konungen att till riksdagen skall avlåtas proposition av 

den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar. 

Ur protokollet: 

Britta Gyllensten 
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