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Prop. 1978/79: 212 

Regeringen föresnir riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i 

bifogade utdrag av rcgcringsprntokoll denna dag. 

På regeringens vägnar 

OLA ULLSTEN 

SVEN ROMANUS 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen föreslås att påföljden ungdomsfängelsc avskaffas. Vi

dare föreslås vissa ändringar i brottsbalken som främst syftar till att göra 

frihetsstraffen färre och kortare. framför allt för unga lagöverträdare. 

Förslagen innebär följande. Möjligheten att kombinera skyddstillsyn med 

en i princip tidsobestämd behandling i anstalt upphör och ersätts med att 

skyddstillsyn i särskilda fall och som ett alternativ till ett längre frihetsbe

rövande skall kunna kombineras med ett kortvarigt fängelsestraff. lägst en 

och högst tre månader. Vcrkställighctsinnehållet i skyddstillsynen görs 

fastare bl. a. därigenom att övervakningsnämndcn fär befogenhet att med

dela den dömde föreskrift om skyldighet att hålla kontakt med övervakare. 

Möjligheten att ådöma den som har fyllt aderton men inte tjugoett år 

frihetsberövande påföljd begränsas. F. n. gäller vidare att om någon har 

begått brott innan han fyllt aderton får han ådömas lindrigare straff än vad 

som är stadgat för brottet. Denna åldersgräns höjs till tjugoett år. Minimiti

den för erhållande av villkorlig frigivning sänks från fyra till tre månader. 

Slutligen ändras reglerna om förverkande av villkorligt medgiven frihet så 

att det i framtiden skall finnas större möjlighet för domstolen att underlåta 

förverkande liksom också möjlighet att förverka endast del av den villkor

ligt medgivna friheten. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den I januari 1980. 

I Riksda!(en 1978/79. I .l"aml. Nr 212 
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Förslag till 

Lag om ändring i brottsbalken 

Hririgenom föreskrivs i fråga om hrottsbalken 1 

dels att 29 kap. och 34 kap. 7, 8 och 12 §§ skall upphöra att gälla, 
dels att I kap. 3 §. 2o kap. I. 4, 6, 19 och 23 §§, 28 kap. 1, 3, 4, 7-9 och 

11**·33 kap. 2, 4, 5 och H~. 34 kap. 1,4, 6, 9-11, 13 och 18 §§, 35 kap. 10 
*·Jo kap. h *· 37 kap. I. 4·-6. 8, 9 och 11 **samt 38 kap. I, 4, 6-9 och 12 
§§ skall ha nedan angivna lydelse, 

dels att i balken skall inforas en ny paragraf, 28 kap. 6 a §, av nedan 
angivna lydelse. 

N111·ar111ule lydelse Föreslagen lydelse 

1 kap. 

3§2 

Med påföljd för brott förstås i 
denna balk: 

de allmänna straffen böter och 
fängelse, 

disciplinstraff för krigsmän, samt 
villkorlig dom. skyddstillsyn, 

11ngdom.1fii11gelse, internering och 
överlämnande till särskild vård. 

Med på.följd för brott förstås i 
denna balk: 

de allmänna straffen böter och 
fängelse, 

disciplinstraff för krigsmän, samt 
villkorlig dom, skyddstillsyn, in

ternering och överlämnande till sär
skild vård. 

26 kap. 

Fängelse ådömes enligt vad för 
brottet är stadgat på viss tid, ej över 
tio är. eller på livstid. Fängelse på 
viss tid mfl ej understiga en månad. 

I § 

Fängelse ådömes enligt vad för 
brottet är stadgat på viss tid, ej över 
tio år, eller på livstid. Fängelse på 
viss tid må ej understiga en månad. 
Vid ådömande enligt 28 kap. 3 §av 
fängelse i förening med skyddstill
syn gäller i fråga om tiden för fäng
elsestraffet vad i nämnda lagrum 
stadgas. 

Om fängelse såsom förvandlingsstraff för böter är särskilt stadgat. 

4 § 

Den som är under aderton år må ej dömas till fängelse, med mindre 
synnerliga skäl äro därtill. 

' Senaste lydelse av 29 kap. 3 § 1974: 205 
29 kap. 8 § 1973: 918. 

2 Senaste lydelse 1975: 667. 
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N111·ara111fr lydelse 

Fängelse mfi ådömas den som 

fyllt aderton men ej tjugoett år al
lenast niir frihl'fsheriil'l1nde är på

kallat .fi"iimst m· hänsyn till allmän 

laglydnad eller .fi"ingelse eljest 

.finnes liimpligare iin annan pc~fi)/jd. 

Fiingelse pä livstid mä ej ådömas 

för brott som nägon begätt innan 

han fyllt aderton år. 

3 

Fiireslaxen lydelse 

Fängelse mä ådömas den som 

fyllt aderton men ej tjugoett år al

lenast när det m· hiinsyn till ailmän 

laKlydnad fiireligger särskilda skäl 

för frihetsberövande. 

Fängelse på livstid må ej ådömas 

för brott som någon begått innan 

han fyllt tjugoett år. 

6 §3 

Den som undergår fängelse på 
viss tid må villkorligt frigivas sedan 
tv{I tredjedelar av tiden eller, om 
särskilda skäl föreligga, halva tiden 
avtjänats. Frigivning må dock ej 
ske förrän verkställigheten pågått 
minsth·ra månader. 

Den som undergår fängelse på 
viss tid må villkorligt frigivas sedan 
två tredjedelar av tiden eller, om 
särskilda skäl föreligga. halva tiden 
avtjänats. Frigivning mä dock ej 
ske förrän verkställigheten pågått 
minst tre månader. 

19 §4 

Har villkorligt frigiven allvarligt 
åsidosatt sina äligganden och kan 
det antagas att han icke skall låta 
sig r~itta genom annan åtgärd som 
övervakningsnämnden äger vid
taga, må nämnden förklara den vill
korligt medgivna friheten förver
kad. 

Har villkorligt frigiven allvarligt 
åsidosatt sina åligganden och kan 
det antaga:; att han icke skall låta 
sig rätta genom annan åtgärd som 
övervakningsnämnden äger vid
taga, mä nämnden förklara den vill
korligt medgivna friheten eller del 
dära1• förverkad. 

23§5 

Förklaras villkorligt medgiven 
frihet förverkad, skall med avseen
de å frågan om ny villkorlig frigiv
ning återstoden ai' straffet anses 
såsom nytt straff. Dömes icke den 
frigivne samtidigt till fängelse på 
viss tid, må dock villkorlig frigiv
ning äga rum ändå att tid som i 6 § 
sägs icke gått till ända. 

3 Senaste lydelse 1965: 620. 
• Senaste lydelse 1973: 918. 
• Senaste lydelse 1965: 620. 

Förklaras villkorligt medgiven 
frihet helt eller defris förverkad, 
skall med avseende å frågan om ny 
villkorlig frigivning 1•ad som förl'er
kats anses såsom nytt straff. 
Dömes icke den frigivne samtidigt 
till fängelse på viss tid, må dock 
villkorlig frigivning äga rum ändå 
att tid som i 6 § sägs icke gått till 
ända. 
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N111·11r1111de lyclelse 1-"iireslagen lydelse 

2~ kap. 

I ~ 

Skyddstillsyn må ådömas för brott vari\. kan följa fängelse. säframt det 
prövas erforderligt att den tilltalade ställes under övervakning och mera 
ingripande påföljd än skyddstillsyn ej finnes päkallad. 

Den som är under aderton år må ej dömas till skyddstillsyn, med mindre 
denna päföljd finnes lämpligare än vård enligt barnavi\.rdslagen. 

Är det lindrigaste straff som iir Är det lindrigaste straff som Ur 
stadgat för brottet fängelse i ett f\r stadgat för brottet fängelse i ett år 
eller diiriiver, mf1 dömas till skydds- eller däröver, mf1 dömas till skydds-
tillsyn allenast om synnerliga skiil tillsyn allenast om siirskilda skiil 
iiro diirtill. iiro diirtill. 

Har den tilltalade fyllt aderton 
år. må riitten, .H{/ramt det finnes 
nforderligt fiir ha11.1· tillriilU!fi'i
ra11de eller eljest, i domen fi'irordna 
all i skyddstillsynen skall ingå be
handling i anstalt. Sådan hehand
ling skall, enligt vad därom he
stiimmes under helwndlingens 
gång, pågå minst en månad och 
hiig.1·1 fl'å månader. Sedan hehand
lingen pågått en månad skall den 
upphöra så snart fortsall omhän
dertagande i anstalt ej kan anses 
er_f(Jrderligt. Om behandlingen iir i 
iii·rigt särskilt stadgat. 

Om fiirhållandena påkalla det, 
iiger riillen besluta all ji'irordnande 
som i första stycket siigs skall gå i 
1·erkstiillighe1 utan hinder a1· all do
men å skyddstillsyn icke vunnit 
laga krl{(t. 

Beslut om upphörande a1• he
handling enligt ji'frsta stycket med
delas av den överl'l1knings11iimml 
till 1·tir.1· 1•erksamhetsområde an
stalten hör. 

Om det <H' hii11sy11 till allmän lag
lydnad prc"ii'a.1· oundgiingligen er
ji1rderligt att skyddstillsyn förenas 
med frihetsheriil'arzde. må jämte 
skyddstillsyn diimas till fiingelse 
liigst en och högst tre månader. 

4* 
Skyddstillsyn fortgår under en prövotid av tre år. 
Prövotiden räknas från den dag rättens avgörande i vad angår påföljd för 

brottet genom nöjdförklaring: eller eljest vinner laga kraft mot den dömde. 
Har riillen meddelat hes/ut som i 

J .~ andra stycket siigs. riiknas prii-
1·11tide11 Jrtln dagen ji'ir domen. 

6 Senaste lydelse 1974: 205. 
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N11rarnnde lydelse fi"ireslai,:en l.\"ilelsc 

6 ll * 
Ö1·en·akningsniimnden kan med

dela den diimde siirskild ./i"ireskrUi 
om 1·ad so111 skllll giilla .fi"ir 1frcrl'ak-
11i11ge11. I fiireskr{fi får a11gi1•as på 
1·ilket siill och i l'ilke11 0111.fi11tni11g 
den diimde skall hälla kontakt med 
ii1·en·akare11. Vidare få rfiireskril ·a.1· 

skyldighl'I .fi"ir den diimde all 11111e
delhart liimnll 11nderrii11el.l"l' till 
ii1·errnkare11 eller skyddsko11.rnle11t 
lzos niim11den 0111 11te1·aro fr<ln ar
betsplats, skola eller a11na11 i Firc
skrUien angi1·en 1•erk.sa111lzet eller 
i11rii1111ing. Skyddskons11lente11 .fi/r 
meddela .fi'ireskrUi som n11 sagts ji"ir 
tiden intill dess 11iimnden heslutat i 
frågan. 

Skyddskonsulenten skall fortlii
pande lzålla sig 11nderrii11ad om den 
dömdes lfr4öring och om hans fi'"ir
hållanden i iil'ri;.:t samt omedelbart 
fiireslå övervakning.rniimnden så
dan lindring i föreskrift enli;.:t ji"irsta 
stycket som ai· omständigheterna 
finnes påkalllld. Skyddskonsulen
ten får ändra sådan .fi'ireskr(fi .fi"ir 
tiden imill dess niimnden heslutat i 
frågan. 

Öi·ervakaren må meddela am•is
ningar i fråga om verkställandet m· 
föreskrift enligt ji"ir.\'/a stycket, sil 
ock medgiva tillfiillig lii1t11ad oc:h 
vidtaga omede/hart erforderlig 
jämkning. 

7 *7 
lakttager den dömde icke vad 

som åligger honom till följd av do
men å skyddstillsyn, äger övervak
ningsnämnden, utom att förordna 
om övervakning eller meddela före
skrift enligt 26 kap. 15 §,besluta att 
varning skall meddelas den dömde. 

lakttager den dömde icke vad 
som åligger honom till följd av do
men å skyddstillsyn, äger övervak
ningsnämnden, utom att förordna 
om övervakning eller meddela före
skrift enligt 26 kap. 15 §eller enligt 
6 a § i detta kapitel, besluta att var
ning skall meddelas den dömde. 

Åtgärd som avses i denna paragraf må ej av övervakningsnämnden 
beslutas efter prövotidens utgång. 

8 *ij 
Har den dömde allvarligt åsido-

7 Senaste lydelse 1973: 918. 
" Senaste lydelse 1973: 918. 

Har den dömde allvarligt åsido-
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N111·arw1cle lydelse 

satt sina åligganden och kan det an
tagas att han icke skall låta sig rätta 
genom tltgärd som övervaknings
nämnden äger vidtaga. skall nämn
den hos åklagare göra framställning 
att vid domstol föres talan om un
danröjande av skyddstillsynen eller 
om behandling varom stadgas i 3 §. 

6 

Fiireslagen lydelse 

satt sina åligganden och kan det an
tagas att han icke skall låta sig rätta 
genom åtgärd som övervaknings
nämnden äger vidtaga, skall nämn
den hos åklagare göra framställning 
att vid domstol föres talan om un
danröjande av skyddstillsynen. 

Talan som nu sagts skall anhängiggöras före prövotidens utgång. 

9 §9 

Undanröjes skyddstillsynen, 
skall rätten bestämma annan på
följd för brottet. Därvid skall skälig 
hänsyn tagas till v.1d den dömde un
dergått till följd av domen å skydds
tillsyn samt till böter som i'tdömts 
enligt 2 § och 34 kap. 6 §; och må 
fängelse ådömas på kortare tid än 
för brottet är stadgat. 

Finnas tillräckliga skäl ej förelig
ga att undanröja skyddstillsynen. 
må rätten i stället besluta åtgärd 
som avses i 7 §eller, om den dömde 
h·llt aderton år, förordna att han 
skall undergå behandling enligt 3 §. 
Föres talan om sådan behandling, 
må i stället beslutas undanröjande 
av skyddstillsynen eller åtgärd som 
avses i 7 §. Har prövotiden utgått, 
mtl ej beslutas åtgärd som avses i 7 
§. 

Undanröjes skyddstillsynen, 
skall rätten bestämma annan på
följd för brottet. Därvid skall skälig 
hänsyn tagas till vad den dömde un
dergått till följd av domen å skydds
tillsyn samt till böter eller fängelse 
som ådömts enligt 2eller 3 §eller 34 
kap. 6 §; och må fängelse ådömas 
på kortare tid än för brottet är stad
gat. 

Finnas tillräckliga skål ej förelig
ga att undanröja skyddstillsynen, 
må rätten i stället besluta åtgärd 
som avses i 7 §.Sådan åtgärd må ej 
beslutas ejier prövotidens utgång. 

11 § 

Uppkommer fråga om att undan
röja skyddstillsynen eller om be
handling enligt 3 § eller åtgärd som 
avses i 7 §, må övervakningsnämn
den eller domstol vid vilken föres 
talan enligt 8 §, såframt omständig
heterna föranleda därtill, förordna 
att den dömde skall på lämpligt sätt 
omhändertagas i avbidan på vidare 
förordnande. 

Uppkommer fråga om att undan
röja skyddstillsynen eller om åtgärd 
som avses i 7 §, må övervaknings
nämnden eller domstol vid vilken 
föres talan enligt 8 §, såframt om
ständigheterna föranleda därtill, 
förordna att den dömde skall på 
lämpligt sätt omhändertagas i avbi
dan på vidare förordnande. 

Den som sålunda omhändertages må ej kvarhållas längre än en vecka. 
Om synnerliga skäl äro därtill, må dock genom nytt beslut förordnas att 
han skall kvarhållas ytterligare högst en vecka. Efter prövotidens utgång 
må den omhändertagne ej kvarhållas. 

9 Senaste lydelse 1975: 1395. 
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N111·11rande lydelse Föreslagen lydelse 

33 kap. 

2 § 

För brott som någon begått under inflytande av sinnessjukdom. sinncs
slöhet eller annan själslig abnormitet av så djupgående natur. att den mi"iste 
anses jämställd med sinnessjukdom, må ej tillämpas annan påföljd än 
överlämnande till särskild vård eller, i fall som angivas i andra stycket. 
böter eller skyddstillsyn. 

Till böter må dömas, om det 
finnes ändamålsenligt för att avhäl
la den tilltalade från fortsatt brotts
lighet. Skyddslillsyn må ådömas, 
därest sådan påföljd med hiinsyn till 
omständigheterna finnes lämpligare 
iin siirskild vt1rd: ej mä i sådant fall 
}i'irort!na.1· om behandling 1·arom 
swdgas i 28 kap. 3 §. 

Till böter mä dömas. om det 
finnes ändam:ilsenligt för att avMl
la den tilltalade frän fortsatt brotts-
lighet. Skyddstillsyn mf1 f1diimas. 
därest sådan påföljd med hiinsyn 1ill 
omständigheterna finnes liimpligare 
än särskild vård. 

Finnes påföljd som här sagts icke böra ådömas, skall den tilltalade vara 
fri från påföljd. 

4 § 

Har ntlgon hegått brott innan han 
fyllt aderton år, må efter omstän
digheterna ådömas lindrigare straff 
än för brottet är stadgat. Lindrigare 
straff må ock, om särskilda skäl äro 

Har någon begått hrott innan han 
fyllt tjugoett år, må efier omstän
digheterna ådömas lindrigare straff 
än för brottet är stadgat. Lindrigare 
straff må ock. om särskilda skiil iiro 

diirtill, bestämmas för brott som nå- därtill, bestämmas för brott som nå-
gon begätt under inflytande av gon begått under inflytande av 
själslig abnormitet. själslig abnormitet. 

Om synnerliga skäl äro därtill och hinder uppenbarligen ej möter av 
hänsyn till allmän laglydnad, må jämväl i annat fall ädömas lindrigare straff 
än som stadgats för brottet. 

Finnes på grund av särskilda omständigheter uppenbart, att påföljd för 
hrottet ej är erforderlig, må påföljd helt eftergivas. 

5 §10 

Dömes någon till fängelse på viss 
tid. ungdom.lfängelse eller inter
nering eller förordnar rätten. med 
tillämpning av 34 kap. I § 1, att så
dan påföljd skall avse ytterligare 
hrott, och har den dömde med an
ledning av misstanke om brott, som 
prövats genom dom i målet, under 
en sammanhängande tid av minst 
tjugofyra timmar varit berövad fri
heten som anhållen, häktad, tagen i 
förvarsarrest eller intagen på 
rättspsykiatrisk klinik enligt 9 § la
gen (1966: 301) om rättspsykiatrisk 

'°Senaste lydelse 1975: 667. 

Dömes någon till fängelse pä viss 
tid eller internering eller förordnar 
rätten, med tillämpning av 34 kap. 
I § 1, att sådan påföljd skall avse 
ytterligare brott, och har den 
dömde med anledning av misstanke 
om brott. som prövats genom dom i 
målet, under en sammanhängande 
tid av minst tjugofyra timmar varit 
berövad friheten som anhållen, 
häktad, tagen i förvarsarrest eller 
intagen på rättspsykiatrisk klinik 
enligt 9 § lagen (1966:301) om 
rättspsykiatrisk undersökning 
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Fii/"l's/agen lyclels1' 

undersökning i hrottmi'll. skall tiden hrottmål, skall tiden för frihetshe-
fiir frihetsherövandet. till den del rövande!, till den del därunder icke 
diirundcr icke samtidigt skett verk- samtidigt skett verkstiillighet av 
stiillighct av dom i annat mfll. anses dom i annat mål, anses som tid un-
Slllll tid under vilken den ädömda dcr vilken den adiimda pftföljden 
pt1fi.iljden vcrkstiillts i anstalt. Dom- verkstiillts i anstalt. Domstolen 
stolen skall i domen angiva dt:t an- skall i domen angiva det antal dagar 
tal dagar pafiiljden skall anses verk- p{1följden skall anses verkstiilld. Är 
stiilld. Är dt:n tid varmed ådömt den tid varmed ådömt fängelse 
fängelse iivcrstiger frihetsbt:rövan- överstiger frihetsberövande! ringa. 
det ringa. mt1 förordnas att fängel- mä förordnas att fängelst:straffet 
sestraffct skall anses helt verkstiillt skall anses helt verkställt genom 
genom frihet sbcrövandet. frihetsberövande!. 

Undanröjes villkorlig dom eller Undanröjes villkorlig dom eller 
skyddstillsyn och dömes i stiillet till skyddstillsyn och dömes i stället till 
fängelse pä viss tid. ungdoms- fängelse på viss tid eller interne-
.fi"i11gd.1e eller internering, äger för- ring, äger första stycket tillämpning 
sta stycket tilliimpning även i fri'\ga även i fråga om frihetsherövande. 
om frihctshcrövande. som föregått som föregått den villkorliga domen, 
den villkorliga domen. domen pi'\ domen pi'\ skyddstillsyn eller dom, 
skyddstillsyn eller dom. varigenom varigenom förordnats att den ge-
förordnats att den genom sådan nom sådan dom ådömda påföljden 
dom ådömda påföljden skall avse skall avse även ytterligare brott. 
iivcn yllcrligare brott. Detta gäller Detta gäller dock endast i den mån 
dock endast i den män frihetsberö- frihetsberövande! icke tillgodoräk-
vandet icke tillgodoriiknats enligt nats enligt första eller tredje 
första eller tredje stycket. stycket. 

Dömes någon till böter eller disciplinstraff och har han med anledning av 
misstanke om brott, som prövats genom dom i målet. varit berövad frihe
ten pi'1 siitl som angives i första stycket, må förordnas att påföljden skall 
anses helt eller delvis verkstiilld genom frihetsberövande!. 

liar nägon börjat undergi'\ fängel
se. 1111gc/0111.1fii11ge/.1·e, internering 
l'licr. eficr dom pil skvddstillsyn, 
s1/cla11 hl'l1t1nclling so111 m·ses i 28 
kap. 3 *· och dömes han i högre rätt 
i stiillet till annan i 5 * första eller 
tredje stycket angiven påföljd, äger 
vad där är föreskrivet om tillgodo
riiknande av tid för frihetsberö
vande motsvarande tillämpning i 
fräga om tid under vilken verkstäl
lighet sålunda skett. 

U ndanri.ijes villkorlig dom eller 
skyddstillsyn och dömes i stället till 
fängelse på viss tid, ungdoms
.fli11gelse eller internering, äger för-

"Senaste lydelse 1973:43. 

Har någon börjat undergå fängel
se eller internering och dömes han i 
högre rätt i stället till annan i 5 * 
första eller tredje stycket angiven 
påföljd, äger vad där är föreskrivet 
om tillgodoräknande av tid för fri
hetsberövande motsvarande till
liimpning i fråga om tid under vil
ken verkställighet sålunda skett. 

Undanröjes villkorlig dom eller 
skyddstillsyn och dömes i stället till 
fängelse på viss tid eller interne
ring, äger första stycket motsvaran-
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sta stycket motsvarande till
Himpning i fräga om tid varunder 
verkstiillighcl skett p;J grund av 
dom i det m<'tl vari den villkorliga 
domen eller domen pf1 skyddstill
syn slutligen meddelades. 

'1 '!· 

Fiircs/11ge11 /_\'tlci.I'!' 

. ' . 

9 

de iiiliimpning i fräga om tid var
under verkstiillighct skett på grund 
av dom i det mål vari den villkorliga 
domen eller domen pf1 skytldstill
syn slutligen meddelades. 

34 kap. 

Finnes den som för brott dömts 
till fängelse, villkorlig dom, skydds
tillsyn, ungdom.~fiingelse eller in
ternering hava begått annat brott 
före domen eller begår han nytt 
brott efter domen men innan päfö\j
den till fullo verkställts eller eljest 
upphört, må rätten, med iakttagan
de av vad för vissa fall är föreskri
vet i 2-9 §§, efter omständigheter
na 

1. förordna att den tidigare 
ådömda påföljden skall avse jämväl 
det andra brottet, 

2. döma särskilt till påföljd för 
detta brott, eller 

3. därest den tidigare domen 
vunnit laga kraft, undanröja den 
ådömda påföljden och för brotten 
döma till påföljd av annan art. 

I ~ 

Finnes den som för brott dömts 
till fängelse, villkorlig dom. skydds
tillsyn eller internering hava begått 
annat brott före domen eller begär 
han nytt brott efter domen men in
nan påföljden till fullo verkställts 
eller eljest upphört. må riitten, med 
iakttagande av vad för vissa fall är 
föreskrivet i 2-6 och 9 §§efter om
ständigheterna 

I. förordna att den tidigare 
;'idömda pMöljden skall avse jämväl 
det andra brottet. 

2. döma särskilt till påföljd för 
detta brott. eller 

3. därest den tidigare domen 
vunnit laga kraft, undanröja den 
ådömda påföljden och för brotten 
döma till påföljd av annan art. 

Har jämte skyddstillsyn ådömts 
fiin>:else enligt 28 kap. 3 §. skall 1·id 
ti/liimpningen tl\' hestiimmelserna i 
detta kapitel den ådömda fängelse
påföljden anses som en del av 
skyddstillsynen. 

4 ~12 

Tillämpas 1 § 1 eller 2 beträffan
de någon som villkorligt frigivits 
från fängelse, må den villkorligt 
medgivna friheten förklaras förver
kad; dömes enligt I § 2 till fängelse 
på 1·iss tid, skall sådan förklaring 
meddelas, om ej särskilda skiil iiro 
däremot. 

Tillämpas I ~ I eller 2 beträffan
de någon som villkorligt frigivits 
frän fängelse. mä. om hrottet be
gåtts under priirotiden, den villkor
ligt medgivna friheten eller del diir
m· förklaras förverkad. 

Beslutas ej förverkande enligt första stycket, iiger riitten besluta ålgiird 
som avses i 26 kap. 18 §eller förfänga prövotiden med högst ett är utöver 
den vid frigivningen bestämda tiden. 

12 Senaste lydelse 1973: 918. 
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Förverkande eller tllgänl som nyss sagts m{1 ej beslutas, med mindre 
fråga därom uppkommer i mal vari den frigivne häktats eller erhållit del av 
åtal före prövotidens utgång. 

6 §13 

Är den tidigare ådömda paföljden 
skyddstillsyn, mi:'I r1itten vid till
Himpning av I § I. om det finnes 
påkallat för den tilltalades tillrätta
förande eller av hänsyn till allmän 
laglydnad, även döma till dags
böter, högst etthundratjugo, vare 
sig böter äro stadgade för brottet 
eller ej. 

Tillämpas l * I eller 2, må rätten 
besluta åtgärd eller helwnd/ing som 
avses i 28 kap. 9 § eller förlänga 
prövotiden till högst fem är. 

Dömes med tillämpning av I § 3 
till fängelse. skall vid straffets be
stämmande giilla w1d i 28 kap. 9 § 
stadgas. 

Beslut enligt andra stycket eller 
beslut om undanröjande av skydds
tillsyn må ej meddelas, med mindre 
fråga därom uppkommer i mål vari 
den dömde häktats eller erhållit del 
av åtal före prövotidens utgång. 

Är den tidigare ådömda påföljden 
skyddstillsyn, må rätten vid till
lämpning av I § I. om det finnes 
påkallat för den tilltalades tillrätta
förande eller av hänsyn till allmän 
laglydnad, även döma till dags
böter. högst etthundratjugo. vare 
sig böter äro stadgade för brottet 
eller ej. Är fängelse stadgat fiir det 
nya brottet och prifra.1· frihe1Jberii-
1'1rnde oundgäng/igen erj(Jrdcrligt 
m· hiinsyn till allmän laglydnad. 
mil riillen i stället fiir att diima till 
höter diima till fiingelse enligt 28 
kap. 3 §. 

Tillämpas I ~ 1 eller 2, må rätten 
besluta ätgärd som avses i 28 kap. 
9 § eller förlänga prövotiden till 
högst fem år. 

Dömes med tillämpning av 1 * 3 
till fängelse, skall vid straffets be
stämmande skiilig hänsyn tagas till 
vad den dömde undergått till ji'iljd 
av domen ä skyddstillsyn och till 
1·ad han a1·tjänat a1· fängelse som 
ådiimts enligt första stycket eller 28 
kap. 3 § ävem;om till biiter som 
ådömts enligt första stycket eller 28 
kap. 2 §; och må fängelse ådömas 
på kortare tid än för brottet är stad
gat. 

Fängelse enligt första stycket må 
ej ådi;,nas och beslut enligt andra 
stycket eller beslut om undanrö
jande av skyddstillsyn må. ej med
delas, med mindre fråga d~irom 

uppkommer i mål vari den dömde 
häktats eller erhållit del av åtal före 
prövotidens utgång. 

9 § 

Är den tidigare ådömda påföljden internering och vårdas den dömde 
utom anstalt, må rätten vid tillämpning av 1 § 1 besluta att han skall 
äterintagas i anstalt. Meddelas sädant beslut eller tillämpas l * I beträffan-

13 Senaste lydelse 1975: J.'195. 
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de den som värdas i anstalt, skall riitten. on1 ej s:irskilda skiil ärn diiremot. 
hesUimma minsta tid för den fortsatta anstaltsvärden. Minsta tiden mä i 
sådant fall bestiimmas till Higst sex månader. 

Vårdas den dömde i anstalt. må vad i 1 § 2 sägs icke tillämpas. 

Undanröjande av internering en
ligt 1 * 3 mä ske endast om dom 
meddelas innan påföljden upphört. 
Ådiime.1· fängelse. skall md i 7 § 

tredje stycket siigs iiga mot.1·1·11/'1111-
de tilliimpni11g. 

Undanröjande av internering en
ligt I * 3 må ske endast om dom 
meddelas innan pl\följden upphört. 
Diimes med tilliimpning m· I * 3 till 
fängelse. skall 1·id straffets hestii111-
111a11de skälig hiinsyn tagas 1ill 1·1ul 
den diinule uru/crgåtl pil gmnd a1· 

den tidigare domen, och mä diin·id 
ji'inge/sc ädijma.1· på kortare tid iin 
som fijljer a1· 26 kap. 2 §. 

I 0 § 

Har med tillämpning av I § I ge
nom lagakraftvunnen dom förord
nats. att fängelse, villkorlig dom, 
skyddstillsyn. ungdomsfiingelse el
ler internering som ådömts i tidi
gare mål skall avse ytterligare 
brott, och ändras den tidigare 
ådömda påföljden av högre rätt ge
nom dom som vinner laga kraft. 
skall frågan om påföljd för sagda 
brott efter anmälan av åklagare 
ånyo prövas av domstol. Det
samma skall gälla, när straff be
stämts med tillämpning av 3 § and
ra stycket och det tidigare ådömda 
straffet ändras. 

Har med tillämpning av I * I ge
nom lagakraftvunnen dom förord
nats. att fängelse, villkorlig dom. 
skyddstillsyn eller internering som 
ådömts i tidigare mål skall avse yt
terligare brott, och ändras den tidi
gare ådömda påföljden av högre 
rätt genom dom som vinner laga 
kraft, skall frågan om påföljd för 
sagda brott efter anmälan av åkla
gare ånyo prövas av domstol. Det
samma skall gälla. när straff be
stämts med tillämpning av 3 § and
ra stycket och det tidigare :'.ldömda 
straffet ändras. 

Finnes. när dom å fängelse på viss tid skall verkställas, att den dömde 
begi'i.tt brottet innan sådant straff som ådömts honom för annat brott börjat 
verkställas. och framgår ej av domarna att det andra straffet beaktats. skall 
sedan domarna vunnit laga kraft domstol, efter anmälan av åklagare. med 
tillämpning av 3 § andra stycket bestämma det straff den dömde skall 
undergå till följd av den dom, som sist förekommer till verkställighet. 

11 § 

Förekomma till verkställighet på 
en gång dom å fängelse på livstid 
och dom å böter, förvandlingsstraff 
för böter, fängelse pä viss tid. vill
korlig dom, skyddstillsyn, unR
domsfängelse, internering eller di
sciplinstraff skall livstidsstraffet 
träda i stället för den andra påfölj
den. 

Förekomma till verkställighet på 
en gång dom å fängelse pä livstid 
och dom å böter, förvandlingsstraff 
för böter, fängelse på viss tid, vill
korlig dom, skyddstillsyn, interne
ring eller disciplinstraff skall livs
tidsstraffet träda i stället för den 
andra påföijden. 
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IH 
Fi.irelwmma till verkstiillighet pf1 

en g:'ing dom f1 internering och dom 
ä böter. forvandlingsstraff för 
böter. fängelse pa viss tid, villkorlig 
dom, skyddstillsyn. 1111gdom\/i'i11g
dse eller disciplinstraff, skall. om 
den dömde för undergi\ende av in
ternering skall vf1rdas i anstalt, in
terneringen träda i stlillet för den 
andra p:'lfi.iljden. 

Förekomma till verkställighet pä 
en gång dom a internering och dom 
å böter, förvandlingsstraff för 
höter. fängelse på viss tid, villkorlig 
dom. skyddstillsyn eller disciplin
straff. skall, om den dömde för un
dergående av internering skall vår
das i anstalt, interneringen träda i 
stället för den andra pMöijden. 

Finnes. med hiinsyn till beskaffenheten av det brott som interneringen 
si\lunda ytterligare skall avse, ny minsta tid för anstaltsvflrden påkallad, 
må efter ansökan av åklagare domstol bestämma sådan tid. 

18*1'1 

Uppkommer fråga om utlämning Uppkommer fråga om utlämning 
till Sverige för verkställighet av till Sverige för verkställighet av 
dom. varigenom någon dömts till dom, varigenom någon dömts till 
fängelse. u11gdo111.~/'ii11gelse eller in- fängelse eller internering som ge-
ternering som gemi:nsam påföljd mensam påföljd för två eller flera 
för tvi\ eller !lera brott. och kan ut- brott, och kan utlämning enligt den 
lämning enligt den främmande sta- främmande statens lagstiftning ej 
tens lagstiftning ej ske för alla brot- ske för alla brotten, skall domstol. 
ten, skall domstol, efter anmälan av efter anmälan av åklagare, undan-
åklagare, undanröja den gemen- röja den gemensamt ådömda påfölj-
samt ådömda påföljden och döma den och döma till påföljd för den 
till påföljd för den brottslighet. for brottslighet. för vilken utlämning 
vilken utlämning kan äga rum. kan äga rum. 

Vad som föreskrives i första stycket skall även gälla, då fråga uppkom
mer om att svensk hrottmålsdom, som avser två eller flera brott, skall 
verkställas utomlands i enlighet med lagen (1972: 260) om internationellt 
samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom eller lagen (1978: 80)) 
om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet. och hinder mot 
verkställighet föreligger enligt den främmande statens lagstiftning såvitt 
avser något eller några av brotten. 

35 kap. 

U11gdo111sfii11ge/se hor(fiiller niir 
fem år och internering när femton 
är förflutit frän det domen vann 
laga kraft, ~äframt verkställighet ej 
påbörjats dessförinnan. 

Avbrytes verkställigheten av 
u11gdo111.1Jii11gelse eller internering 
medan den dömde vårdas i anstalt 

•• Senaste lydelse 1978: 802. 

IO * 
Internering hor(faller när femton 

år förflutit från det domen vann 
laga kraft, säframt verkställighet ej 
påbörjats dessförinnan. 

Avbrytes verkställigheten av in
ternering medan den dömde vårdas 
i anstalt eller meddelas när han var-
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eller meddelas niir han vtirdas utom 
anstalt beslut om hans återintag
ning i anstalt. skall vad i första 
stycket sägs iiga motsvarande till
liimpning i frf1ga om den fortsatta 
verkställigheten; och skall diirvid 
tiden riiknas frl'ln det avhrottet 
skedde eller beslutet om åtcrintag
ning vann laga kraft. 

13 

Fc"ircslage11 lrddsc 

das illöm anstalt hcslut om hans 
i'ttcrintagning i anstalt, skall vad i 
första stycket siigs äga motsvaran
de ti!Himpning i fr;'lga om den fort
satta verkställigheten: och skall 
diirvid tiden räknas frän det avhrot
tet skedde eller beslutet om äterin
tagning vann laga kraft. 

3o kap. 

(1 * 
Vad i lag eller författning iir fört:skrivt:t om särskild riittsverkan av att 

nl'lgon dömes till straff skall gälla iiven da annan påföljd som omförmäles i I 
kap. 3 * ädömes. 

Vid tillämpningen av första 
stycket skola villkorlig dom, 
skyddstillsyn, 1111gdom.1fii11ge/se 
och internering samt, om ej i domen 
annorlunda förordnas. överläm
nande till siirskild vård anses lika 
med fängelse. Därvid skola inter
nering samt. om sa förordnas. 
skyddstillsyn. 1111gclom.1fänge/se 
och överlämnande till siirskild vård 
anses motsvara fängelse i minst sex 
månader. 

Vid tillämpningen av första 
stycket skola villkorlig dom. 
skyddstillsyn och internering samt, 
om ej i domen annorlunda förord
nas. överliimnande till siirskild v:\rd 
anses lika med fängelse. Diirvid 
skola internering samt. om sf1 för
ordnas. skyddstillsyn och överläm
nande till särskild vård anses mot
svara fängelse i minst sex månader. 

37 kap. 

I §•s 

Övervakningsniimnds verksam
hetsområde skall omfatta en eller 
flera allmänna underrätters dom
krets, om ej särskilda skäl föreligga 
till annan indelning. För handlägg
ning av ärenden rörande personer 
som dömts till fängelse, ung
domsfiinge/se eller internering må 
tillsättas särskilda övervaknings
nämnder. Övervakningsnämnds 
verksamhetsområde bestämmes av 
regeringen. 

Övervakningsnämnds verksam
hetsområde skall omfatta en eller 
flera allmänna underrätters dom
krets. om ej särskilda skäl föreligga 
till annan indelning. För handlägg
ning av ärenden rörande personer 
som dömts till fängelse eller inter
nering må tillsättas särskilda övcr
vakningsnämnder. Övervaknings
nämnds verksamhetsområde he
stämmes av regeringen. 

Övervakningsnämnd består av fem ledamöter, om ej regeringen förord
nar att viss nämnd skall hava flera ledamöter. Nämnden är beslutför med 
ordförande och två ledamöter. I brådskande fall. så ock i iirenden av 
mindre vikt äger ordföranden ensam besluta å nämndens vägnar. Sådant 
beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med nämnden. 

'"Senaste lydelse 1977: 312. 
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Regeringen äger förordna att övervakningsnämnd skall arbeta å avdel
ningar. Om sådan avdelning skall i tillämpliga delar giilla vad om nämnd är 
stadgat. 

4 ~·" 
Ungdormfä11ge/se11iim11de11 och 

interncring.rniirnnden skola nirdera 
beslå av en ledamot som iir eller 
varit innehavare av domariimbete 
och som skall vara ordförande i 
nämnden och en ledamot som iir 
psykiater. båda med särskilda er
sättare som uppfylla de för ledamo
ten stadgade behörighetsvillkoren, 
samt ytterligare tre ledamöter jämte 
ersättare till det antal regeringen 
bestämmer. Regeringen utser ord
förande, övriga ledamöter och er
sättare. Vid förfall för ordföranden 
tjänstgör i hans ställe av regeringen 
därtill utsedd ledamot eller ersät
tare som kunnat förordnas till ord
förande. 

lnterneri11gsniimrule11 skall best;\ 
av en ledamot som är eller varit 
innehavare <iv domariimbcte och 
som skall vara ordförande i nämn
den och en ledamot som iir psykia
ter, båda med särskilda ersättare 
som uppfylla de för ledamoten stad
gade bchörighetsvillkorcn, samt yt
terligare tre ledamöter jämte ersät
tare till det antal regeringen he
stämmer. Regeringen utser ordfö
rande, övriga ledamöter och ersät
tare. Vid förfall för ordföranden 
tjänstgör i hans ställe av regeringen 
därtill utsedd ledamot eller ersät
tare som kunnat förordnas till ord
förande. 

Ordföranden må i brådskande fall, så ock i ärenden av mindre vikt 
ensam besluta å nämndens vägnar. Så.dant beslut skall anmälas vid nästa 
sammanträde med nämnden. 

Ordförande, övriga ledamöter och ersättare utses för fem år. Avgår 
ledamot eller ersättare före tidens utgång. utses ny ledamot eller ersättare 
för återstående tid. 

Ledamot och ersättare i övervak
ningsnämm.l. kriminalv:'trdsnämn
den. ungdom.1fängelsc11iimrzde11 
och interneringsnlimnden skola 
hava avlagt domared. Mot ledamot 
och ersättare skola gälla samma jäv 
som i fråga om domare: dock skall 
vad i 4 kap. 13 § 7 rättegångsbalken 
sägs icke äga tillämpning i fråga om 
ledamot och ersättare i övervak-
ningsnämnd. 

Ledamot och ersättare i övervak
ningsnämnd, kriminalvärdsnämn
den och interneringsnämnden skola 
hava avlagt domared. Mot ledamot 
och ersättare skola gälla samma jäv 
som i fråga om domare; dock skall 
vad i 4 kap. 13 § 7 rättegångshalken 
sägs icke äga tilllämpning i fräga om 
ledamot och ersättare i övervak
ningsnämnd. 

I fråga om beslut av nämnd som i första stycket sägs skall vad angående 
omröstning i brottmål i överrätt är stadgat i tillämpliga delar lända till 
efterrättelse. 

16 Senaste lydelse 1974: 565. 
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6 * 17 

Begiir den dömde att hliva muntligen hörd i ärende, som handlägges av 
övcrvakningsnämml. skall tillfälle därtill beredas honom. 

I ärende hos kriminalvårdsniimn
den, ungdom.1fiinge/.1·eniimnde11 
och interneringsnämnden bör, om 
det kan antagas vara till gagn och 
Himpligen kan ske. tillfälle beredas 
den dömde att bliva muntligen 
hörd. 

I ärende hos kriminalvårdsnämn
den och interneringsnämnden bör, 
om det kan antagas vara till gagn 
och lämpligen kan ske, tillfälle be
redas den dömde att hliva muntli
gen hörd. 

8 § 18 

Den som dömts till skyddstillsyn Den som dömts till skyddstillsyn 
må genom besvär hos hovrätt föra 
talan mot övervakningsnämnds be
slut angående övervakning enligt 28 
kap. 5 §, förordnande av överva
kare enligt 28 kap. 6 §.föreskrift 
enligt 28 kap. 6 a §. åtgärd enligt 28 
kap. 7 eller 11 § eller föreskrift som 
avses i 26 kap. 15 §. Besvärstiden 
räknas från den dag då han erhöll 
del av beslutet. 

må genom besvär hos hovrätt föra 
talan mol övervakni'ngsnämnds be
slut angående övervakning enligt 28 
kap. 5 §. förordnande av överva
kare enligt 28 kap. 6 §.åtgärd enligt 
28 kap. 7 eller 11 § eller föreskrift 
som avses i 26 kap. 15 §. Besvärsti
den räknas från den dag då han er
höll del av beslutet. 

9§19 

Åtnöjes icke den som dömts till 
ungdomsfängelse eller internering 
med övervakningsnämnds beslut 
om förordnande av övervakare en
ligt 29 kap. 7 § eller 30 kap. 10 § 
eller med nämndens beslut enligt 29 
kap. 8 eller 11 §eller 30 kap. 11 eller 
14 § eller angående föreskrift som 
avses i 26 kap. 15 §. äger han hos 
ungdomsfiingelsenämnden eller in
terneringsnämnden påkalla pröv
ning av beslutet. 

Åtnöjes icke den som dömts till 
internering med övervaknings
nämnds beslut om förordnande av 
övervakare enligt 30 kap. 10 § eller 
med nämndens beslut enligt 30 kap. 
11 eller 14 § eller angående före
skrift som avses i 26 kap. 15 §,äger 
han hos interneringsnämnden på
kalla prövning av beslutet. 

11 § 

Talan må ej föras mot beslut som 
enligt denna balk meddelas av över
vakningsnämnd i andra fall än i 7-
9 §§ sagts, av hovrätt enligt 8 §eller 
av kriminalvårdsnämnden, ung
domsfängelsenämnden eller inter
neringsnämnden. 

17 Senaste lydelse 1971:570. 
18 Senaste lydelse 1973: 91!!. 
19 Senasta lydelse 1973: 918. 

Talan må ej föras mot beslut som 
enligt denna balk meddelas av över
vakningsnämnd i andra fall än i 7-
9 §§ sagts, av hovrätt enligt 8 § eller 
av kriminalvärdsnämnden eller in
terneringsnämnden. 
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N111·ar(111lll' lydelse Fiircsl(lgen lydelse 

38 kap. 

I § 20 

Den som i'ldömts villkorlig dom 
eller skyddstillsyn iiger före full
följdstidcns utgang avgiva förkla
ring, att han är nöjd med domen i 
vad gäller den :'ldömda påföljden. 
Sfldan förklaring skall avse jiimväl 
böter, som i'ldömts med stöd av 27 
kap. 2 § eller 28 kap. 2 §.och inhe
griper hehandling 1·arom stadgas i 
28 kap. 3 *· förklaringen avgives i 
den ordning regeringen föreskriver. 

Den som ådömts villkorlig dom 
eller skyddstillsyn iiger före full
följdstidens utgang avgiva förkla
ring. att han är nöjd med domen i 
vad gäller den ådömda pMöljden. 
Sfldan förklaring skall avse jiimväl 
böter, som adömts med stöd av '27 
kap. 2 § eller 28 kap. 2 §. Förkla
ringen avgives i den ordning rege
ringen föreskriver. 

Förklaring, som avgivits i föreskriven ordning. ma icke i'ltertagas. Har 
den dömde fullföljt talan mot domen, skall hans talan i vad angfir påföljd 
för brottet anses i'ltcrkallad genom förklaringen. 

Angående nöjdförklaring i fråga Angi'lende nöjdförklaring i fri'lga 
om dom å fängelse, ungdom.~fi.'ing- om dom i'l fängelse och internering 
else och internering är särskilt stad- är särskilt stadgat. 
gat. 

Anmälan jämlikt 34 kap. lO eller 
12 § göres hos första domstol i nå
got av målen. 

Anmälan jämlikt 34 kap. 10 § gö
res hos första domstol i något av 
målen. 

Ansökan jämlikt 34 kap. 13 §göres hos den rätt som först avgjort det mål 
vari dömts till internering. 

Anmälan jämlikt 34 kap. 18 §göres hos den rätt som först dömt i målet. 

6 §22 

Nämnd skall deltaga vid under- Nämnd skall deltaga vid under
rätts avgörande av fråga. som avses 
i 2 § eller i 27 kap. 6 §. 28 kap. 9 §. 

30 kap. 8 § eller 34 kap. 10 § andra 
stycket, 13 § eller 18 §. Detsamma 
skall gälla i fråga om undanröjande 
av påföljd enligt 34 kap. I§ 3. för
verkande av villkorligt medgiven 
frihet eller annan åtgärd enligt 34 
kap. 4 §. åtgärd enligt 34 kap. 5 § 
tredje stycket eller 34 kap. 6 § andra 
stycket samt återintagning i anstalt 
eller annan åtgärd enligt 34 kap. 9 §. 

rätts avgörande av fråga, som avses 
i H eller i 27 kap. 6 §. 28 kap. 9 §. 

30 kap. 8 § eller 34 kap. 10 ~ andra 
stycket, 12§, 13§ eller 18§. Det
samma skall gälla i fråga om undan
röjande av påföljd enligt 34 kap. I § 
3, förverkande av villkorligt medgi
ven frihet eller annan åtgärd enligt 
34 kap. 4 §.åtgärd enligt 34 kap. 5 § 
tredje stycket, åtgärd eller hehand
ling enligt 34 kap. 6 § andra stycket 
samt återintagning i anstalt eller an
nan åtgärd enligt 34 kap. 8 eller 9 §. 

Vid avgörande av fråga, som avses i 27 kap. 5 ~ andra stycket eller 28 
kap. 11 §,är underrätt domför med en lagfaren domare. 

20 Senaste lydelse 1974: 565. 
21 Senaste lydelse 1975: 667. 
22 Senaste lydelse 1975: 1395. 
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Fiires/11g<'11 lyddl'I' 

H 
Uppkommer fråga om ädömande av intt:rnering, skall r;itten. om det ej 

av siirskild anledning finnes obehövligt. inhämta yttrande av internerings
niimnden, huruvida st1dan l'\tgärd bör vidtagas. 

Innan riitten enligt 34 kap. 1 *be- Innan riitten enligt 34 kap. 1 *be-
slutar angäende p:lföljd beträffande slutar ang<'iende päföljd bctriiffande 
nflgon som dömts till 1111gdom.1fii11g- någon som dömts till internering 
elsc eller internering skall, om det skall. om det finnes erforderligt, 
finnes erfor\.'. !rligt, yttrande inhiim- yttrande inh~imtas frf111 interne-
tas från 1111i.:dom.1ji'ingc/scnii11111de11 ringsnämnden. 
l'iler intcrneringsnämnden. \/11d nu 
sagts skall iiga 111ots1·tirt1111/e 1ill-
liimp11i11g i .foll som avses i 34 kap. 

I:!*· 

8 * 2:1 

I mäl om l'ltgiird enligt 2 * eller 27 I mttl om ätgärd enligt 2 * eller 27 
kap. 5 * andra stycket eller 6 §. 28 kap. 5 § andra stycket eller 6 *· 28 
kap. 9 §, 30 kap. 8 * eller 34 kap. kap. 9 §. 30 kap. 8 * eller 34 kap. 
10* andra stycket, 12* eller lH 10§ andra stycket eller lH skall 
skall underrätt Uimna den dömde underrätt lämna den dömde tillfälle 
tillfälle att yttra sig. Begiir han att att yttra sig. Begär han att hliva 
bliva muntligen hörd, skall tillfälle muntligen hörd, skall tillfälle därtill 
därtill beredas honom. I mål om åt- beredas honom. I mål om l'\tgärd 
gärd enligt 34 kap. 18 § skall den enligt 34 kap. 18 § skall den dömde 
dömde lämnas tillfälle att yttra sig lämnas tillfälle att yttra sig där sa är 
diir sä är möjligt. Rättens avgöran- möjligt. Rättens avgörande av sa-
de av saken sker genom beslut. ken sker genom beslut. 

Åtgiird enligt 28 kap. 11 § må beslutas utan att tillfälle beredes den 
dömde att yttra sig. 

9 § 24 

Riittens beslut om åtgärd enligt 
27 kap. 5 § andra stycket, 28 kap. 
11 *eller 34 kap. tO *andra stycket, 
12 *· 13 § eller 18 § länder omedel
bart till efterrättelse om ej annor
lunda förordnas. Detsamma gäller 
avgöranden enligt 27 kap. 6 §, 28 
kap. 9 § eller 34 kap. 4, 5, 6 eller 8 .~ 
angäende föreskrifter, prövotid el
ler tid jc)r uni.:dom.1fiini.:else. 

Al-ser beslut Jiin1-liki 28 kap. 9 * 
andra .vtycket eller 34 kap. 6 .9 att 
nåROll skall undergå behandling 
varom stadgas i 28 kap. 3 .9. iiger 
rätten. om .fi"irhållandena påkalla 
det. förordna all hes/ute/ .~kall i.:å i 

2
' Senaste lydelse 1975: 667. 

24 Senaste lydelse !975: 667. 
2 RiksdagPn 1978/79. I sam/. Nr212 

Rättens beslut om åtgärd enligt 
27 kap. 5 § andra stycket, 28 kap. 
11 §eller 34 kap. tO §andra stycket, 
13 §eller 18 § länder omedelbart till 
efterrättelse om ej annorlunda för
ordnas. Detsamma gäller avgöran
den enligt 27 kap. 6 §. 28 kap. 9 § 

eller 34 kap. 4, 5 eller 6 § angående 
föreskrifter eller prövotid. 
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N111·ar1111t!c lrdelst' 

1·erkstiillighe11111111hinder11\' 1111 det 
l'.i rnnnit /aga kraft. Sticlant .fi"irort!-
111111cle 1111) ock 111eclcle/11.1 i .fi·,)ga om 
hcs/111 jii111/ik1 34 kap. 8 !$ 0111 i/11•rin
t11g11i11;.: i anstalt a1· elen s11111 11111frr
g1)r 1111gt!1>111.1:fi.i11gelst'. 

Det hligger polismyndighet att 
liimna domstol. i.ivervaknings-
ni.imnd, kriminalvårdsniimnden, 
1111gt!11111.1:fi'i11gclse11iim11t!e11 och in
tcrneringsniimnden handriickning 
for den dömde~ instiillande i mttl 
eller iirende enligt denna halk eller 
för hans omhiindertagande jiimlikt 
2n kap. 22 *· 28 kap. 11 *· 29 kap. 
11 !$eller 30 kap. 14 *· 

18 

Fiires/ugen frdcl.1c 

1, ~ - ~ 

Det åligger polismyndighet att 
liimna domstol. övervaknings
n:imml, kriminalvårdsniimnden och 
interneringsnämnden handriickning 
för den dömdes inställande i mål 
eller iirende enligt denna halk eller 
för hans omhändertagande j,iimlikt 
26 kap. 22 *· 28 kap. 11 * eller 30 
kap. 14 *· 

I. Denna lag triider i kraft den 1 januari 1980. 
2. Efter ikraftträdandet för ej dömas till ungdomsfängelse och ej heller 

meddelas förordnande enligt 28 kap. 3 * i dess tidigare lydelse om att i 
skyddstillsyn skall ingå behandling i anstalt. 

3. Äldre hesHimmclser giiller fortfarande i fråga om den som vid ikraft
trädandet undergår behandling i anstalt enligt 28 kap. 3 * i dess tidigare 
lydelse eller pt1 grund av förordnande skall undergå sådan behandling 
vilken inte har börjat verkställas. 

4. Äldre hestämmelser gäller, med nedan angivna undantag, fortfarande 
i fråga om den som vid ikraftträdandet undergår ungdomsfångelse eller är 
dömd till ungdomsfängelse enligt dom som inte har börjat verkställas. 

Vad som sägs i 29 kap. 4 *andra meningen om att viss minsta tid skall ha 
födlutit innan den dömde må öve1foras till vård utom anstalt skall inte 
längre gälla. 

I stället för besHimmelsen i 29 kap. 12 * första stycket andra meningen 
skall gälla, att påföljden skall förordnas upphöra senast då ett år födlutit 
fö'rn det den dömde sist överfördes till vård utom anstalt. 

Förordnande enligt 34 kap. I * 1 får meddelas endast i fråga om brott 
som har hegätts före ikraftträdandet. Annan påföljd än böter eller disciplin
straff får inte ådömas med tillämpning av 34 kap. I 9 2. 

Fråga som enligt de äldre bestämmelserna handläggs av ung
domsfä.ngelsenämnden skall från och med den dag regeringen bestämmer i 
stället handliiggas av kriminalvårdsnämnden. 
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2 Förslag till 

Lag om ändring i rättegångsbalken 

19 

Hiirigcnom föreskrivs att 29 kap. 2 och 3 ** samt 51 kap. 25 * 
riittcg;)ngshalkcn skall ha nedan angivna lydelse. 

N11rara11d(' lvdds(' Fiircslagen /ydels<' 

29 kap. 

2 *' 
över frf1ga, som hör till rättegången, skall röstas särskilt. 
Är fråga om ansvar för flera brott, skall, om det erfordras, först i fråga 

om varje hrott omröstning ske, huruvida den tilltalade är skyldig till brot
tet. och d(irefter omröstning angående påföljden företagas. Uppkommer 
fråga, huruvida ett eller flera brott föreligga, skall ock därom röstas sär
skilt. 

Förekomma vid omröstning an
gående pMöljden skiljaktiga me
ningar, huruvida annan påföljd än 
straff eller sådan påföljd jämte 
böter skall ådömas eller hurul'ida i 
skyddstillsyn skull ingå w1staltsbe
ha11dling, skall, om det erfordras, 
särskild omröstning ske om varje 
mening av nu angiven innebörd, be
trliffände vilken yrkande fram
ställes av någon av de röstande. 
Vad nu sagts gälle ock fråga, huru
vida påföljd skall eftergivas eller 
huruvida tilltalad skall vara fri från 
påföljd på den grund att han begått 
brottet under inflytande av själslig 
abnormitet. Blir sådan mening ej 
gällande, skall särskild omröstning 
ske om straff. 

Föreligga skilda meningar om 
storleken av böter som ådömas 
jämte annan påföljd än straff, om 
särskilda föreskrifter vid skyddstill
syn eller om minsta tid för interne
ring. skall, om det erfordras, sär
skild omröstning därom företagas. 

Förekomma vid omröstning an
gående påföljden skiljaktiga me
ningar, huruvida annan påföljd än 
straff eller sådan påföljd jämte 
böter eller skyddstillsyn jämte 
fängelse enligt 28 kap. 3 § brotts
balken skall ådömas, skall, om det 
erfordras, särskild omröstning ske 
om varje mening av nu angiven in
nebörd, beträffande vilken yrkande 
framställes av någon av de rös
tande. Vad nu sagts gälle ock fråga, 
huruvida påföljd skall eftergivas el
ler huruvida tilltalad skall vara fri 
från påföljd på den grund att han 
begått brottet under inflytande av 
själslig abnormitet. Blir sådan me
ning ej gällande, skall särskild om
röstning ske om straff. 

Föreligga skilda meningar om 
storleken av böter som ådömas 
jämte annan påföljd än straff, om 
längden av fiingelsestrujf som en
ligt 28 kap. 3 § brottsbalken 
ådömes jämte sl..)•dd.\·til/syn, om 
särskilda föreskrifter vid skyddstill
syn eller om minsta tid för interne-
ring, skall, om det erfordras, sär
skild omröstning därom företagas. 

Har någon vid tidigare omröstning varit emot det slut, vari de flesta 
stannat. vare han skyldig att deltaga i senare omröstning; vid omröstning 
angående ådömande av straff eller beträffande fråga, huruvida påföljd skall 

' Senaste lydelse 1964: 166. 
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N111·ara11dc /ydcl.1·1' Fiirl'slag1·11 lydd.1·1· 

eftergivas eller huruvida tilltalad skall vara fri frän pf1fiiljd pt1 den grund att 
han begått hrollet under inllylande av sjiilslig ahnormitct. skall dock den 
som tidigare röstat for den tilltalades frikiinnande anses hava biträtt den fiir 
den tilltalade lindrigaste meningen. 

3 ~· 
Yppas i tingsriitt, dtl riitten består av en lagfaren domare och niimnd. 

annan mening iin ordförandens och förena sig minsl fyra t'ller, dtl i niirnn
dcn iiro endast fyra. minst lre niimndemiin om skiilen och slutet, giillc 
niimndens mening: i annat fall giille ordförandens. 

Yppas, då tingsrätten hestår av tvf1 lagfarna domare och niimnd, annan 
mening än sådan som omfattas av de lagfarna domarna och förena sig. niir 
sex sitta i nämnden, minst fem och eljest minst fyra niimndemiin om skiilcn 
och slutet. gälle niinmdens mening. I annat fall giille den mening som 
omfattas av de lagfarna Llomarna. Förena sig dessa ej om en mening, giillc 
av Lieras meningar den som bitriides av Lie flesta av niimndemännen eller, 
om lika mi\.nga biträda vardera meningen. den som iir linurigast: kan ej 
nägon mening anses som lindrigare. giille ordföranuens. Om det erfordras. 
sker i fall som nu avses fortsatt omröstning inom nämnden för att utröna 
hur många som biträda vardera meningen. 

Vid omröstning i annat fall gälle 
den mening, som omfattas av mer 
än hälften av ledamöterna. Har nå
gon mening erhållit hälften av rös
terna och är denna den lindrigaste, 
gälle den meningen; vid särskild 
omröstning, huruvida villkorlig 
dom skall meddelas eller skyddstill
syn, ungdam.1:(iingelse eller inter
nering Mörnas eller förordnande 
meddelas om överlämnande till sär
skild vård, så ock eljest. då ej nå
gon mening kan anses som lindri
gare, gälle dock den mening. som 
erhållit hälften av rösterna och 
bland dem ordförandens. 

Vid omröstning i annat fall gälle 
den mening, som omfattas av mer 
än hälften av ledamöterna. Har nå
gon mening erhållit hälften av rös
terna och är denna den lindrigaste. 
gällc den meningen: vid sär"kild 
omröstning. huruvida villkorlig 
dom skall meddelas eller skyddstill
syn, skyddstillsyn jiimte fängelse 
enligt 28 kap. 3 § brottsha/ken eller 
internering tidömas eller förord
nande meddelas om överlämnande 
till särskild vård, så ock eljest, då ej 
någon mening kan anses som lindri
gare, gälle dock den mening, som 
erhållit hälften av rösterna och 
bland dem ordförandens. 

51 kap. 

25 *2 

Ej må hovrätten i anledning av 
den tilltalades talan eller talan, som 
av åklagare föres till hans förmån, 
döma till brotts påföljd, som är att 
anse såsom svårare än den, vartill 

' Senaste lydelse 1976: 560. 
2 Senaste lydelse 1964: 166. 

Ej må hovrätten i anledning av 
den tilltalades talan eller talan. som 
av åklagare föres till hans förmån, 
döma till brottspåföljd, som är att 
anse såsom svårare än den, vartill 
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Ntt1'tll"lllllle lvdd.1<' 

underriitten dömt. Har den tillta
lade av underriitten dömts till fäng
else. iige hovriitten fiirordna om 
villkorlig dom, skyddstillsyn, 1111g
do111.1:fä11gelse. internering eller 
överfamnande till siirskild vård. så 
ock jiimte villkorlig dom. skydds
tillsyn eller överliimnandc till värd 
enligt harnavtlrdslagen döma till 
böter. Har undcrriitten meddelat 
förordnande som nu sagts. äge hov
rätten döma till annan p<'l.följd. 

21 

Fiirl'slag1'11 !rdelse 

underriittcn dömt. Har den tillta
lade av undcrriittcn dömts till fäng
else. iigc hovrätten förordna om 
villkorlig dom. skyddstillsyn. inter
nering eller överlämnande till sär
skild vård, så ock jämte villkorlig 
dom. skyddstillsyn eller överläm
nande till vård enligt barnavi\rdsla
gen döma till böter iil'ensom jiimte 
skyddstillsyn di'jnw till fi'inge/se en
ligt 28 kap. J * hrottsha/ken. Har 
underrätten meddelat förordnande 
som nu sagts, iige hovrätten döma 
till annan påföljd. 

Denna lag triider i kraft den I januari 1980. 

3 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1937: 249) om inskränkningar i rätten att 
utbekomma allmänna handlingar 

mirigenom föreskrivs att 12 * lagen ( 1937: 249) om inskränkningar i 
riitten att utbekomma allmänna handlingar skall ha nedan angivna lydelse. 

N111'l/ra11dc lydelse Fi'ireslat;en lydelse 

12 *' 
Hos myndighet vid kriminalvflrdsanstalt, allmänt häkte eller arbetsan

stalt upprättade handlingar rörande i anstalten intagen person må ej utläm
nas tidigare än sjuttio år efter deras datum, sävida det ej är uppenbart att 
utHimnandet ej kommer att missbrukas till men för enskild. Fråga om 
utlämnande av handling hos myndighet inom kriminalvärden prövas av 
kriminalvårdsstyrelsen. Vid utlämnande böra erforderliga förbehåll göras. 

Detsamma gäller handlingar, 
vilka upprlittats av befattningsha
vare inom skyddskonsulentorgani
sationen eller annan som fullgör 
skyddskonsulents uppgifter eller av 
övervakare eller den som anlitats 
såsom biträde vid övervakning, i 
den mån handlingarna röra perso
ner som ställts under övervakning 
efter dom tt fängelse, skyddstillsyn, 
1111Rclom4ä111;dse, internering e!ler 
intagning i arbetsanstalt. 

' Senaste lydelse 1977: 1029. 

Detsamma gäller handlingar, 
vilka uppriittats av befattningsha
vare inom skyddskonsulentorgani
sationen eller annan som fullgör 
skyddskonsulents uppgifter eller av 
övervakare eller den som anlitats 
såsom biträde vid övervakning, i 
den mån handlingarna röra perso
ner som ställts under övervakning 
efter dom ä fängelse. skyddstillsyn, 
internering eller intagning i arbets
anstalt. 
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N111·w·111ufr lydelse 

Hos kriminalvi\nJsnämnden, 
1111gdo111.1fii11gelse11ii111ndc11, in ter
nerings nlimnden eller övervak
ningsnlimnd upprlittade handlingar 
rörande person som är intagen i an
stalt eller sblld under övervakning 
mti ej utllimnas tidigare i.in sjuttio år 
efter deras datum, om det kan anta
gas att handlingarnas offentliggö
rande skulle medföra men för den 
som herörs eller någon honom när
stående. Vad nu sagts giiller ej i 
fråga om heslut som utfärdats sär
skilt eller upptagits i protokoll. 

Fiireslagen lydelse 

Hos kriminalvårdsnämnden. in
terneringsnämnden eller övervak
ningsniimnd uppriittade handlingar 
rörande person som iir intagen i an
stalt eller stiilld under övervakning 
mti ej utliimnas tidigare än sjuttio är 
efter deras datum, om det kan anta
gas att hamllingarnas offentliggö
rande skulle medföra men för den 
som berörs eller någon honom nlir
staende. Vad nu sagts gäller ej i 
fråga om heslut som utfärdats siir
skilt eller upptagits i protkoll. 

Har uppgifter om den som häktats eller dömts för brott eller heträffandc 
vilken förordnats om intagning i arbetsanstalt tillförts av kriminalvårdssty
relsen fort register inom rättsväsendets informationssystem, må uppgif
terna ej utlämnas, såvida det ej är uppenbart att utlämnande! ej kommer att 
misshrukas till men för enskild. Vid utlämnande höra erforderliga förbehäll 
göras. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980. Äldre bestämmelser gäller 
fortfarande i fråga om handlingar rörande dem som före ikraftträdandet har 
diimts till ungdomsfängelse. 

4 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1963: 193) om samarbete med Danmark, 
Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m. m. 

Härigenom föreskrivs att 12, 19 och 21 §§ lagen (1963: 193) om samarbe
te med Danmark, Finland, Island och Norge angående verksHillighet av 
straff m. m. skall ha nedan angivna lydelse. 

Nul'arande lydelse Fiiresla{:en lydelse 

12 §' 

Vad för den dömde är bestämt 
angående prövotid och övervak
ningstid i den stat där domen med
delats skall gälla såsom om domen 
givits här i riket. Föreskrifter an
gående den dömdes åligganden, 
som meddelats i anslutning till do
men, skola, om ej övervaknings-

1 Senaste lydelse 1964: 548. 

Vad för den dömde är bestämt 
angående prövotid och övervak
ningstid i den stat där domen med
delats skall gälla såsom om domen 
givits här i riket. Föreskrifter an
gående den dömdes åligganden, 
som meddelats i anslutning till do
men, skola, om ej övervaknings-
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N11raru11dc f.\·dc/se 

niinmdcn förordnar annat. iiga till
Himpning. I övrigt skall vad i 
svensk lag iir stadgat om skyddstill
syn iiga motsvarande tilliimpning; 
.fi.irord111111clc 0111 hclw11dli11g enligt 
:!8 /.;.1111. 3 .~ hrottsh11/kc11 1111/ dock ej 
111eddclas. 

Fiires/agen h·de/.1,· 

niimnden l'örnrdnar annat. iiga till
Wmpning. I övrigt skall vad i 
svensk lag iir stadgat om ~kyddstill
syn iiga motsvarande tilfampning. 

Meddelas i Danmark. Finland, Island eller Norge hc~lut om iindrade 
bestiimmclser med avseende i·i domen eller om förverkande av answndet. 
skall beslutet iiga giltighet hiir i riket. 

19 *' 
Vad för den frigivne iir besti\mt angfiende prövotid och tivervakningst id i 

den stat diir frigivningen skett skall giilla st1som om frigivningen iigt rum 
hiir i riket. Föreskrifter angtiende den frigivnes Migganden. som meddelats 
i anslutning till den villkMliga frigivningen, skola, om ej övervaknings
niimndcn förordnar annat. iiga tilliimpning. I övrigt skall, om ej annat 
fiireskrives nedan, timimpas vad i svensk lag i allmiinhet iir stadgat om 
villkorlig frigivning; dock må prövotiden ej förlängas. 

Förklaras hiir i riket den villkor- Förklaras hiir i riket den villkor-
ligt medgivna friheten förverkad. 
skall verkställighet här ske av det 
1·icl frigil'l1i11ge11 tlterst1/e11de strqf 
fet, omvandlat till fängelse på lika 
lt\ng tid. 

ligt medgivna friheten htlt eller dd-
1·is förverkad, skall verkstiillight:t 
h~ir ske av 1·ac/ .10111.fi.in·er/..1111, om
vandlat till fi.ingelse pti lika ltlr1g tid. 

Beslutas i Danmark, Finland, Island eller Norge iindrade bestiimmelser 
med avseende å den villkorliga frigivningen eller förverkande av den 
villkorligt medgivna friheten. skall beslutet äga giltighet hiir i riket. 

21 §2 

Om någon, som villkorligt frigi
vits efter avtjiinande i Danmark av 
f:engsel. i Finland av tukthus eller 
fängelse, i Island av fangelsi eller i 
Norge av fengsel. här i riket överty
gas om annat hrott som han hegätt 
under prövotiden, må riitten, ändå 
att övervakning i anledning av den 
villkorliga frigivningen ej anordnats 
här, med tillämpning av vad i 
svensk lag lir stadgat om villkorlig 
frigivning förklara den villkorligt 
medgivna friheten förverkad. Där
vid skola bestämmelserna i 19 s 
andra stycket äga tillämpning. 

Om ntlgon, som villkorligt frigi
vits efter avtjän<mde i Danmark av 
fa:ngsel, i Finland av tukthus eller 
fängelse, i Island av fangelsi eller i 
Norge av fengsel. här i riket överty
gas om annat brott som han hegiitt 
under prövotiden. mii riitten, iindti 
att övervakning i anledning av den 
villkorliga frigivningen ej anordnats 
här, med til!Hmpning av vad i 
svensk lag är stadgat om villkorlig 
frigivning förklara den villkorligt 
medgivna friheten helt eller deh'is 
förverkad. Därvid skola bestäm
melserna i 19 ~ andra stycket ~iga 
tillämpning. 

Denna lag tr~ider i kraft den I januari 1980. 

1 Senaste lydelse 1974: 913. 
2 Senaste lydelse 1964: 548. 
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5 Fiirslag till 

Lag om ändring i lagen (1963: 197) om allmänt kriminalregister 

H:irigenom föreskrivs att 2-4, 10 och l l ~~lagen ( 1963: 197) om allmiint 
kriminalregister skall ha neJan angivna lydelse. 

N111·am11de lyddl'I' 

, SI - ~ 

Fiireslage11 lydelse 

\{egistret skall inneh?illa uppgifter angf1ende Jem som av domstol i rikt:t 

1. dömts till föngelse. villkorlig I. dömts till 11.ingelse, villkorlig 
dom, skyJJstillsyn, 1111gdo111.1:fi"i11g- dom. skyddstillsyn eller interne-
l'isc eller internering: ring: 

2. iiverHimnals till sluten eller öppen psykiatrisk vard eller till vfml i 
specialsjukhus för psykiskt utvecklingsstörda eller. om för hrollet fa stad
gat fängelse. till vt1nJ enligt lagen om nykterhetsvfird; eller 

3. erhf1llit anständ med verkstiillighet av förvandlingsstraff. 

Har brott. för vilket diimts till Har brott, för vilket dömts till 
skydJstillsyn, enligt domen bcgi\tts 
under inflytande av stidan sjlilslig 
abnormitet som avses i 33 kap. 2 ~ 
brottsbalken, eller har i dom cl 
skvddstillsy11 meddelats fiirord-
11a11de 11111 hel1<111d/i11g enligt 28 kaf>. 
3 * sw1111w halk, skall detta sfaskilt 
anmlirkas i registret. 

skyddstillsyn. enligt domen beg{ltts 
under inflytande av st1dan själslig 
abnormitet som avses i 33 kap. 2 § 

brottsbalken. skall detta särskilt an
märkas i registret. 

I registret skall antecknas brottet samt uppgift om verkstiilld person
utredning och om domen eller beslutet. 

I registret skall anteckning ske 
I. om för den som dömts till pilföljd av beskaffenhet all skola antecknas i 

registret prövotid förlänges eller päföljden förklaras skola avse jämväl 
annat bro!! eller undanröjes eller ock pilföljd förklaras skola trlida i stället 
för annan pMöljd: 

2. om villkorligt meJgiven frihet 
förklaras förverkad; 

J. om Fir de11 som diimts till 
skyddstillsyn fiirordnande medde-
las om helwndling enligt 28 kap. J ~ 
brottsbalken; 

4. om f("ir de11 som dii111t.1· till 1111g
domsfii11gelse domstol .f("ir/iinger 
den liingsta tid som 1111gdo111.1:fii11g
e/se må pågå eller Fircskril·er, att 
iive~(cJrande till vilrd utom anstalt 
ej nu/ ske ji"ire 1·iss tidpunkt; 

' Senaste lydelse 1967: 946. 
2 Senaste lydelse 1975: 296. 

2. om villkorligt medgiven frihet 
förklaras helt eller delvis förverkad; 
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5. om för den som diimts till internering domstol medgiver förbngning 
av tiden för värd i anstalt eller bestiimmer ny minsta tid för anstaltsvfmlcn; 

h. om heslut meddclasjiimlikt 34 kap. 10 eller 18 § hrottsbalken: samt 
7. om fi.ir den som erhftllit anständ med verkställigheten av förvandlings

straff prövotiden forliinges eller anständet förklaras förverkat. 

4 *' 
Registret skall innehrilla anteckning om 
I. verkstiilligheten-.; bii1:jan t1ctriiffande den som dömts till fängelse och 

frigivning fri'in sr1dant straff. med angivande vid villkorlig frigivning av 
priivotiden och den iiterstaende strafftiden: samt 

2. vcrkstiillighetcns bö1:jan. över- 2. vcrkstiillighetens hörjan. iiver-
gfmg till v;.ird utom anstalt samt gang till vt1rd utom anstalt samt 
<Hcrintagning i anstalt bt:triiffandc titerintagning i anstalt betriiffande 
den som dömts till 1111gd11111.\(i'i11g- den som dömts till internering 
dse elll'r internering iivcnsom upp- iivcnsom upphiirande av sf1dan pil-
hörande av si1dan pi1fiiljd. följd. 

I registerutdrag enligt 8 §skall. om ej annat följer av vad nedan stadgas. 
icke medtagas anteckning om 

I. villkorlig dom. skyddstillsyn, 
överlämnande till särskild vård el
ler anständ med verkställighet av 
förvandlingsstraff. sedan tio år för
flutit från domen eller beslutet: 
samt 

2. fångelse, u11gdom.1ji'i11ge/.H' el
ler internering, sedan tio år förflutit 
från frigivningen eller övergången 
till vård utom anstalt. 

I. villkorlig dom, skyddstillsyn, 
,fi'ingelse som ådömts e11/igt 28 kap. 
3 § hrottshalken, överlämnande till 
särskild vård eller anstånd med 
verkställighet av förvandlingsstraff. 
sedan tio år förflutit från domen el
ler beslutet: samt 

2. fängelse i a1111at fall iin som 
avses i I eller internering, sedan tio 
tir förllutit från frigivningen eller 
övergången till vård utom anstalt. 

Har före utgången av tid som nu sagts beträffande samma person ånyo 
meddelats dom eller beslut, som enligt 2 §skall antecknas i registret, skola 
häda anteckningarna upptagas i registerutdrag, sf1 länge n:'lgondera jämlikt 
första stycket skall medtagas. Förekomma flera anteckningar. skall vad nu 
sagts iiga motsvarande tillämpning. Anteckning om dom eller beslut. som 
meddelats fi.ire den I januari 1945, eller om verkställighet av påföljd som 
best~imts i sf1dant avgörande medtages dock endast i den utsträckning 
regeringen hestämmer. om ej begäran om fullständigt utdrag har gjorts. 

Skall med tilfampning av vad i denna paragraf stadgas i utdraget ej 
medtagas n~1gon anteckning om påföljd, skola ej heller medtagas övriga 
anteckningar, som mf1 förekomma i registret. I utdrag till domstol eller 
i:\klagare skall dock alltid medtagas ante1.:kning om verkställd sinnesunder
sökning eller riittspykiatrisk undersökning. 

Bestiimmelserna i denna paragraf skolajiimviil äga tilliimpning betriiffan
de uppgift som antecknats meJ stöd av 6 ~. 

1 Senaste lyJelse 1975: 13. 
'Senaste lydelse 1975: 411. 
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N111·11ra11de lydelse Fiire.1illgc11 lydelse 

Begriinsning som fiirut angetts i uenna paragraf skall ej iakttagas. om för 
siirskilt fall fullstiindiga uppgifter hegiiras av justitiekanslern. justiticom
hudsman eller datainspektionen. 

11 *' 
I frf1ga om utdrag j~imlikt 9 ~ skall vad i lll ~ stadgas tiga motsvarande 

tilliimpning med följande avvikelser: 

I. Savitt avser anteckning om 
fängelse i högst ett år, villkorlig 
dom, skyddstillsyn, 1111gdo111.1fii11g
clse eller anstånd med verkstiil
lighet av förvandlingsstraff skall i 
stiillet för den i 10 ~ första styået 
angivna tiden gälla en tid av fem år. 

I. Såvitt avser anteckning om 
fängelse i högst ett är. villkorlig 
dom. skyddstillsyn, jiingl'ise .10111 

ådiimt.1· enligt 28 kap. 3 ~ brottshal
ken eller ansttmd med verkstiil
lighet av förvandlingsstratT skall i 
st:illet för den i 10 * första stycket 
angivna tiden gälla en tid av fem år. 

2. Anteckning om pMi.iljd, vilken [1diimts endast för gärning som nf1gon 
hcg[ltt innan han fyllt auerton {1r, skall ej i nagot fall medtagas. 

3. Föreskrifterna i 10 ~ andra stycket tredje punkten och tredje stycket 
andra punkten skola ej giilla. 

Denna lag trtider i kraft den I januari 1980. Äldre bestiimmelser giiller 
fortfarande i fräga om anteckning om dom pfl ungdomsfängelse och förord
nande enligt 28 kap. 3 * brottsbalken om hehandling i anstalt. som har 
meddelats före ikraftträdandet. 

6 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1964: 167) med särskilda bestämmelser om 
unga lagöverträdare 

Härigenom föreskrivs att 9 * lagen ( 1964: 167) med särskilda bestämmel
ser om unga lagöverträdare skall ha nedan angivna lydelse. 

Ej ma den som i<..:ke fyllt aderton 
tir dömas till fängelse. skyddstillsyn 
eller t1nRdom.~flingelse. med mind
re den som har vårdnaden om ho
nom. Jiir s[1 fämpligen kunnat ske, 
hlivit hörd i målet. 

Ej må den som icke fyllt aderton 
år dömas till fängelse eller skydds
tillsyn. med mindre den som har 
vårdnaden om honom. diir så Himp
ligen kunnat ske, blivit hörd i ma
let. 

Innan någon som iir under tjugoett år dömes till påföljd som avses i 
första stycket skall den som utfört personundersökning i målet höras, om 
ski.il iiro diirtill. 

' Senaste lydelse 1970: 421. 
2 Senaste lydelse 1974: 245. 
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N111·11m11ci<' lrdei.l'l' Fiircslagcn lyclelse 

\1;'1rdnadshavan: som hiires enligt första stycket iiger riitt till ersättning 
och fiirskott enligt vad om vittne iir stadgat. Ersiittningen skall giildas av 
stats verket. 

Denna lag triider i kraft den I januari 1980. 

7 Förslag till 

Lag om ändring i lagen ( 1964: 450) om åtgärder vid samhällsfarlig 
asocialitet 

Hiirigcnom föreskrivs att .'.\och 18 ~* lagen (1964: 450) om åtgärder vid 
samhiillsfarlig asocialitet skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·arw1Je /rdel.1e Fiires/agen lydelse 

3 ~\ 

Förordnande om intagning i arbetsanstalt må meddelas endast om det är 
uppenbart att den som avses diirmed icke kan genom hjiilpåtgärder eller 
andra mindre ingripande ätgärder förmås till livsföring som ej är farlig för 
allmän ordning och siikerhet. 

Ej mt\ förordnande om någons intagning i arbetsanstalt meddelas 
a) om han iir i behov av sluten psykiatrisk vård, vård i vårdhem eller 

specialsjukhus för psykiskt ut vccklingsstörda eller vård på allmän vårdan
stalt för alkoholmissbrukare. 

h) om han dömts till fängelse i 
minst sex m{mader. 1111gcl11111.1:fi'i11g
e/.1·1'. internering eller skyddstillsyn 
eller omhändertagits för samhiills
vt1rd och mindre iin ett år förflutit 
från det straffet till fullo verkstiillts 
eller påföljden eljest upphört eller 
samhällsvflrden slutligt upphört, el
ler 

h) om han dömts till fängelse i 
minst sex m;'\nader, internering el
ler skyddstillsyn eller omhänderta
gits för samhällsvård och mindre än 
ett ;'\r förflutit från det straffet till 
fullo verkställts eller påföljden el
jest upphört eller samhällsvården 
slutligt upphört. eller 

cl om heslut angäende hans avvisning, förpassning, förvisning eller 
utvisning ur riket kan verkställas. 

Fiirordnande om någons intag- Förordnande om någons intag-
ning i arbetsanstalt förfaller, om ning i arhetsanstalt förfaller, om 
han, innan intagning skett. dömes han, innan intagning skett, dömes 
till fängelse i minst sex månader, till fängelse i minst sex månader el-
1111gdoms.fi'i11ge/se eller internering. ler internering. 

Om flera fängelsestraff verkstiillas eller skola verkställas samtidigt, skall 
vid tillämpning av andra stycket b) eller tredje stycket hänsyn tagas till den 
sammanlagda fängelsetiden. Som fängelse anses härvid även förvandlings
straff för höter. 

'Senaste lydelse 1967: 944. 
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18 §' 

Skall <len som iir intagen i arhets
anstalt eller villkorligt utskriven un
dergi1 fängelse i minst sex mäna<ler, 
1111gi/11111.1fii11gdse eller internering. 
skall förordnandet om intagning i 
arhetsanstalt anses förfallet. 

Skall den som iir intagen i arbets
anstalt eller villkorligt utskriven un
dergå fängelse i minst sex mfmader 
eller internering. skall förordnandet 
om intagning i arhetsanstalt anses 
förfallet. 

Om intagen skall undergå fängelse kortare tid än sex månader. sä ock om 
domstol överlämnat intagen till sluten psykiatrisk värd. värd i specialsjuk
hus för psykiskt utvecklingsstiir<la eller vård cnligi lagen om nykterhets
vfird och han till följd diirav skall intagas för sluten psykiatrisk värd eller 
v{ir<l i specialsjukhus eller tvångsint~1gas på vårdanstalt, skall verkställig
heten eller vården så liinge <len pågår träda i stället för behandlingen i 
arbetsanstalt. 

I kvarhållningsti<len inräknas tid för verkställighet och värd. som avses i 
andra stycket, men ej tid, varunder intagen till följd av häktning eller 
avvikande varit fränvaran<le frän arbetsanstalten, ej heller tid, under vil
ken återintagen varit villkorligt utskriven. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1980. Äldre bestämmelser giiller 
fortfarande i fräga om den som före ikrafttriidandet har dömts till ungdoms
fängelse. 

8 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1964: 542) om personundersökning i brott

mål 

Härigenom föreskrivs att 2 och 7 ** lagen ( 1964: 542) om personunder
sökning i brottmäl skall ha nedan angivna lydelse. 

Nurnrande lydelse FiireslaRrn lydelse 

2 §2 

Ej må någon dömas till fängelse i 
sex månader eller däröver. skydds
tillsyn. w1Kdomsfii11Relse eller in
ternering eller överlämnas till· sär
skild vård utan att personunder
sökning ägt rum. Personundersök
ning är likväl ej erforderlig, om ut
redning som avses därmed ändock 
är tillgänglig för rätten. 

'Se11aste lydelse 1967: 944. 
2 Senaste lydelse 1979: 79. 

Ej må någon dömas till fängelse i 
sex månader eller däröver. skydds
tillsyn eller internering eller över
lämnas till särskild vård utan att 
personundersökning ägt rum. Per
sonundersökning är likväl ej erfor
derlig, om utredning som avses där
med ändock är tillgänglig för rätten. 
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7 ~I 
Rätten må. niir sldil äro därtill. förordna Hikare alt avgiva Hikarintyg 

angående misstänkt. Sådant intyg skall avfattas enligt anvisningar som 
meddelas av regeringen. 

Om rättspsykiatrisk undersök
ning ej verkställts, skall läkarintyg 
som sägs i första stycket inhämtas 
frän psykiater, innan nf1gon dömes 
till internering eller överlämnas till 
öppen psykiatrisk värd eller 111/Ron 
som ej h'llt aderton år dii111es till 
ungdomsfänRelse. 

Om riittspsykiatrisk undersök
ning ej vcrkstiillts. skall liikarintyg 
som sägs i första stycket inhiimtas 
frf1n psykiater. innan nägon dömes 
till internering eller överHimnas till 
öppen psykiatrisk värd. 

Misstänkt som ej är häktad iir pliktig att för läkarundersökning instiilla 
sig ä tid och ort som liikaren bestiimmer. Uteblir den rnissUinkte. mft 
polismyndighet lämna handräckning för hans inställande. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1980. 

9 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1965: 94) om polisregister m. m. 

Härigenom föreskrivs att 7 §lagen ( 1965: 94) om polisregister m. m. skall 
ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Fiireslagen lydcl.H' 

7 § 2 

I uppgift frän polisregister må, om ej annat följer av 7 a §, ej medtagas 
anteckning om 

I. böter, sedan fem är förflutit frän dom, beslut eller godkännande av 
strafföreläggande; 

2. villkorlig dom, skyddstillsyn, 
överlämnande till särskild värd, 
dom varigenom någon enligt 33 
kap. 2 § brottsbalken förklarats fri 
från påföljd, dom vari förordnats 
om villkorligt anstånd med intag
ning i arbetsanstalt, beslut av åkla
gare att icke tala å brott eller beslut 
om förpassning eller utvisning. se
dan tio är förflutit från dom eller 
beslut; 

'Senaste lydelse 1975: 720. 
2 Senaste lydelse 1970: 642 (jfr 1973: 56). 

2. villkorlig dom, skyddstillsyn, 
fiingelse som ådiimt.1· enligt 28 kap. 
3 § brottsbalken, överlämnande till 
särskild värd, dom varigenom nå
gon enligt 33 kap. 2 § brottsbalken 
förklarats fri frän påföljd, dom vari 
förordnats om villkorligt anstånd 
med intagning i arbetsanstalt, be
slut av åklagare att icke tala ä brott 
eller beslut om förpassning eller ut
visning, sedan tio är förflutit från 
dom eller beslut; 
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N111·ar11111fr lydelse Fiircs/agen lydelse 

3. fängelse, 11ngdom.1fii11ge/se, 3. fängelse i annat .fiill iin .w111 
internering eller intagning i arbets- m·ses i 2, internering eller intagning 
anstalt, sedan tio år förflutit från i arbetsanstalt, sedan tio är förflutit 
frigivningen eller övergången till från frigivningen eller överg?mgen 
vttrd utom anstalt; till vård utom anstalt; 

4. vandel i övrigt, sedan tio tir förnutit från den hiindelse som fiiranlell 
anteckningen. 

Anteckning om förvisning medtages under tid, som är föreskriven för 
brottspäföljd vilken iiuömts jiimte förvisningen. 

Har före utgången av tid som nu sagh beträffande samma person tinyo 
meddelats dom eller heslut eller förekommit hiinuelse, som antecknats i 
registret och icke avser endast föriinuring av päföljd eller verkstiillighet av 
tidigare dom eller beslut, må båua anteckningarna medtagas sa l~inge 
n:tgondera mä medtagas enligt första eller andra stycket. Förekomma nera 
anteckningar, iiger vad nu sagts motsvaranue tillämpning. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1980. Äldre hestiimmelser giiller 
fortfarande i fråga om anteckning om dom på ungdomsfängelse som har 
meddelats före ikrafttriidandet. 

10 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1966: 293) om beredande av sluten ps)"kiat
risk vård i vissa fall 

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen ( 1966: 293) om heredande av sluten 
psykiatrisk våru i vissa fall skall ha nedan angivna lydelse. 

N 111·ara11de lydelse Fiireslagen lydel.1·1· 

4 *' 
Ansökan om intagning får göras av make till den som ansökningen avser. 

om makarna sammanbo, av annan som stauigvarande sammanbor med 
honom eller av hans barn, fader. moder, syskon, förmyndare eller goue 
man. Ansökan får göras även av ordförande i socialnämnd, barnavflrds
nämnd, nykterhetsnämnd eller hälsovårdsnämnd eller av polismyndighet. 
Om kommunfullmäktige besluta det, äger socialnämnuen uppdraga åt an
nan ledamot i nämnden än ordföranden eller åt tjänsteman i ledande 
ställning hos kommunen att göra ansökan om intagning. 

Läkare vid sjukhus eller klinik, där sluten psykiatrisk värd icke medue
las, eller vid sjukhem för lättskötta psykiskt sjuka eller specialsjukhus för 
psykiskt utvecklingsstörda eller rektor för särskola eller föreständare för 
värdhem för psykiskt utvecklingsstörda fär göra ansökan i fräga om den för 
vars värd han svarar. Militär chef, dock lägst kompanichef eller motsva
rande chef. fär göra ansökan beträffande den som stflr under hans befäl. 

'Senaste lydelse J 974: 581. 
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I fri1ga om den som genom laga
kraftvunnen dom dömts till skydds
tillsyn eller som villkorligt frigivits 
frim kriminalviirdsanstalt eller vill
knrligl utskrivits frt1n arhetsanstalt 
eller som i\verfiirts till vfinl utom 
anstalt clkr att ha dömts till 1111g
do111.\/i"i11gc/sc eller internering för 
ansökan göras av ordföranden i den 
övervakningsniimnd under var~ till
syn han st{1r. 

31 

Fiireslagcn /.Hld.l'l' 

I fråga om den som genon1 laga
kraft vunnen dom dömts till skydds
tillsyn eller som villkorligt frigivits 
från kriminalvårdsanstalt eller vill
korligt utskrivits fr~in arhetsanstalt 
eller som överförts till vård utom 
anstalt efter att ha diimts till inter
nering för ansökan göras av ordfi.i
randen i den övervak ningsniimnd 
under vars tillsyn han star. 

HetrMfande den som iir intagen i kriminalvårdsanstalt. arbetsanstalt. 
hiikte, allmiin vtirdanstalt för alkoholmisshrukare eller ungdomsvårdsskola 
och vistas inom anstalten för ansiikan göras endast av tjiinsteman som har 
att siirja för den intagne. Slidan tjiinsteman fär i annat fall i.in som avses i 
tredje stycket göra ansökan liven i fråga om den som vistas utom anstalten 
utan alt vara slutligt utskriven diirifrån. 

Regeringen iiger fiirordna om he
hi.irighet alt vid krig eller krigsfara 
göra ansökan i fräga om den som 
tillhör krig.1·11w/.:.te11. 

Regeringen iiger förordna om be
hörighet att vid krig eller krigsfora 
göra ansökan i fråga om den som 
tillhör jiir.1·1·111"smakte11. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1980. Äldre hestiimmelser giiller 
fortfarande i fräga om den som före ikraftträdandet har dömts till ungdoms
föngelse. 

11 Förslag till 

Lag om ändring i rättshjälpslagen (1972: 429) 

Härigenom föreskrivs att 41 ~ riittshjälpslagen ( 1972: 429) skall ha nedan 
angivna lydelse. 

N111·w·a111fr lydelse Fiires/agen lydelse 

41 *I 
Offentligt biträde kan förordnas i mhl eller ärende 
I. hos utskrivningsniimnd eller psykiatriska nämnden angående intag

ning enligt 8 eller 9 *eller utskrivning enligt 16 eller 19 *lagen ( 1966: 293) 
om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall. 

2. hos beslutsnämnd eller psykiatriska nämnden angående inskrivning i 
eller utskrivning från vårdhem eller specialsjukhus enligt lagen (1967: 940) 
angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda eller placering av 
siirskolelev enligt 28 * samma lag. 

3. hos förvaltningsdomstol angående tvångsintagning i allmän vårdan
stalt för alkoholmissbrukare enligt 18 eller 55 * lagen ( 1954: 579) om nyk
terhctsvttrd eller kvarhållande enligt 45 ~ samma lag, 

1 Senaste lydelse 1978: 3fi3. 
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F.-irn/L1ge11 lydelse 

4. ang:'temk omhiindertagande för samhiillsv;ird enligt ::'9 ~ b:1rn;1v[1rds
lagen ( 1960: 97) eller utredning enligt 30 ~samma lag eller ang<tende salhtn 
~amhiil\svtirds slutliga upphörande enligt 4::! ~ samma la):!. 

5. hos förvaltningsdomstol ang[1ende intagning i eller utskrivning fr;in 
ungdomsvi\rchskola enligt harnavi\rdslagcn ( 1%0: 97). 

6. angående förpassning enligt utlänningslagen ( 1954: 193) s;1mt vid ut
redning hos polismyndighet niir frr1ga har uppkommit om förpassning. 

7. ang!lende utvisning enligt utHinningslagen l 1954: 193). 
8. angt1ende avvisning enligt utliinningslagen ( 1954: 193). dock ej ho' 

polismyndighet, sävida icke anledning föreligger att understiilla iirendet 
den centrala utHinningsmyndigheten eller utllinningen enligt 35 ~ ~amm<i 

l>tg hållits i förvar längre lin en vecka, 
9. angäende verkställighet enligt utHinningslagen ( 1954: 193 ), om anled

ning föreligger att underställa iirendet den centrala utliinningsmyndighcten 
med stöd av 58 ~ andra stycket samma htg eller hlinskjuta iirendet dit med 
~töd av 58 * tredje stycket samma lag eller om utliinningen enligt 35 ~ 

samma lag hftllits i förvar liingre än en vecka. 
11. angående föreskrifter som meddelas enligt 10 ~. 34 ~eller 5 I ~femte 

stycket utfanningslagen ( 1954: 193 ). 
I::!. angf1ende hemsändande av utliinning med stöd av 71 ~första stycket 

utlänningslagen ( 1954: 193). 
13. angående förverkande av villkorligt medgiven frihet enligt ::!6 kap. 

brottsbalken. 

14. angående äterintagning i an
stalt enligt 29 eller 30 kap. brotts
balken. 

14. angäcnde Merintagning i an
stalt enligt 30 kap. brottsbalken. 

15. angående verkställighet utomlands av frihetsberövande ptiföljd en
ligt lagen ( 1963: 193) om samarbete med Danmark. Finland, Island och 
Norge angäende verksUillighet av straff m. rn. eller lagen ( 19n: 260) om 
internationellt samarbete rörande verkstiillighet av hrottmfilsdom, 

16. ang:'\.ende utlämning enligt lagen ( 1970: 375) om utbmning till Dan
mark. Finland. Island eller Norge för verkstiillighet av beslut om vttrd eller 
behandling, 

17. angtiende kastrering enligt lagen ( 1944: 133) om kastrering. om giltigt 
samtycke till i"ltgärden ej lämnats. 

18. hos regeringen enligt I ~andra stycket lagen ( 1975: 1360) om tv:'\.ngs
i\tgärder i spaningssyfte i vissa fall. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1980. Äldre bestiimmclser gäller 
fortfarande i frttga om den som före ikraftträdandet har dömts till ungdoms
fängelse. 
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12 Förslag till 

33 

Lag om ändring i lagen (1973: 18) om disciplinstraff för krigsinän 

Hiirigenom föreskrivs att 10 § lagen ( 1973: 18) om disciplinstraff för 
krigsmän skall ha nedan angivna lydelse. 

N1n-ara11de lydelse Fiircslagen lyde/.1·1· 

10§ 

Förekommer på en gang till verkställighet dom eller heslut om fritids
straff och dom om fängelse pä viss tid skall i stiillet för verkstiillighet av 
fritidsstraffel löneavdrag ske eller den straffskyldigc aHiggas all helala 
visst belopp i pengar. Därvid skall 4 § tredje stycket äga tillämpning. 

Skall någon 1111derg1/ helwndling 
som m·se.1· i 28 kap. J !;i hrottshalken 
och fiirckommer samtidi{:t till 1'erk
stiil/ighet dom eller hes/ut om .fi·i
tidsslri~f.(. skall helta11dli11gen triida 
i stället ji"ir ji·i1ids.1·1raf1i•1 eller 1'ad 
som återstår (Il' detta straf( 

Denna lag träder i kraft den l januari 1980. Äldre bestämmelser gtiller 
fortfarande i frflga om den som före ikraftträdandet har dömts till skydds
tillsyn och skall undergå hehandling som avses i 28 kap. 3 *brottsbalken. 

13 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1974: 202) om beräkning av strafftid m. m. 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1974: 202) om beräkning av 
strafftid m. m. 

<fris att 17 och 26 §§ skall upphöra att gälla. 
tle/.1· att i 4. 13 och 14 §§orden "Kungl. Maj:t'' i olika höjningsformer 

skall bytas ut mot "regeringen" i motsvarande form, 
dels att i 6 §ordet "krigsmakten" skall bytas ut mot "försvarsmakten", 
de/.1· att 1-3, 8-10, 15, 16, 18, 20, 21, 24 och 27 §§ skall ha nedan angivna 

lydelse. 

Nuvarande lyde/se 

Dom på fängelse. ungdomsfiing
else eller internering eller förord
nc111de enligt 28 kap. J § hrottshal
ken om hehancl/in,; i anstalt skall 
befordras till verkställighet enligt 
denna lag. Lagen gäller även i fråga 
om hur tid för sådan verkställighet 
skall heräknas. 

I§ 

Fiireslagen lydelse 

Dom på fängelse eller internering 
skall befordras till verkställighet 
enligt denna lag. Lagen gäller även i 
fråga om hur tid för sådan verkstäl
lighet skall beräknas. 

Vad i denna lag är föreskrivet om fängelse gäller även fängelse vilket 
Magts som förvandlingsstraff för böter. 
3 RiJ..Ida{:en 1978/79. I sam/. Nr 212 
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N111·art11ufr lvdcl.l'l' 

Har den som dömts till fängelse, 
1111gc/11111.1:fi'i11gc/.1·c eller internering 
icke inom föreskriven tid fullföljt 
talan i målet stivitt angår den 
adömda pMiiljden. färdomen verk
stiillas i denna del utan hinder av att 
<"1klagare eller mälsägamk fullföljt 
talan mot domen. 

34 

Fiireslagen lydelse 

Har den som dömts till fängelse 
eller internering icke inom föreskri
ven tid fullföljt talan i målet såvitt 
angår den ådömda påföljden, får 
domen verkställas i denna del utan 
hinder av att åklagare eller m;\ls
ägande fullföljt talan mot domen. 

Dom som avses i första stycket fär även i andra fall än som sägs där 
verkstiillas utan hinder av att domen ej vunnit laga kraft. Härom är särskilt 
stadgat. 

Dom pf1 fängelse, 1111gclom.1fiing
clse eller internering får iiven verk
ställas. om den dömde före full
följdstidens utg{mg i den ordning 
som anges i denna lag avger förkla
ring att han avstår från talan mot 
domen så vitt angår den ådömda på
följden och medger att den får verk
stiillas (nöjdförklaring). 

Nöjdförklaring som avg1v1ts en
ligt denna lag får icke återtagas. 
Har den dömde fullföljt talan mot 
domen i vad han därigenom dömts 
till fängelse, ungdom~fiingelse eller 
internering, skall denna talan anses 
tlterkallad genom nöjdförklaringen. 

Är den som skall undergå fängel
se, 1111gdom.~/'ii11gelse eller interne
ring häktad eller är han intagen i 
kriminalvårdsanstalt för under
gi1ende av påföljd i annat mål när 
domen får verkställas. skall styres
mannen vid den kriminalvårdsan
stalt där han iir intagen eller före
ständaren för det häkte eller chefen 
för den rättspsykiatriska klinik där 
han förvaras eller. om han hålles i 
militiirhiikte. den befattningshavare 
som har uppsikt över häktet ome
delbart befordra domen till verk
ställighet. 

8§ 

Dom på fängelse eller internering 
fär även verkställas, om den dömde 
före fullföljdstidens utgång i den 
ordning som anges i denna lag 
avger förklaring att han avstår från 
talan mot domen såvitt angår den 
ådömda påföljden och medger att 
den får verkställas (nöjdförklaring). 

Nöjdförklaring som avg1v1ts en
ligt denna lag får icke återtagas. 
Har den dömde fullföljt talan mot 
domen i vad han därigenom dömts 
till fängelse eller internering, skall 
denna talan anses återkallad genom 
nöjdförklaringen. 

Är den som skall undergå fängel
se eller internering häktad eller är 
han intagen i kriminalvårdsanstalt 
för undergående av påföljd i annat 
mål när domen får verkställas, skall 
styresmannen vid den kriminal
vårdsanstalt där han är intagen eller 
föreståndaren för det häkte eller 
chefen för den rättspsykiatriska kli
nik där han förvaras eller, om han 
hålles i militärhäkte, den befatt
ningshavare 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. 
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Är den dömde häktad i annat mål niir domen fär verkstiillas och förvara~ 
han ej i kriminalvärdsanstalt, fär vt::rkstillligheten pähörjas dilr han förva
ras. 

Är den som skall undergå fängel
se. 11ngdom.1jl/11gelse eller interne
ring icke häktad eller intagen i kri
minalvårdsanstalt niir domen enligt 
2 * första stycket fi\r verkställas, 
skall kriminalvårdsstyrelsen före
lägga honom att senast viss dag in
ställa sig vid den kriminalvårds
anstah, där domen skall verkstäl
las. 

Är den som skall undcrgf1 föngel
se eller internering icke hiiktad eller 
intagen i kriminalvärdsanstalt niir 
domen enligt 2 ~ första stycket får 
verkställas, skall kriminalvi"irdssty
rclsen förefagga honom att st:nast 
viss dag instiilla sig vid den krimi
nalvtirdsanstalt, där domen skall 
verkstiillas. 

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 anstal
ten. 

Avger den dömde nöjdförklaring 
inför styresman vid kriminalvårds
anstalt eller föreståndare för all
mänt häkte, skall den som tager 
emot förklaringen omedelbart be
fordra domen till verkställighet. 
Avger den dömde nöjdförklaring in
för polismyndighet eller befatt
ningshavare vid kriRsmakten, skall 
den som tager emot förklaringen 
li'tta förpassa den dömde till krimi
nalvä.rdsanstalt enligt bestämmel
ser som kriminalvårdsstyrelsen 
meddelar. Befattningshavare vid 
kriRsmakten skall begära biträde av 
polismyndigheten i orten för att 
verkställa förpassningen. 

Avger den dömde nöjdförklaring 
inför styresman vid kriminalvårds
anstalt eller förestämlarc för all
mänt häkte. skall den som tager 
emot förklaringen omedelbart be
fordra domen till verkställighet. 
Avger den dömde nöjdförklaring in
för polismyndighet eller befatt
ningshavare vid försl'{irsmakten, 
skall den som tager emot förkla
ringen låta förpassa den dömde till 
kriminalvårdsanstalt enligt bestäm
melser som k.riminalvårdsstyrelsen 
meddelar. Refatlningshavarc vid 
fiirsvar.rnwkten skall begära biträde 
av polismyndigheten i orten för att 
verkställa förpassningen. 

Om det bedöms kunna ske utan fara för att den dömde avviker, f:'lr 
polismyndigheten förelägga honom att inställa sig vid kriminalvä.rdsanstal
tcn i stället för att förpassa honom dit. 

Om fängelse, unRdomsfängelse 
eller internering börjat verkställas 
och högre rätt i stället dömer till 
annan av dessa påföljder eller för
länger tiden för fängelse, skall verk
ställigheten fortsätta enligt den tidi
gare domen till dess den dömde 
avger nöjdförklaring i fråga om den 
nya domen eller denna på annan 
grund får verkställas. 

Om fängelse eller internering 
börjat verkställas och högre rätt i 
stället dömer till annan av dessa på
följder eller förlänger tiden för fäng
else. skall verkställigheten fortsätta 
enligt den tidigare domen till dess 
den dömde avger nöjtlförklaring i 
fråga om den nya domen eller den
na på annan grund fär verkställas. 
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N111'11ra11dc lydd.11' 

Hestiimmclserna i 2-11 och 15 ** 
iigcr motsvarande tilliimpning när 
domstol förordnar om äterintagning 
i anstalt av den som dömts till 1111g
do111.1:fi'i11gel.1·c eller internering. 

Hiiktas den som undcrgär fängel
se. 1111gdo111.1:fi'i11ge/.1·e. internering 
dia hclw11l/li11g i 1111st11lt enligt 28 
kap. 3 ~ hmTTshalke11 av annan an
ledning iin misstanke om hrntt. 
skall verkstiilligheten avhrytas. 

lh * 
Fiir1•slage11 lydelse 

Bcstiimmelserna i 2- 11 och 15 ** 
äger motsvarande tilltimpning när 
domstol förordnar nm i1terintagning 
i anstalt av den som dömts till inter
nering. 

Hiiktas den som underghr fängel
se eller internering av annan anled
ning än misstanke om brott, skall 
verkställigheten avbrytas. 

20 * 
Flir den som hö1jat undcrgti fäng

else pi:\ viss tid skall kriminalvtirds
styrelsen så snart det kan ske fast
ställa dagen for strafftidens slut. 
Överstiger strafftiden frra rnåna
tler, skall styrelsen iiven ange den 
eller de dagar, som är av betydelse 
för tillämpning av hestämmelserna i 
hrottsbalken om villkorlig frigiv
ning. samt den strafftid som då 
i.\terstär. 

För den som hörjat undergå fäng
else på viss tid skall kriminalvårds
styrelsen så snart det kan ske fast
ställa dagen för strafftidens slut. 
Överstiger strafftiden tre månader, 
skall styrelsen även ange den eller 
de dagar, som är av betydelse för 
tillämpning av bestämmelserna i 
brottsbalken om villkorlig frigiv
ning. samt den strafftid som då 
återstår. 

När ändring i beslutet pi\kallas av omstiindigheterna, skall anmiilan 
därom göras till kriminalvårdsstyrelsen som har att förordna i ärendet. 

Förekommer till verkstiillighet 
fängelse i högstf.\·ra månader, skall 
vid heriikning av strafftiden om
räkning ske till dagar. därvid månad 
skall anses utgöra trettio dagar. An
talet dagar skall läggas till den dag 
från vilken tiden räknas. 

Förekommer till verkställighet 
fängelse i högst tre månader, skall 
vid beräkning av strafftiden om
räkning ske till dagar, därvid månad 
skall anses utgöra trettio dagar. An
talet dagar skall läggas till den dag 
frän vilken tiden räknas. 

Skall tid för fängelse riiknas efter månad eller är, skall den dag som 
genom sitt tal i månaden motsvarar den frän vilken strafftiden räknas anses 
som slutdag. Finns ej motsvarande dag i slutmånaden, skall den månadens 
sista dag anses som slutdag. Ingår även dagar i tiden, skall antalet dagar 
Higgas till slutdagen för den övriga tiden. 

Ar tiden for fängelse bestämd endast i dagar, skall antalet dagar läggas 
till den dag fr<'m vilken tiden räknas. 

Uppkommer vid beräkning av tid för fängelse del av månad, anses 
mänaden utgöra trettio dagar. Del av dag hortfaller. 
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N11rnrn11Je lyJd\'I' 

Har villkorligt medgiven frihet 
förklarats förverkad. skall ilter.1·to
de11111· strqf.f'et anses som nytt straff 
vill beriikning av tiden. 

Bestämmelserna i denna lag om 
beräkning av tid för fängelse g~iller i 
tilhimpliga delar i frftga om tid för 
helwn1/ling i anstalt enligt 28 kap. 
3 § hrottshalken och .fi'ir 1111gdo111s
fii11gd1·e eller internering. 

37 

Fiircslag1·11 lydd.1e 

Har villkorligt medgiven frihet 
förklarats helt eller deh-is förver
kad, skall rnd som j{'i1Terkat.1· anses 
som nytt straff vid bcriikning av ti
den. 

Hestiimmelscrna i Jenna lag om 
beriikning av tid för fängelse giiller i 
ti!Himpliga delar i fri\ga om tid för 
internering. 

I. Denna lag träder i kraft den I januari 1980. 
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om dom ptt 

ungdomsfängclse och förordnande enligt 28 kap. 3 § brottsbalken om be
handling i anstalt. som har meddelats före ikraftträdandet. 

3. Bestämmelserna i 20 och 21 §§i deras nya lydelse tillämpas även före 
den I januari 1980 i fråga om den som efter utgången av år 1979 kan friges 
villkorligt enligt 26 kap. 6 § brottsbalken i dess lydelse enligt lagen 
(1979: 000) om ändring i brottsbalken. 

14 Förslag till 

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

Härigenom föreskrivs att I, 6. 33. 49 och 54-57 §§ lagen ( 1974: 203) om 
kriminalvård i anstalt skall ha nedan angivmi lydelse. 

N 111·ara11de lydelse 

Denna lag avser kriminalvård i 
anstalt efter dom på fängelse, ung
dom4iingelse eller internering eller 
förordnande enligt 28 kap. 3 § 
bmllshalken om hehandling i an-
stalt. 

Fiireslagen lydelse 

Denna lag avser kriminalvård i 
anstalt efter dom på fängelse eller 
internering. 

Vad som föreskrives i lagen om den som dömts till fängelse gäller även 
den som ålagts fängelse som förvandlingsstraff för böter. 

6 § 

Vid fördelning av de intagna mellan lokalanstalter och riksanstalter skall 
följande allmänna riktlinjer vara vägledande. · 

Den som undergi\r fängelse i Den som undergår fängelse i 
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N111·ara11Je lydei.H' 

högst dl tir eller heha111/li11g enligt 
28 kap. 3 * hrottshal/..e11 skall fi.ire
triidesvis vara placerad i lokalan
stalt. 

Den som undergår fi.ingelse i mer 
iin ett år. 1mgclom.1Ji'i11ge/se eller in
ternering placeras företriidesvis i 
riksanstalt. När sf1 hehiivs för en 
iindamålsenlig ftirberedclse av fri
givning eller övergäng till vfll'd 
utom anstalt. fi\r den intagne över
föras till lokalanstalt. 

Till förberedande av frigivning 
eller överförande till vi\.rd utom an
stalt kan intagen som undergår 
fängelse eller dömts till 1111gdoms
}i'i11gelse eller internering beviljas 
permission under viss längre tid 
(frigivningspermission ). 
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Fiireslagl'n /yclel.1e 

högst ett år skall företriidcsvis vara 
placerad i lokalanstalt. 

Den som undergttr fängelse i mer 
än ett [1r eller internering placeras 
företriidesvis i riksanstalt. Niir så 
behövs för en iindam<'tlscnlig förbe
redelse av frigivning eller övergäng 
till vtird utom anstalt, fär den m
tagnc överföras till lokalanstalt. 

Till förberedande av frigivning 
eller överförande till vård utom an
stalt kan intagen som undergftr 
fängelse eller dömts till internering 
beviljas perm1ss1on under viss 
fangre tid (frigivningspermission). 

Den som undergår fängelse på st1dan tid att villkorlig frigivning icke kan 
komma i fråga fär beviljas frigivningspermission endast om synnerliga skäl 
föreligger. Annan som undergår fängelse och den som dömts till interne
ring fär ej beviijas frigivningspermission före den dag dft villkorlig frigiv
ning eller överförande till vård utom anstalt tidigast kan ske. 

För frigivningspermission fi\r ställas de villkor som kan anses erforder
liga beträffande vistelseort. anmälningsskyldighet eller annat. 

49 *I 
Föreligger flera förseelser skall disciplinär bestraffning bestämmas ge

mensamt fi.ir samtliga förseelser. 

Genom upprepade förordnanden 
enligt 47 * andra stycket 2 fär den 
tid som icke skall inräknas i vcrk
stiillighetstiden ej överstiga sam
manlagt fyrtiofem dagar eller. be
träffande den som undergftr fängel
se i högst fyra mtrnader eller be
hcmdling enligt 28 kap. 3 9 hrutts
bal/.:en, sammanlagt femton dagar. 

Genom upprepade förordnanden 
enligt 47 § andra stycket 2 fär den 
tid som icke skall inräknas i vcrk
ställighetstiden ej överstiga sam
manlagt fyrtiofem dagar eller, be
träffande den som undergår fängel
se i högst fyra månader, samman
lagt femton dagar. 

54 * 
I frågor som avses i 33 och 34 ** beslutar 

I. den övervakningsnämnd till 
vars verksamhetsområde anstalten 
hör beträffande intagen som under-

1 Senaste lydelse 1976: 506. 

I. den övervakningsnämnd till 
vars verksamhetsområde anstalten 
hör beträffande intagen som under-
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N111·11r1111de lydelse 

gt1r fängelse, Jock med undantag 
för fall som avses i andra stycket, 

2. 1111gclom.1fii11gelse11iim11den 
hetriUJi111de intagen som 1111derg1/r 
1111gc/0111.1ji.i11ge/se samt 

3. interncringsnänmdcn het räf-
fanJc intagen som undergår 
internering. 

39 

Fifrcslagen lydelse 

går fängelse, dock med undantag 
för fall som avses i andra stycket 
och 

2. interneringsn[imnden betriif
fande intagen som undergår inter
nermg. 

Kriminalvr1rdsnämndcn beslutar i frågor som avses i 33 och 3..( ~~ betr~if

fanJe intagen som omfattas av förorJnande enligt 16 * lagen ( 19M: 163) 
om införande av brottsbalken. 

55 SI 
Regeringen kan förorJna att till

l[impningen av 33 och 34 ~~ får 
överflyttas frtrn kriminalvttrds
nfönndcn, 1111gd1111i_1fii11i:else11ii 11111-
den eller interneringsnämnden till 
den övervakningsniimnd, till vars 
verksamhetsområde anstalten hör. 

Regeringen kan förordna att till

lämpningcn av 33 och 34 ** far 
överflyttas från kriminalviirds
nämnden eller intcrneringsnämn
den till den iivervakningsniimnd, 
till vars verksamhetsomrf1de anstal
ten hör. 

Har i fall som avses i första stycket övervakningsnämnden meddelat 
beslut. får den intagne påkalla prövning av beslutet hos den centrala 
nämnJ frtm vilken tillämpningen överflyttats. 

I annat fall iin som sägs i anJra stycket får intagen hos kriminalvf1rds
nämnden påkalla prövning av övervakningsnämnds beslut i fri'igor som 
avses i 33 och 34 §s. 

56 ~ 

I frågor som avses i 35 § såvitt 
gäller tid för vistelse utanför anstalt 
enligt 33 eller 34 § beslutar 1111i:
dom .1:/i'i nge /se nii rn nd en /le t riijfä nd e 
intagen svm undergår 1111gdoms
fii11gelse och interneringsnämnden 
betriiffande intagen som undcrgi'lr 
internering. 

I frågor som avses i 35 * såvitt 
gäller tid för vistelse utanför anstalt 
enligt 33 eller 34 § beslutar inter
neringsniimnden beträffande inta
gen som undergår internering. 

57 * 
Övcrvakningsnämnds beslut enligt denna lag länder till efterrättelse 

omeJelhart, om ej annorlunJa förordnas. 

Mot 1111gdornsfä11gel.~enämn-

de11s, interneringsnämndcns och 
kriminalvårdsnämndcns beslut en
ligt denna lag får talan ej föras. 

Mot interneringsnämndens och 
kriminalvårdsnämndens beslut en
ligt denna lag får talan ej föras. 

I. Denna lag träder i kraft den I januari 1980. 

'Senaste lydelse 1976: 506. 
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l\ 111·llri1111Je lydelse Flireslag1•11 lydelse 

2 . .:\Idre hestiimmelser giiller fortfarande i fråga om dom på ungdoms
l'iingclsc och förordnande enligt 28 kap. 3 § hrottshalken om behandling i 
anstalt. som har meddelats före ikrafttriidandet. 

·'· f'r{lga som enligt de äldre bestämmelserna handläggs av ungdoms
liingclseniimndcn skall fri'ln och med den dag regeringen bestämmer i 
stiillet handläggas av kriminalvtirdsnämnden. 

15 Fiirslag till 

Lag om ändring lagen (1974: 515) om ersättning vid frihetsin
skränkning 

H iirigenom föreskrivs att 2 § lagen (1974: 515) om ersättning vid frihets
inskriink ning skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·11rt111de lydelse 

Den som har undergiitt fängelse, 
fiirvandlingsstraff för böter eller fri
tidsstraff eller varit intagen i anstalt 
fi.ir undergående av helwndling en
ligt 28 /.:ap. 3 § hrvttshal/.:en. 1111g
do111.1ji'i11gel.1·1· eller internering har 
riitt till ersiittning av staten, om ef
ter fullföljd av talan eller anlitande 
av siirskilt riittsmedel frikännande 
dom meddelas eller mindre ingri
pande pMöljd :'ldömes eller dom el
ler beslut som legat till grund för 
vcrkstiilligheten undanröjes utan 
förordnande om ny handläggning. 
Detsamma giiller den som efter för
ordnande av domstol enligt 31 kap. 
3 * brottsbalken har undergått slu
ten psykiatrisk värd eller värd i spe
cialsjukhus för psykiskt utveck
lingsstörda. 

Fiircslagen lydelse 

Den som har undergått fängelse. 
förvandlingsstraff för höter eller fri
tidsstraff eller varit intagen i anstalt 
för undergå.ende av internering har 
rätt till ersättning av staten, om ef
ter fullföljd av talan eller anlitande 
av särskilt rättsmedel frikännande 
dom meddelas eller mindre ingri
pande piiföljd iidömes eller dom el
ler beslut som legat till grund för 
verkställigheten undanröjes utan 
förordnande om ny handläggning. 
Detsamma gäller den som efter för
ordnande av domstol enligt 31 kap. 
3 * brottsbalken har undergätt slu
ten psykiatrisk vård eller vård i spe
cialsjukhus för psykiskt utveck
lingsstörda. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1980. Äldre bestämmelser gäller 
fortfarande i frf1ga om den som på grund av dom. som har meddelats före 
ikrafttriidandet, har varit intagen i anstalt för att undergå behandling enligt 
28 kap. 3 ~brottsbalken eller ungdomsfi.ingclse. 
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16 Filrslag till 

41 

Lag om ändring i passlagen (1978: 302) 

Härigenom föreskrivs att 19 ~ passlagen ( 1978: 302) skall ha nedan an
givna lydelse. 

N 111·arande lydelse Fr'ireslage11 lydcl.H' 

19 * 
Passtillst{1nd fordras för den som 

I. undergår kriminalvård i anstalt. utom n~ir påföljden är fängelse på så 
kort tid att villkorlig frigivning ej kan komma i fråga, 

2. står under övervakning efter 
dom på skyddstillsyn eller villkorlig 
frigivning från fängelse eller under
går vård utom anstalt efter dom på 
11ngdom.1fii11gelse eller internering. 

2. står under övervakning efter 
dom på skyddstillsyn eller villkorlig 
frigivning fr1'1n fängelse eller under
går värd utom anstalt efter dom pä 
internering. 

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Äldre bestäm
melser gäller fortfarande i fråga om den som undergär vård utom anstalt 
efter dom pä ungdomsfångelse, som har meddelats före den I januari 1980. 

17 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1978: 801) om internationellt samarbete 
rörande kriminalvård i frihet 

Härigenom föreskrivs att 2 ~ lagen ( 1978: 801) om internationellt samar
bete rörande kriminalvård i frihet skall ha nedan angivna lydelse. 

N 111·arande lydelse 

Samarbete enligt denna lag avser 

1. verkställighet i Sverige av 

Föresla!ien lydelse 

a) utländsk brottmålsdom, varigenom den dömde har erhållit villkorligt 
anstånd med ådömande av straff eller verkstiillighet av frihetsstraff eller på 
annat liknande sätt ålagts att under en prövotid undergå kriminalvård i 
frihet. 

b) utländsk brottmålsdom avseende frihetsberövande påföljd, sedan 
den dömde enligt beslut i den främmande staten har frigivits villkorligt eller 
annars överförts till kriminalvård utom anstalt, 

2. verkställighet i främmande stat av 
a) svensk dom på skyddstillsyn, a) svensk dom på skyddstillsyn, 

dvck ej sål'itt avser helwndling en-
ligt 28 kap. J .li hrottsba/ken. 

b) svensk dom på fängelse, ung- b) svensk dom på fängelse eller 
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N 111·arnndc /yde/.1·e 

dom.1fii11gelse eller internering, se
dan den dömde enligt beslut h~ir i 
landet har frigivits villkorligt eller 
överförts till vård utom anstalt. 

42 

Fijres/agen lydelse 

internering, sedan den dömde enligt 
beslut här i landet har frigivits vill
korligt eller överförts till värd utom 
anstalt. 

Vad som föreskrivs i denna lag om utländsk brottmålsdom giiller även i 
fräga om annat avgörande i främmande stat som har meddelats efter 
riittegftng i brottmi\1. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1980. Äldre bestämmelser giiller 
fortfarande i fråga om verkställighet i friimmande stat av svensk dom rt1 
ungdomsfängelse, som har meddelats före ikraftträdandet. 
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vid regeringssammanträdc 

1979-03-15 

Närvarande: statsministern Ullstcn. ordförande. och statsråden Sven Ro

manus. Mundebo. Wikström. Friggebo. Wirten, Rodhe. Wahlberg. Hans

son. Enlund. l.indahl. Winther. De Geer. Blix. Cars. Gabriel Romanus. 

Tham. Bondestam 

Föredragande: statsrådet Sven Romanus 

Lagrådsremiss om ändring i brottsbalken, m. m. 

I Inledning 

Ungdomsfängelse säsom.påföljd för brott infördes i vårt land år 1935. De 

nuvarande bestämmelserna om ungdomsfängelse finns i 29 kap. brottsbal

ken (BrB). Enligt huvudregeln får ungdomsfångelse ådömas den som fyllt 

18 men ej 21 är för brott pii vilket kan följa fängelse, om sådan fostran och 

utbildning som avses med ungdomsfångelse prövas lämplig med hänsyn till 

den tilltalades personliga utveckling. vandel och levnadsomständigheter i 

övrigt. Behandlingen av den som dömts till ungdomsfångelse äger rum 

såväl i som utom anstalt. Behandlingen får pågå i högst fem är. varav högst 

tre är i anstalt. 
Under senare i'tr har en allt starkare kritik mot påföljden ungdomsfång

clse gjort sig gällande framför allt på grund av påföljdens tidsobestämda 

karaktär. Mot bakgrund av denna kritik och med hänsyn till utvecklingen 
inom den kriminalpolitiska dehatlen angående det hittillsvarande påföljds

systemets allmänna lämplighet och effektivitet ansågs iir 1974 tiden vara 

mogen att avskaffa ungdomsfångclse. Med stöd av bemyndigande till min 

företrädare tillkallades därför tre sakkunniga 1 för att utreda med en sådan 

reform sammanhängande frågor om påföljder för unga lagöverträdare. De 
sakkunniga, som antog namnet ungdomsfångelseutredningcn. avlämnade i 

januari 1978 betänkandet (SOU 1977: 83) Tillsynsdom. I betänkande före

slås att ungdomsfångelse avskaffas. I stället föreslås omfattande föränd

ringar i det nuvarande systemet för kriminalvård i frihet, bl. a. införande av 

en ny frivärdspäföljd benämnd tillsynsdom. I syfte att begränsa använd-

1 Numera hovrättsprcsidcntcn Tore Landahl, ordförande, samt ledamöterna av 
riksdagen ombudsmannen Eric Jönsson och rådmannen Inger Lindquist. 
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ningen av frihetsstraff för unga lagöversträdare framläggs förslag om änd
ringar i hestämmelsema om pilföljdsval och straffmätning för denna kate

gori. I samma syfte foreslli.s ändringar angående villkorlig frigivning liksom 

hcträffande hestämmclserna om frigivningspermission och verkställighet 

av frihetsstraff utom anstalt. Till protokollet i detta ärende hör fogas en 

sammanfattning av betänkandet som bilaga I och det lagförslag som läggs 
fram i betänkandet ~om bilaga 2. Beträffande gällande rätt, tillämpningen 

av denna samt utredningens närmare överväganden hänvisas till betänkan
det. 

Efter remiss har yttranden över betänkandet avgetts av justitiekanslern 

(JK). riksäklagaren (RÅ). Göta hovrätt, hovrätten för Övre Norrland. 

kammarrätten i Jönköping, Stockholms tingsrätt. Göteborgs tingsrätt. Vä

nersborgs tingsrätt, domstolsverket, rikspolisstyrelsen, kriminalvi'lrdssty

relsen. kriminalvårdsnämnden. ungdomsfängelsenämnden. intemerings

nämnden, övervakningsnämnden i Stockholm, andra avdelningen. över

vakningsnämnden i Eskilstuna. övervakningsnämnden i Göteborg, andra 

avdelningen. övervakningsnämnden i Malmö. första avdelningen, över

vakningsnämnden i Kristinehamn, socialstyrelsen. styrelsen för Bärby yr

kesskola, styrelsen för Ryagårdens yrkesskola, statskontoret, riksrevi

sionsverket, juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet. juridiska 

fakultetsn~lmnden vid Lunds universitet, länsstyrelsen i Jönköpings län. 
länsstyrelsen i Kronobergs län. utredningen (Ju 1976: 07) om isolering 
inom kriminalvården (isoleringsutredningen), Riksdagens ombudsmän 

(JO). Landstingsförbundet, Svenska kommunförbundet, Tjänstemännens 

centralorganisation ITCO). Sveriges psykologförbund. Sveriges socio
nomers riksförbund. Landsorganisationen i Sverige (LOJ. Svenska arbets
givareföreningen. Sveriges advokatsamfund, Sveriges domareförbund, 

Föreningen Sveriges statsäklagare. Föreingen Sveriges åklagare. För
eningen Sveriges polischefer. Föreningen Sveriges frivärdstjänstemän, 

Föreningen styresmän och assistenter m. tl. vid kriminalvårdsanstaltema 

(SAK). Övervakarnas riksförbund, Centerns ungdomsförbunds riksorgani
sation, Folkpartiets ungdomsförbund, Moderata ungdomsförbundet samt 

Riksförbundet för kriminalvårdens humanisering (KRUM). 

RÅ har bifogat yttranden från överåklagarna i Stockholms och Göte

borgs äklagardistrikt samt frän länsäklagarna i Uppsala, Värmlands och 

Skaraborgs län. Länsstyrelsen i Jönköpings län har överlämnat yttrande 

från socialkonsulenterna i länet. 
En sammanställning av remissyttrandena bör fogas till protokollet i detta 

ärende som bilaga 3. 

2 Påföljdssystemet i omvandling 

Som anförs i årets budgetproposition (prop. 1978/79: 100 bil. 5 s. 8) har 

den kriminalpolitiska debatten under de senaste åren i betydande utsträck-
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ning varit inriktad på frågor som har anknytning till det straffrättsliga 

påföljdssyslcmct. Detta torde till stor del bero pä det omfallandc underlag 

för deballen som under senare tid har lagts fram i t:n rad betänkanden och 

rapporter. Hit hör förutom ungdomsfängclseutrcdningcns nu akruella be

tänkande bl. a. en rapport från brottsförcbyggandc rädets dåvarande krimi

nalpolitiska arhetsgrnpp Nytt straffsystem. Jdcer och förslag (BRÅ 

1977: 7). Rapporten har remissbchandlats tillsammans med ungdomsfäng

elscutrcdningens betänkande och remissutfallet i stort har redovisats i den 

nämnda bilagan till budgetpropnsitionen. 

Ungdomsfångelseutredningens betänkande och BRA-rapporten innehål

ler kritik av tidsobestämda påföljder och innefattar förslag om avskaffande 

av ungdomsfängelsepäföljden. I BRÅ-rapporten föresläs på samma grunder 

dessutom att interneringspäföljden skall avskaffas. I en departementspro

memoria (Os Ju 1979: 51 som i dagarna remitteras frän justitiedepartcmen

lt:t behandlas frågan om interneringspåföljdens framtid. Det bör i samman

hanget anmärkas all riksdagen nyligen (JuU 1978/79: 9, rskr 1978/79: 53) 

har uttalat sig till förmån för ett avskaffande eller - i fråga om internering 

- åtminstone en begränsning av användningen av tidsobestämda på

följder. 
Till de betänkanden som behandlar päföljdssystemel hör också Psykiskt 

störda lagöverträdare (SOU 1977: 23). Betänkandet, som innehåller förslag 

hl. a. om begränsning av möjligheterna att överlämna lagöverträdare till 

sluten psykiatrisk vård. bereds f. n. inom justitiedepartementet. Inskränk

ningar i möjligheterna att döma till vård torde också bli följden av socialut

redningens betänkande (SOU 1977: 40) Socialtjänst och socialförsäkrings

tillägg vari behandlas bl. a. frågan om vård utan samtycke av alkohol- och 

narkotikamissbrukare. I den lagrådsremiss som har utarbetats inom social

departementet pr1 grundval av betänkandet föreslås bl. a. att möjligheten 
att överlämna lagöverträdare för vård enligt lagen ( 1954: 579) om nykter

hetsvård avskaffas (31 kap. 2 ~ BrB). Däremot kvarstår i allt väsentligt de 

nuvarande möjligheterna att överlämna lagöverträdare under 20 år till vård 

genom de sociala myndigheternas försorg (31 kap. I~ BrB J. 
Förslag om en möjlighet till frivillig vård som ett alternativ till frihets

straff läggs fram i en nyligen remitterad promemoria om försöksverksam
het med s. k. kontraktsvård av narkotikamissbmkare som har begått brott 

<justitiedepartementets ärende 249- 79). Förslagen innebär möjligheter till 

vilandcförklaring i brottmål för att bereda den tilltalade tillfälle att undergå 

värd mot sitt narkotikamissbruk vid sjukhus inom Stockholms och Uppsa

la län. Verksamheten. som föreslås få försökskaraktär. bygger bl. a. på 

tankar som framförs i betänkandet Psykiskt störda lagöverträdare. 

Kontraktsvård brukar nämnas som ett s. k. alternativ till frihetsstraff, ett 

begrepp som har blivit mycket diskuterat under senare år. Alternativ till 

frihetsstraff av denna typ behandlas förhållandevis kallsinnigt i den nyss

nämnda BRÅ-rapportcn medan ungdomsfängclseutredningen i sill betän-
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kamle förutsätter att sädana alternativ blir föremftl för närmare prövning. 

Det kan nämnas att nordiska straffrättskommitten nu har ämnet på sitt 

program. 
Det är inte endast päföljdssystemets utformning i BrB som nu är föremål 

för ett livligt intresse. Ocksä kriminalvårdens organisation och verksamhet 

diskuteras. Till grund för diskussionen ligger bl. a. bctiinkandena Krimi
nalvärdens nämnder <SOU 1975: 16) och Personalen vid kriminalvårdens 

anstalter (SOU 1977: 76). Värcn 1979 beräknas brottsförebyggande di.det 

framlägga en rapport om det s. k. Sundsvallsprojektet, ett försök att med 

förstärkta resurser i ett frivårdsdistrikt nå en effektivare behandling av 
kriminalvärdsklientelet. 

Som anförs i justitiedepartementets bilaga till årets budgetproposition 

framstär det mot bakgrund av föreliggande och väntade betänkanden som 
uppenbart att det behövs en samordnad vidare behandling av de frägor 

som rör påföljdssystemet. Jag avser att senare denna dag hemställa om 

regeringens bemyndigande att tillkalla två kommitteer härför. Den ena 
kommitten skall i huvudsak ta sig an frågan om den framtida utformningen 

av kriminalvård i frihet och av alternativ till frihetsstraff. Den andra 

kommitten skall främst behandla frågor som mera direkt hänger samman 

med frihetsstraff. 

Mot bakgrund av vad sålunda har anförts. ställer det sig naturligt att nu 

ta upp till prövning ungdomsfångelseutredningens förslag med sikte på att 
genomföra endast så.dana delar som har vunnit bred anslutning under 

remissbehandlingen och som - om de genomförs nu - inte hindrar den 
genomgripande översyn av piiföljdssystemet som sålunda bör komma till 
stånd. Vad som därvid främst kommer i fråga är att avskaffa påföljden 
ungdomsfångelse och att genomföra sådana ändringar i BrB som är omedel
bart på.kallade för att i görligaste män förhindra längre anstaltstider för 

unga lagöverträdare än som tillämpas i dag. 

3 Ungdomsfängelse 

Ungdomsfängelse såsom påföljd för brott infördes i vårt land år 1935. De 

nuvarande bestämmelserna om ungdomsfångelse finns i 29 kap. BrB. Enligt 

huvudregeln får ungdomsfängelse ådömas den som fyllt 18 men ej 21 är för 

brott på vilket kan följa fängelse. om sådan fostran och utbildning som 

avses med ungdomsfångelse finns vara lämplig med hänsyn till den tillta

lades personliga utveckling. vandel och lcvnadsomständigheter i övrigt. 

Behandlingen av den som dömts till ungdomsfångelse äger rum i rn;h utom 

anstalt. Behandlingen får pågå i högst fem år, varav högst tre är i anstalt. 

Enligt de regler som tidigare gällde hölls ungdomsfångelseklientelet under 

anstaltsvistelsen avskilt från andra kategorier intagna som undergick fri

hetsberövande påföljd. Vid särskilda ungdomsanstalter försökte man byg-
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ga upp behandlingsformer särskilt avpassade för det unga klientelet. 1973 
års kriminalvårdsreform innebar i detta hänseende genomgripande änd

ringar. Fördelningen av de till frihetsberövande påföljd dömda mellan olika 
typer av anstalter sker nu i princip oberoende av påföljdens art. De som • 

dömts till ungdomsfängclse avtjänar fr. o. m. den I juli 1974 sina straff på 

kriminalvårdens anstalter tillsammans med internerade, fångelsedömda 

och personer som adömts skyddstillsyn med anstaltsbehandling. Viss hän

syn tas dock vid placeringen till de intagnas ålder. Några särskilda bestäm

melser för ungdomsfängclseklientelet finns dock inte utan särregleringen 

tar sikte på unga lagöverträdare över huvud taget: 8 § lagen (1974: 203) om 

kriminalvård i anstalt (Kval). 

I direktiven för ungdomsfängelscutredningen förutsatte min företrädare 

att ungdomsfängelsepåföljden skulle avskaffas. Ungdomsfängelseutred
ningen föreslår i enlighet härmed alt påföljden utmönstras ur BrB:s pä
följdss ystem. 

Förslaget att avskaffa påföljden ungdomsfängelse har inte direkt av
styrkts av någon remissinstans och endast ett fåtal har ställt sig tvek
samma. 

Om ungdomsfångelse avskaffas utan att andra ändringar vidtas i pä

följdssystcmet kommer påföljden i regel att ersättas med det tidsbestämda 

fängelsestraffet. Man kan nämligen utgå ifrån att ungdomsfängelse i nuva

rande domstolspraxis inte tillämpas i andra fall än då domstolen har ansett 

det vara uteslutet att döma till annat än frihetsberövande påföljd. 

En sådan övergång frän ungdomsfångelse till fängelse skulle medföra 

längre frihetsberövande för flertalet av de unga lagöverträdare som det här 

är fråga om. Enligt ungdomsfängelsenämndens praxis fortgår nämligen den 
inledande anstaltsvärden under en tid av tio månader eller, om domen på 
ungdomsfångelse avsett mycket grov brottslighet, ett är. Som jämförelse 
kan nämnas att kriminalvärdsnämnden soni regel beviljar villkorlig frigiv
ning efter halva strafftiden för den som dömts till fängelse i ett är och sex 
månader eller mer för brott som han har begått för fyllda 22 är. Med 
ledning av dessa uppgifter kan sägas att ungdomsfångelse normalt medför 
ett kortare frihetsberövande än fängelse under förutsättning att det alterna
tiva fängelsestraffet skulle ha avsett minst ett är och åtta månader. Om 
man emellertid enbart beaktar den inledande anstaltsvärden, kommer ett 

avskaffande av ungdomsfängelse sannolikt endast i ett ganska litet antal 
fall att föranleda längre frihetsberövanden, om påföljden i stället bestäms 
till fängelse. 

Det är emellertid inte tillräckligt att enbart beakta den inledande an

staltsvärden vid en jämförelse mellan ungdomsfängelse och fängelse. Man 

måste också ta hänsyn till den förlängda eller förnyade anstaltsvärd som 

kan bli föjden av ny brottslighet under påföljdstiden. Återfallsfrekvensen 
är högre för dem som dömts till ungdomsfängelse än för någon annan 
pä.följdsform. Återfallssiffrorna för ungdomsfängelseklientelet håller sig i 
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regel omkring 80 'X (SOU 1977: 83 s. 74). I sammanhanget kan anmärkas 

att äte1i'allsfrekvensen synes ge anledning alt räkna med att en del som 

tillhör detta klientel kan ingå i den krets av särskilt brottsbenägna som i 

enlighet med de av riksdagen hösten 1978 antagna förslagen till ändringar i 

K vaL (32 *) skall underkastas särskilda restriktioner i permissionshän

seende (prop. 1978/79: 62). 
Den som undergår ungdomsfångelse m:h begår brott under anstaltstiden. 

dvs. vanligen i samband med rymning eller permission. kan räkna med att 

åtalsunderliHelse meddelas i mycket stor utsträckning eller. om åtal väcks. 

att domstol med tillämpning av 34 kap. I § I BrR förordnar att ungdoms

fängelsepaföljden skall avse även det nya brottet. I anslutning härtill bru

kar ungdomsfängelsenämnden meddela beslut om hur länge den fortsatta 

anstaltsvården skall pägä. Den förlängning som därvid sker är regelmässigt 

ganska kortvarig och understiger inte sällan straffminimum för brottet. 

Den som undergår ungdomsfängelse kan således vid återfall i regel påräkna 

avsevärt kortare förlängning av anstaltstiden än den som undergår fängel

se. 

När det gäller återfall i brott under pågående vård utom anstalt kan 

brottet. liksom under anstaltstiden. föranleda åtalsunderlåtclse eller till

lämpning av 34 kap. I § I RrB. I anslutning härtill kan förordnas om 

återintagning i anstalt. Generellt kan sägas att den anstaltstid som därvid 

bestäms är något längre än den som bestäms med anledning av nya brott 

under anstaltstiden men att den likväl i de fall den nya brottsligheten 

innefattar grova brott vanligen blir kortare än det lägsta straff som skulle 

ha kunnat utmätas om påföljden i stället hade bestämts till fängelse. 

Sistnämnda förhållande beror på att om den som villkorligt frigivits från 

fängelse åte1faller i brott. detta ofta föranleder att ett nytt fängelsestraff 

ådöms honom med tillämpning av 34 kap. I§ 2 BrB. Därvid gäller. förutom 

att straffskalan för brottet måste följas. att den villko.rligt medgivna frihe

ten skall förklaras förverkad. om ej särskilda skäl talar däremot (34 kap. 4 § 

första stycket BrB ). 

För egen del menar jag att ungdomsfängelse nu bör utmönstras ur 

påföljdssystcmet dels på grund av att påföljden i praktiken inte skiljer sig 

från fängelsestraffet tillräckligt mycket för att det skall vara motiverat att 

bibehålla båda påföljdsformerna. dels därför att påföljden med hänsyn till 

de skiljaktigheter som kvarstår. främst i fråga om påföljdens principiella 

konstruktion - dess tidsobestämda natur - strider mot de kriminalpolitis

ka värderingar som har kommit att läggas till grund för rättsutvecklingen 

under senare tid. Härtill kommer den omständigheten att det inte längre 

finns någon motsvarighet till ungdomsfångelse i de nordiska grannländer

na. 
Ett avskaffande av ungdomsfängelse kommer emellertid i många fall att 

leda till längre frihetsberövanden vid återfall för det berörda klientelet, 

såvida inte reformen kompletteras med sådana ändringar av bestämmelser-
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na i RrB att det blir möjlig\ alt b;'1de fr~tng;'t hmllens straffskalur vid ~t\crfall i 

hrott under r:·ifiiljdstidcn uch i sti.irre omfattning iin enligt giillande riitt 

undcrl:·1ta att förverka villkPrligt medgiven frihet. Jag ;1terkommer i det 

följande (avsnitt 5.~ 1H.:h 5.~l till dessa fr;'1gur. Det iir emellertid enligt min 

mening inte tillriickligt med de t11giirder som jag har angett nu. Även i 

övrigt ptikallas iindringar i BrH för att i görligaste milll fiirhindra liingrc 

frihctshcriivanden för llnga lagiivcrtriidare iin som tilliimpas i dag . 

.i Kriminalvård i frih~t 

4.1 Tills)·nsdom 

Ungdomsfongelscutrl~dningens huvudsakliga uppdrag var att undersöka 

vilken i:llcr vilka pMi.iljder s1llll skulle kunna tilHimpas i stiillct för ung

domsf:.ingelse uch att fiircsl;'t de iindringar i paföl.Jdssystemct spm var 

p~1kallade av att ungdomsf:.ingclsc av~kaffas. En riktlinje för 11tredningens 

arhctc var som tidigare nämnts att avskaffandet av ungdomsfiingt:lse ime 

skall leda till ökade frihetsberiivandcn for den kategori av lagövertriidarc 

som berörs av reformen. Utredningens förslag gfa i korthet ut pi) följande. 

I stället för ungd11msfangdsc införs en ny paföljd med henlimningen 

tillsynsdom. Denna nya pftf"iiljd skall enligt utredningens mening kunna 

användas i mfrnga fall som nu leder till ungdomsf:.ingelse t'ller annat slag av 

friht:tsstraff. Tillsynsdom inncblir att den dömde ställs under intensiv 

övervakning i frihet. Slidan övervakning skall alltid handhas av tjiinsteman 

inom skyddskonsulcntorganisationen. Vid sidan av övervakaren skall 

dock kunna finnas bitriidandc iivervhkare. Fiir s[ldant förordnande bör i 

allmiinhet lekmän komma i fräga. Den som st:·ir under intensiv övervakning 

skall vara skyldig att hålla tiit och regelbunden kc1ntakt med övervakaren 

eller med bitriidande övervakare. I bör:jan ;iv pMi.iljdstiden biir kontakten i 

allrniinhct vara daglig. Om dt:n diimdes förhftllanden iir si1dana att en 

tillfredsställande övervakning inte kan anordnas - t. ex. niir den dömde 

saknar arhete eller annan sysselsiittning och han dessutom har sv~ira miss

bruksproblcrn - kan tillsynsdomen förenas med föreskrift att den dömde 

skall vistas i frivrtrdshem. Sildant förordnande far meddelas endast om det 

är nödviindigt för att motverka äterfall i brott. Tillsynsdom kan ocksi1 

förenas med ett förordnande om att den dömde skall tas in i anstalt under 

högst tre manadcr. 1 ntagning i anstalt kan komma i frr1ga niir brottsligheten 

varit av särskilt allvarligt slag och domstolen diirför inte anser sig kunna 

komma ifrf111 att döma till frihetsstraff. Om den dömde bryter mot de 

föreskrifter som giiller för tillsynsdomen kan han bli föremi\I for ett kort

varigt omhiindertagande under minst tvii och högst fjorton dagar. Ett 

sadant omhändertagande kan fä vcrkstiillas under ett eller !lera vccknslut. 

Är brottet mot föreskrifterna av siirskilt allvarligt slag kan den dömde i 

stället tas in i anstalt under högst tre mänader. Tillsynsdom skall anviindas 
4 Ril..sdagcn /97X/79. /sam/. Nr212 
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niir det framstitr som nödviindigt för att motverka fortsatt hrottslighet frän 

den dömdes sida. men den skall rn:ksi1 tillgodose en hjiilrfunktion. Detta iir 

enligt utredningen viktigt med tanke p~t att tillsynsdom i allmiinhet kommer 

att tillämras för lagövcrtriidare med sviira sociala rroblem. De dömda skall 

därför under verkstiillighetstiden fä histi111d med rersonligt stiid l>ch h_iiilr. 

Niir det giiller grunderna för frivimlcns SlH.:iala verksamhet foreslitr 

utredningen en ändring i förhilllamlc till vad som nu giiller. Sociala stödät

glirder skall nämligen enligt utredningens förslag inte kunna genomföras 

mot den dömdes vilja annat iin när tviingsatgiirder är tillfttna rnligt den 

allmänna sociala lagstiftningen. 

Tillsynsdom kan enligt utredningens mening inte införas utan att detta 

far konsekvenser för räföljdssystemct i övrigt. Siirskilt giiller detta fiir den 

nuvarande frivärdsrMöljden skyddstillsyn cg kap. BrB l. Utredningen fiire

slar att skyddstillsyn ersätts med tvt\ nya rMöljdsformcr. Dessa kallas 

villkorlig dom med övervakning och villkorlig dom med stödi1tgärder. 

Villkorlig dom med övervakning motsvarar i allt väsentligt den nuvaran

de skyddstillsynen. En skillnad är att den föreslagna påföljden inte skall 

kunna undanröjas m:h ersättas med fängelsestraff. om den dömde bryter 

mot föreskrifterna för verkstiillighctcn utan att begt1 nya brott. I stället 

skall rMöljden i ett sadant fall kunna omvandlas till tillsynsdom. 
Villkorlig dom med stöd{1tgärder skiljer sig frän skyddstillsyn genom att 

paföljdcn saknar tvi111gsmiissiga inslag. Den dömde skall lämnas personligt 

stöd och hjälr genom frivardcns försorg LH:h en förtroendeman kan förord

nas för honom. Den dömde riskerar däremot inte att pMöljden undanröjs 

och ersätts med en sv{1rare pM'öljd. om han underlåter att hälla kontakt 

med frivården eller med förtroendemannen. Utredningen menar att villkor

lig dom med stödätgärder bör kunna användas i många fall som nu föranle

der skyddstillsyn. 

Vid sidan av de nu nämnda frivc\rdspäföljderna skall enligt förslaget 

villkorlig dom förekomma i sin nuvarande utformning (27 kap. BrB) s~tsom 

en pi'lfoljd i frihet av varningskaraktär utan särskilt verkställighetsinnehåll. 

Det nuvarande kravet på god prognos för att kunna erhålla villkorlig dom 

avskaffas dock. I stället bör enligt utredningen principen vara den att 

villkorlig dom skall kunna meddelas sil snart det inte föreligger skäl att 

välja mera ingripande påföljder. 

Det frivärdssystem som utredningen sålunda föreslår är utformat främst 

med tanke pf1 unga lagöverträdare. Utredningen föreslår emellertid inte 

några särskilda åldersgränser för de olika rttföljdcrnas tillämplighet. Detta 

innebär bl. a. att tillsynsdom skulle kunna tillämpas även för iildre lagöver

trädare. 

Rcmissinstanserna har över lag ställt sig kritiska till utredningens förslag 

till utformning av frivb.rdspMöljdcrna. Därvid anförs bl. a. att systemet 

med sex skilda frivårdspåföljder blir onödigt invecklat .och att det i prakti

ken blir mycket svårt att b.stadkomma raktiska skillnader mellan de olika 
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pMöljderna och ftt dem klart avgriinsade fri111 \'arandra. 1-.n gem1mgt1ende 

uppfattning iir att mer ingripande fiiriiildring;'1r inte biir \'idtagas r. Il. utan 

att alternativa påföljder till ungdomsningclse biir sökas irll>m det nuvaran

de p[1fiiljdssystcmet med vissa iindringar. Som sbl hiirfiir har anf'iirts bl. a. 

att frivi1nlsorganisationen först under det senaste aret har blivit fullt ut

byggd och fött de resurser som den behöver för att kunna vcrk-.;tiilla de 

intentioner som ligger bakom J9n ;·irs kriminalvardsrcfPrm. Flera instan

ser anfiir l1Cks;"1 att. innan mer genomgripande iindringar vidtas av frivards

pMiiljderna. en samlad översyn hiir ske ;1v dessa. 

Jag delar de tisikter s11m remissopinionen s:·iJunda har gL'lt uttryck för. 

Även enligt min mening iir det föreslagna friv:-1rdsp;·1fiiljdssystemct 111ed 

sina sex olika päföljder oniidigt inveddat od1 skulle sannolikt bli sv:·1r1 att 

till<impa i praktiken. Utredningens förslag i dessa ddar biir mot bakgrund 

hiirav och i avvaktan p:-1 den kommande nya iiversynen av friv{1rdsp!iriilj

derna inte Higgas till grund fiir nf1gon genomgripande lagstiftning. 

Flera remissinstanscr har dock gett uttryck fiir itsikten att redan nu vissa 

begränsade förändringar biir iiga rum inom ramen för skyddstillsynspafolj

den. I detta instiimmerjag. Ändringarna biir syfta till att öka möjligheterna 

att använda skyddstillsyn som ett alternativ till frihetsberövande pnföljd. 

Vad som dlirvid kan överviigas är utformningen av ett kortvarigt frihetsbe

rövande vid dom pt1 skyddstillsyn. alltsr1 den nuvarande anstaltshehaml

lingen enligt 28 kap. 3 * HrB. samt en förstiirkning av övervakningens 

kontrollmoment. 

4.2 Skyddstills}'n 

Skyddstillsyn kan ådiimas för brott som har fiingelse i straffskalan. 11m 

övervakning anses erforderlig och annan. mera ingrirande pMöljd inte iir 

pi\kallad. Om det lindrigaste straff som fiireskriv~ fiir brottet iir fängelse i 

ett ftr eller mer för dock skyddstillsyn tilHimpas endast t>m det finns 

synnerliga skäl diirtill (28 kap. I * HrH ). 

Skyddstillsyn skall fortg{1 under en prövotid av tre ~ir och vara förenat! 

med övervakning frtln prövotidens hö1jan. Övervakningen upphör nl1rnmlt 

efter tvi1 är. <28 kap. 4 lich 5 *~ ArBl. Vit! t1dömande av skyddstillsyn kan 

den dömde meddelas sUrskilda föreskrifter om vad han har all iaktta under 

prövotiden. Södana föreskrifter kan avse vistelseort eller b11stad. uthild

ning eller arbetsanställning samt liikarvttrd. nykterhetsvärd eller annan 

vård eller behandling i eller utom sjukhus eller annan si1dan inr;ittning 128 
kap. h ~ Br8). Skyddstillsynen kan ocks{1 kombineras med dagsböter (28 

kap. 2 * BrBl. 

Om den tilltalade har fyllt 18 i1r kan riitten om det finnes erforderligt för 

hans tillriittaförande eller eljest förordna att i skyddstilbynen skall ingil 

behandling i anstalt. Siktan behandling skall pf1g(1 minst en och hiigst tvi:\. 

månader. Sedan behandlingen pågått en mänad skall den upphöra s~t snart 
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fortsatt omhändertagalli.k i anstalt inte kan anses e1forderligt. Om förhitl

landena päkallar det kan riitten hesl11ta att förordnande 0111 anstaltshehand

ling skall g~i i verkstiillighl'I 11tan hinder av att d1m1en pi1 skyudstillsyn inte 

har vunnit laga kraft. Beslut om upphiirandc av anstaltshehamlling mc1kk

las av iivervakningsniimnd <28 kap. 3 ~ BrBl. 

Skyddstillsynen handhas av iivervakningsniimnd som meddelar heslut 

om. förutom anstaltshehandlingcns upphiirandt•. iivervakning samt fiin:

skrifll'r och [itgiirder vid misskiitsamhet. lk atgiinlcr s11111 iivervaknings

niimnd kan vidta vid visad misskötsamhet iir att fönirdna om r11rtsatt 

övavakning. att meddela s;\dan fiirl'skrifl som nyss niimnts eller att heslu

ta om varning. Om den dömde allvarligt ;'1sidosatt sina itligganden kan 

niimnden hos [iklagare giira framstiillning om att talan förs vid domstol om 

undanriijande av skyddstill-;ynt'll elll'r förordnande om anstaltshehandling. 

llndanrii.is skyddstillsynen skall riitten hestiirnma annan pafiiljd för brottet 

(28 kap. 6-9 ~* HrB). 

Den nuvarande skyudstillsynen kan s:tledes skiirpas hl. a. gennm att lien 

förenas med ett förordnande om anstaltshehandling enligt 28 kap. 3 * HrH. 

Enligt nuvarande nrdning skall sadant fiirnrdnande meddelas friimst d{1 det 

prövas erforderligt för den tilltalades tillriittafiirande. Grundtanken är att 

en pfi lämpligt sätt utformad hehandling i anstalt i vissa fall kan vara iignad 

att främja en positiv utve1:kling för den dömde. Ungdomsfangelseutred

ningen konstaterar emellertid att de hittillsvarande erfarenheterna av an

staltshehandlingen ger vid handen att anstaltsvi'1rden i allmänhet inte har 

fritt avsedd behandlingseffekt. Detta knnstaterande stiimmer enligt utred

ningen helt överens med den syn pit anstallsvärd som ligger till grund for 

förslaget all avskaffa ungdomsningelsepMiiljden. Enligt utredningen hiir 

således möjlighet inte linnas att kor11hinera en friv~irdspfiföljd med en 

anstaltsvistclse utformad pft si1dant siltt som den nuvarande anstaltshe

handlingen enligt 28 kap. ~ * BrB. 

Utredningen föreslår för tillsynsd1>mens vidkommande en motsvarighet 

till anstaltshehandlingen vid skyddstillsyn benämnd intagning i anstalt. 

Enligt förslaget far rätten dä tillsynsdom meddelas. om frihetsberövande 

prövas oundgängligen erforderligt av hänsyn till allmän laglydnad. för

ordna att den tilltalade skall intas i anstalt under viss tid. högst tre mana

der. Lingden av frihetsberövande! bestiims sfdedes av dom~tolen. Utred

ningen hctonar att det föreligger viktiga skillnader mellan intagning i an

stalt vid tillsynsdom 1Kh den anstaltshehandling som f. n. kan anordnas i 

anslutning till skyddstillsyn. Vid tillsynst..10111 skall saledes frihetsberi.ivan

det vara tidsbestämt medan detta vid skyddstillsyn är tidsobestiimt inom 

ramen en till tvt1 mi'111adcr. Viktigast lir dock enligt utredningen att intag

ningen i anstalt vid tillsynsdom. till skillnad mnt vad som gäller for an

staltsbehandling vid skyddstillsyn. inte far hesllllas av individualpreven

tiva skäl. Förordnande om intagning i anstalt skall. s11m framgi1:k av det 

nyss anförda. meddelas endast niir ett frihetsberövande är 1n111dgiingligen 
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päkallat med hiinsyn till allmiin laglydnad. K,imhinationcn a\· tillsynsd,m1 

med en kortare tids anstaltsvistclsc inn~·biir enligt utr~·dningc1i att domst<l

larna far möjlighct att undvika de Hingre frihctsberövandcn som skulle ha 

hlivit följden. om i stiillet fi.ingdsestraff hade utmiith med tilliimpning av de 

för brotten giillande strafhkalorna och vedertagen straffmiitningspraxis. 

Utredningen föreslär vidare all ett förordnande om intagning i anstalt sl-;all 

utgöra det yttersta sanktionsmedlet vid övertriidelse av de föreskrifter SlllTI 

gäller för övervakningen vid tillsynsd,1111. 

Rcmissinstanserna har över lag varit positiva till det föreslagna institutet 

intagning i anstalt. Bl. a. har anförts all det är en flirdel att anstaltstidens 

Hingd bestäms av JLJmstolcn m:h all utformningen av intagning i anstalt 

bättre svarar mot det faktiska verkställighetsinnchftllet efter den I juli 

1974. Endast ett par remissinstanser har varit negativa till förslaget. Till 

dessa hör kriminalvärdsstyrelsen som menar all allt viisentligt som {1syftas 

med institutet intagning i anstalt kan uppnäs inom ramen för vt1r1 nuvaran

de straffsystem genom all domstolarna begagnar möjligheten till anstalts

behandling enligt ~8 kap. 3 * BrB. Bland de instanser som iir positiva till 

förslaget har en del. s{1som Sveriges domareförbund. förordat att, iiven om 

pMöljdcn tillsynsdom ej införs. de nuvarande reglerna om behandling i 

anstalt i samband med dom pil skyddstillsyn skall ersättas med vad utred

ningen har föreslagit om intagning i anstalt. Vänersborgs tingsrätt av

styrker all paföljden tillsynsdom införs. Skyddstillsynen bör i stället best<'.t 

med vissa ändringar. bl. a. av reglerna om anstaltsbehandling. Enligt tings

riitten är det numera så ringa skillnau mellan anstaltsbehandling lKh fäng

else att det kan ifrr1gasättas om det iir tillrfö:klig anledning att i fortsällning

cn behälla anstaltsbehandling som en siirkild behamllingsform. Det synes 

tingsrätten naturligast m:h även konsekvent att kalla även anstaltsbe

handling fängelse. Detta skulle innebära att det fanns möjlighet för domstol 

att för ett och samma brott döma till skyddstillsyn i förening med ett 

kortvarigt fängelsestraff. Stockholms tingsrätt konstaterar att det för verk

ställighet av ett förordnande om intagning i anstalt enligt förslaget skall 

gälla vad som stadgas om fängelse. I konsekvens härmed och i linje med 

strävandena inom kriminalpolitiken att införa ell enhetligt frihetsstraff 

borde enligt tingsrätten även denna form av frihetsberövande kallas fängel

se. 

Jag vill för min del instämma i den kritik som har riktats mnt insitutet 

anstaltsbehandling vid skyddstillsyn. Anstaltsbehamllingen förefaller inte 

längre ha något självständigt ändamttl. Behandlingen har enligt gällande 

ordning tvh huvudmotiv. f-ör det första avser den att erbjuda ett visst 

behandlingsinnehåll. Detta kan dock lika väl åstadkommas inom ramen för 

ett vanligt korttidsstraff. Den nuvarande verkställigheten skiljer sig för 

övrigt inte heller pä någon väsentlig punkt från vanliga korttidsstraff. Den 

äger i allmänhet rum pa lokalanstalt där de som döms till anstaltsbehand

ling vistas tillsammans med andra intagna. För det andra skall anstaltsbe-
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handling k111111a tillgripas fiir att sLirpa en p{1foljd som i övrigt verksti.ills i 

frihd. Ckks{1 en sfalan effekt kan komma att 11ppni1s genom korttidsstraff. 

Hiirtill kommer att dl'n kritik som kan riktas mot tidsohestiimda straff i 

allmiinhet ockst1 i viss mtin drahhar anstaltshehandlingen. Överviigande 

skiil talar s~ilunda enligt min mening for att institutet anstaltshehandling vid 

skyddstillsyn hiir avskaffas och att i stiillet miijlighet hör införas att komhi

nera skyddstillsynen med ett kortvarigt tidshestiimt frihetsheriivande. 

Ett si1d:mt kortvarigt frihetsberiivanue bör till tiden hestiimmas av dom

stol och det hör verksnillas helt enligt de regler som giiller for föngelsestraf

ret. Med hiinsyn hiirtill hör ett kortvarigt frihetsberiivande av det slag som 

nu diskuteras ock sa kallas för llingelse. 

Det förhf1llanuet att fiingclsc fiirekommer som sjiilvständig pMöljd i BrB 

innebiir vissa prliblem med hänsyn till att man sftledes for ett och samma 

brott kommer att kunna döma s[1viil till skydustillsyn som till fängelse. 

Man kan gi1 fram pt1 tvE1 olika viigar för att lösa dessa problem. För det 

första kan man jiimte skyddstillsyn uiima till f1ingelsc pi1 samma siitt som 

nu iir möjligt att kombinera skyddstills~;n med hi.iter (28 kap. 2 * BrBl. För 

det andra kan man. pt1 samma siitt som nu gäller för anstaltshehandlingcn. 

öppna en möjlighet att fiirordna all i skyddstillsynen skall ingt1 fiingelse. 

Med hiinsyn till HrB:s systematik och upphyggnau iiruet enligt min mening 

uteslutet att använda den andra vägen som skulle innebfaa att en självstän

dig pilfiilju i visst fall skulle ingt1 i en annan pMiiljd. Jag förordar sftledes 

den lösningen all domstolen för ett och samma broll jiimte skyddstillsyn 

far döma till fängelse. Denna pMiiljdskomhination blir ytterligare ett un

dantag fr{m huvudregeln i hestiimmelscn i I kap . .'i ~ BrB enligt vilken det 

inte far uömas till flera pMi.iljder för samma bnitt. om inte annat iir staugat. 
Vau gäller länguen av frihetsberövande! har under remissbehandlingen 

- med nt1got undantag - enighet rillt om att den övre tidsgränsen för 

anstaltsvistelsen bör sättas till tre månauer. f-ör egen uel vill jag anm~irka 

att jag senare kommer att hchanula frägan om minimitiu för erhällanue av 

villkorlig frigivning och förcslri att denna sänks fr{m nuvarande fyra mäna

der till tre mi'mader. Bl. a. med hänsyn hiirtill bör maximitiuen för anstalts

vistelsen inte sättas högre än tre mtmauer eftersom i annat fall särrcglering 

skulle behöva ske beträffande reglerna om villkorlig frigivning frän an

staltsvistclsen. Jag ansluter mig däri"ör till den allmiinna remissopinionen 

och föreslf1r att skyddstillsyn skall kunna kombineras med fängelse i högst 

tre månader. 

F. n. ~ir avsikten att anstaltsbehandling i förening meu skyudstillsyn skall 

tillgripas främst när det är motiverat frtm behanulingssynpunkt men att 

rörordnande l)m behandling kan mcudelas iiven niir en kortare tids omhän

dertagande i anstalt iir pf1kallad av allm~inpreventiva hiinsyn. Enligt utred

ningens förslag skulle förordnande om intagning i anstalt kunna meddelas 

om Jet prövas erforderligt av hänsyn till allmiin laglydnad. Rekvisitet för 

intagning i anstalt skulle diirmed i praktiken bli detsamma som rekvisitet 
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för i1dömanue av fängelse. Intagning i anstalt skulle inte kunna motiveras 

fri111 behandlingssynpunkt . .lag kan i princip instfönma i dessa u11<ilanden 

1lln syftet med att jiimte kriminalvärd i frihet tidöma ett kortvarigt frihets

berövamk. Syftet med anstaltsvistelsen bör vara att för det griinsskikt d1ir 

valet stt1r mellan skyddstillsyn och en betydligt allvarligare pilföljd tillföra 

skyudstillsynen l.'tt ytterligare moment av skiirpa. Genom möjligheten att 

kombinera skyddstillsyn med ett frihetsberövande pti upp till tre miinader 

hör sidunda. och di1 kanske friimst vad giiller unga lagöverträdare. ett 

lt111gvarigt _frihetsberövande kunna undvikas. 

Avsikten med den föreslagna kombinationen av skyddstillsyn och kort

varigt t1ingelse är med andra ord i första hand att föra in ytterligare ett 

alternativ i päföljdssystemet. Detta kommer. om mina förslag genomförs. 

att inneht1lla bl. a. böter. villkorlig dom. villkorlig dom med höter. skydds

tillsyn. skyddstillsyn med höter. skyddstillsyn med kortvarigt fängelse. 

fängelse med underskridande av straffminimum för brottet och fängelse i 

sedvanlig omfattning. Av vad vi i dag vet om fi:ingclsestraffets allmänna 

verkningar pit de intagna. kan niirmast den slutsatsen dras att ett fängelse

straff som motiveras av bchandlingsskäl i regel inte far asyftad effekt. Jag 

menar därför att skyddstillsyn bör rn kombineras med fängelse endast när 

allmänpreventiva skiil motiverar det. 

Mot bakgrund av vad jag nu har anfört förordar jag att :!8 kap. 3 * BrB ges 

den nya lydelsen att om det av hänsyn till allmän laglydnad prövas ound

gängligcn erforderligt att skyddstillsyn förenas med frihetsberövande mf1 

jämte skyddstillsyn dömas till fängelse i Higst en och högst tre månader. 

Om det lindrigaste straff som är föreskrivet för brottet är fängelse i ett ttr 
eller däröver för. enligt :!8 kap. I* tredje stycket BrB. skyddstillsyn ådömas 

endast om synnerliga skäl finns diirtill. Skyddstillsyn skall säledes endast i 

undantagsfall fä följa pii allvarligare brottslighet. Hänsynen till bl. a. all

män laglydnad anses vid si)dan brottslighet kräva att annan påföljd än 

skyddstillsyn viiljs. om inte alldeles speciella förhållanden föreligger. Det 

är do<.:k att märka att pi1följden skyddstillsyn kan utformas si'I att den ter sig 

mer eller mindre sträng. En skyddstillsyn som är förenad endast med 

övervakning eller med övervakning jämte någon inte sf1 betungande före

skrift är naturligtvis mindre ägnad att tillgodose allmänpreventionens krav 

än en skyddstillsyn som iir förenad med ingripande föreskrifter. Även en 

kombination med böter enligt 28 kap. 2 ~ BrB är ägnad att minska betänklig

heterna mot att avstå frän att döma den tilltalade till en strängare pMöljd. I 

viss utsträckning har ocksi't hittills allmänpreventiva synpunkter kunnat 

tillgodoses genom att i dom på skyddstillsyn har förordnats om anstallsbe

handling enligt 28 kap. 3 ~ BrB. 
Genom den lydelse av :!8 kap. 3 * BrB som jag nyss har förordat ökar 

möjligheterna ganska avseviirt att tillgodose allmänpreventiva hänsyn vid 

en dom pt1 skyddstillsyn. Inte minst för unga lagöverträdare torde det av 

hänsyn till allmiin laglydnad ej sällan vara tillräckligt med ett frihetsbcrö-
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vant.le p;1 upp till tre m;\n~1der iiven for hrott s\1m har ett straffminimum pi1 

ett ~1r eller Jiiröver. Meu hhnsyn hiirtill anser jag all hesliimmelscn i 2X kap. 

I~ tredje stycket BrR biir iindras si1 att miijlighelerna all i1diima skyddstill

syn iiven vid grövre bn1ttslighct nagllt utvidgas. Jag fiirordar att bcstiirn

melsen fitr det innehiilkt att llll1 det lindrigaste straff som iir stadgat för 

brollet iir fängelse i ett tir eller diiröver skyddstillsyn far t1dömas endast om 

si"irs/...ili/11 skiil iir diirtill. 

Den iindraue lydelse av 2X kap. 3 ~ HrB som _jag har föreslagit fiiranleder 

villan~. utöver rena konsekvensiindringar. iindringar i 2fi kap. I ~. 28 kap. 

samt 34 kap. BrH. Jag :11erkommer till dessa fri1gor i specialmoliveringen. 

För att nt1gon skall kunna ädömas skyddstillsyn kriivs att det prövas 

erforderligt att han ställs under övervakning. Övervakningen iir siiledes det 

cenlrala inneht1llet i skyddstillsynspMiiljden. Tanken iir att den dömde 

genom övervakningen skall inte bara underkastas kontroll utan ocksä 

erhtllla den hjälp och det stöd som han behöver för att för framliden avh~1lla 

sig fran att begä nya bnitt och för att anpassa sig i samhiillet. 

Det viisentliga innehallet i den av utn:dningen föreslagna pt1fiiljden till

synsdom iir en intensiv övervakning. en övervakning rneu betydligt tiitare 

kontakter mellan den dömde och verkställighetsmyndigheterna samt även i 

övrigt av mer ingripande natur än den som förekommer vid skyddstillsyn. 

Verkställigheten av övervakningen bör enligt utredningen utformas på 

si1dant sätt att den i vart fall försv<'irar brottslig verksamhet -;i1 länge 

övervakningen pägiir. För att uppfylla detta krav föresliir utredningen bl. a. 

att det skall stiillas strängare krav p{1 den dömde när det giiller dennes 

skyldighet att 11ppriitth{1lla kontakt med verkstiillighetsmyndigheten. Des

sa krav. som till en bö1:jan i regel hör innefatta skyldighet att halla daglig 

kontakt. skall vara tydligt angivna i en för den Jömdc utfärdad föreskrift. 

Föreskriften utfärdas av skyddskonsulenten. 

Även om förslaget till tillsynsdom allmiint avvisas av remissinstanserna 

stiiller sig doå flertalet av dem positiva till att man inom ramen för den 

nuvarande skyddstillsynen försöker göra övervakningen effektivare. 

Jag delar denna uppfattning. För att kriminalvärd i frihet skall vara ett 

verkligt alternativ till frihetsberövande päföljder krävs dels att den fram

st!tr som ett si\ allvarligt ingrepp i den dömdes frihet att den tillgodoser 

iiven förhällandevis högt ställda allmänpreventiva krav pt1 en bnnbar 

reaktion. dels att den utforma~ pt1 ett sädant sätt att den om möjligt 

försvårar brottslig verksamhet så liinge den pågär. Den knmmitte för en 

översyn av frågor om kriminalvard i frihet som jag senare i dag kommer att 

föreslå regeringen att tillkalla kommer bl. a. att fa till uppgift all utreda hur 

dessa mnlsiittningar skall kunna uppnäs på ett mera effektivt siitt än f. n. 

Jag anser det emellertid angeliiget att redan nu ästadkomma en viss upp

stramning av verkstiillighetsinnehttllct i skyddstillsynen. Nt1gra mer omfat

tande ändringar kan dock inte hli aktuella eftersom man dä alltför mycket 

skulle binda den KL)mmande utredningen i dess arbete. Den lindring av 28 
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kap. 3 ~ HrB som jag tidigare har föreslagit inneh;ir att allrn;inprevcnliva 

krav i högre grad ;in f. n. kan tillgodoses d;'1 man ~1Jiimer sl-.ydi.lstillsvn. 

lforuliiver bör nu endast ske en viss förstiirkning av kontrollmiijlighcten i 

skyddstillsynspafi.iljdcn. 
I syfle att rn en effektivare kontroll av den som umlcrg:1r kriminalv;1nl i 

frihet föreslt\r ungdnmsf1ingelseutredningcn att vid tillsynsdom skyddsklin

sulentrn skall meddela den dömde siirskild föreskrift om vad som skall 

gälla for övervakningen. Det viiscntligaste i föreskriften skall vara s;ittet 

och omfattningen av den dömt.les kontakt med övervakaren !utredningens 

lagförslag 28 kap. 10~ HrBl. 

Enligt min mening hör inom ramen för skyddstillsynen redan nu införas 

en möjlighet att meddela den dömde föreskrift om friimst kontakkn mellan 

denne och övervakaren i huvudsaklig överensstiimmelse med det förslag 

utredningen har lagt fram. Det bör dock inte vara obligatoriskt att meddela 

sådan föreskrift. Tvärtom torde det för den helt övrvägande delen av 

skyddstillsynsklientelet inte vara erforderligt med en siirskild kontaktföre

skrift. Delta gäller siirskilt mot bakgrund av att den nya friv{1rdsförordning

en ( 1977: 329) innehflller obligatoriska regler om upprättande av behand

lingsplan och om kontakt mellan den dömt.le och övervakaren. Innan en 

föreskrift meddelas bör därför noga prövas om Jen är erforderlig och 

vilken grad av kontakt som krävs. 1-i.ireskrift får inte användas för att 

tillföra skyddstillsynen nägot moment av extra skärpa. Kontaktföreskrif

ten syftar således till att göra det möjligt att kontrollera den dömdes 

förehavanden. främst för att bryta en utveckling som innebiir en påtaglig 

risk för fortsatt brottslig verksamhet. Föreskriften är således att se som en 

del av verkställigheten av påföljden och inte som ett moment i själva 

pMöljden. 

Enligt utredningens förslag skulle skyddskonsulenten meddela kontakt

föreskrift. Detta föll sig naturligt eftersom verkställigheten av tillsynsdom 

skulle ankomma pli frivårdsorganisationen. dvs. skyddskonsulcnterna. En 

av de kommitteer som jag senare i dag kommer att begära bemyndigande 

att tillkalla avses bl. a. fä i uppdrag att utreda frågan om hur verkställighe

ten skall organiseras i fortsiittningen. Med hänsyn til all övervaknings

nämnd enligt gällande ordning har det övergripande ansvaret för övervak

ningen och till att övervakningsnämnd är det verkställighetsorgan som har 

befogenhet att meddela föreskrifter enligt 26 kap. I 5 ~ BrB bör det enligt 

min mening I. v. ankomma på övervakningsniimnd att 11cksi1 besluta om 

kontaktföreskrift. 

Man kan inte bortse från att en föreskrift om kontaktskyldighet i vissa 

fall kan bli betungande för den dömde. Det skulle frän denna synpunkt i 

oi.:h för sig te sig tillfredsställande att läta även domstol kunna meddela 

föreskrift om kontaktskyldighet. pä samma sätt som den nu kan meddela 

föreskrifter enligt 28 kap. 6 §jämfört med 26 kap. 15 § BrB. dvs. beträffande 

vistelseort. bostad. utbildning. arbetsanställning m. m. Det torde dock i de 
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flesta fall inte vara 1111)jligt all redan vid domstillfället med tillriiddig grad 

av s;ikerhel ullala sig om vilken kontakt mellan den 1.lömde och överva

karen som ht·hövs eller iir Himplig under övervakningstiden. En föreskrift 

om konwk1skyldighet. som aldrig hör komma i fr~1ga som ett regelmhssigt 

inslag i verkstiillight:ten. biir i stiillct kunna meddelas niir som helst under 

iivervakningstiden och den skall ockstt upphiivas st1 snart den inte Hingre 

behiivs. Detta ute~luter dock inte all domstolen i domen kan uttala sig om 

behovet av en eVt·ntucll föreskrift. Jag utgar frfm all s[1 kommer att ske niir 

domstokn finner det nllitiverat och all övervakningsniimnden i stt fall 

ock set miga iiverv;iger behovet av föreskrift. 

L:tiih·r fön:skrift om kontaktskyldighet hör övervakningsnämnden. i 

iiverensstiimmelse med utredningens förslag. fä möjlighet all föreskriva 

skyldighet fiir dt:n dömde att omedelbart lämna underrättelse om utevaro 

fran arbetsplats. skola eller annan i föreskriften angiven verksamhet eller 

inriittning. 

Det iir angeliiget att cn effoktiv övervakning kommer till stånd snarast 

efter dt:t all frägan om övervakning aktualiserats. Som ett medel att nå 

detta syfte har skyddskonsulenten rätt att for tiden intill dess övervak

ningsniimnJen beslutat i fr11gan förordna övervakan: (2fi kap. 12 * BrB). Pa 
motsvarande sätt bör skyddskonsulenten ha befogenhet att under över

vakningstiden interimistiskt meddela föreskrifter av aktuellt slag. Enligt 

20 ~ frivärdsförordningt:n skall skyddskonsulenten medverka till att den 

dömde och övervakaren httller den kontakt som behövs och i övrigt halla 

sig underrättad om den dömdes livsföring. Med hänsyn till vad som tidi

gare sagts angaende kontaktföreskriftens ingripande karaktär framstår det 

som siirskilt angeHiget att skyddskonsulcnten. i fall titt sä.dan föreskrift har 

meddelats. fortlöpande hällt:r sig underrättad om den dömdes förhållanden 

sä all han omedelbart kan föreslå övervakningsnämnden sådan ändring av 

föreskriften som är pakallad. 

1\fot bakgrund av det anförda förordar jag att i 28 kap. BrB införs en ny 

paragraf. o a ~. Enligt denna för övervakningsnämnd meddela den dömde 

särskild föreskrift om vad som skall gälla för övervakningen. 1 föreskrift 

fi'ir anges p<'t vilket s;itt och i vilken omfattning den dömde skall hälla 

kontakt med övervakaren. Vidare fär föreskrivas skyldighet för dt:n dömde 

all omedclhan famna underriittelse till övervakaren eller skyddskonsulen

ten om utevaro frän arbetsplats. skola eller annan i föreskriften angiven 

verksamhet eller inrättning. Skyddskonsulenten far interimistiskt meddela 

föreskrift. Skyddskonsulenten skall vidare fortlöpande hälla sig underrät

tad om den dömdes livsföring m.:h om hans förhållanden i övrigt samt 

omedelbart föreslå övervakningsnämnden sMan ändring i meddelad före

skrift som pakallas av omständigheterna. Skyddskonsulenten far även 

ändra föreskrift för tiden intill dess nämnden beslutat i frågan. 

Den di.imde bör ha möjlighet att hos hovrätt besvära sig över övcrvak

ningsniimnds heslut om föreskrift. Vidare bör övervakningsnämnd ha be-
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fogcnhet all som en !1tgiird vid misski.itsamhel fri1n den dömdes sida 

besluta om kontaktföreskrifl ra samm;; siill som nämnden nu kan besluta 

om fiireskrift enligt 26 kar. 15 ~ BrB. Bl·stiimmelserna i 37 kar. X~ och 28 

kar. 7 ~ HrH föres1;·1~ bli iindrade i enlighet hiirmed. 

Sitsom framgfill av vad jag 1idigare har anfört frtr domsl\llen niir den 

dömer till skyddstillsyn iiven meddela vissa siirskilda föreskrifter (!X kar. 

6 ~ RrR ). Särskild föreskrift för avse bl. a. liikarviml. nykterhetsvitrd eller 

annan v~1rd eller behandling i eller utom sjukhus eller annan dylik inriill

ning (26 kap. 15 ~ BrRl. I den tidigare niimnda 1ill lagrilde1 avgivna remissen 

om vitrd utan samtycke inom socialtjiinst och sj11kv;1nl har ..:hefcn fi.ir 

srn:ialdepartementet föreslagit all det för personer över 20 [1rs tilder inte 

Hingre skall finnas möjlighet all hcsl111a om vard utan sanllycke inom 

sliciallagstiftningen. Del blir st1Iedes. för att ta ett exempel. inte Hingre 

mi.~jligt all med stöd av sociallagstiftningen tvinga ni"1gon att underkasta sig 

nykterhetsvard. I sliillet föreslås all i den nuvarande lagen ( 1966: 293) om 

beredande av sluten psykiatrisk v!ird i vissa fall förs in hestiimmelser för 

det fall all ni1gon till följd av missbruk iir i triingan<le behov av avgiftning 

o..:h psykiatrisk vi1rd i samband med denna och utebliven vard skulle 

innebära allva:-lig fara för hans hiilsa eller liv eller för annans personliga 

siikerhet eller hälsa. I s~1<lant fall skall missbrukaren iivcn mot sin vilja 

kunna herc<las vf1rd under högst fyra veckor. All meddela föreskrift i 

samband med dom ra skyddstillsyn om all någon skall un<lcrkasta sig 

s{1dan vård iir inte möjligt. 

Hillills har det i viss utsträckning förekommit all den som har dömts till 

skyddstillsyn meddelats föreskrift exempelvis innebärande all han skall 

underkasta sig den nykterhetsviird som sky<ldskonsulenl i samrtiu med 

liikare finner erforderlig. Med hiinsyn till den ändrade syn pft tvångsvftrd 

inom socialtjiinst och sjukvtird som regeringen givit uttryck för i den 

nyssnämnda lagri1dsremissen kan det övervligas om i framtiden möjlighet 

bör finnas att kombinera en pMöljd med föreskrift om viss vi\.rd eller 

behandling. Det förh{1flandet att det sociala tvängel i princip upphör med

för dock inte automatiskt att föreskrifter lllll vnrd inte skall kunna medde

las inom kriminalvården. Kriminalvård innebiir i sig cll tvång mol den 

dömde. Det är dlirför inte orimligt att tanka sig att den som har begåll broll 

även fortsättningsvis silsom ell led i pilföljden för brollet skall kunna bli 

skyldig att underkasta sig föreskrifter om viss vård eller behandling. Prak

tiska problem kan dock uppstt1 i samarbetet med socialtjänsten och sjuk

vården. förberedelser för försök med s. k. kontraktsvård av narkotika

missbrukare som gjort sig skyldiga till hroll pågår f. n. inom juslitie- och 

so..:ialdcpartementen. Som jag tidigare nämnt avses vidare den kommande 

kommitten med uppgift att utreda kriminalvård i frihet få i uppdrag att 

bl. a. undersöka möjliga alternativ till frihctsstraff. Ett sådant alternativ iir 

kontrakts vård. Kontraktsvf1rd inneblir en form av tvangsvftrd på så sätt all 

om <len döm<lc inte fullföljer vården drabbas han av sanktioner inom 
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kriminalvim.lcn. Med hänsyn till detta kommandL' försiiks- 1H.:h utrL'dnings

arbete iir jag inte nu beredd att foreslti ntig1in ;1ndring av dcn mii.ilighcl som 

finns all cnligl 26 kap. l.'i * BrB meddela förcskrifl om v~·ird och bchandlin!,! 

av den som tidöms pMiiljd för hrnlt. 

S Fängelse 

5.1 Ungdomsfängelseutredningen 

U!redningen tror inte att frihelsslraff kan undvaras hell n;ir dcl giillcr 

unga lagöverträdare. Fiingclsestraff kan stiledes komma i fri1ga för myckel 

allvarliga brott ellcr niir omfattande kriminalitet intc har kunna\ hindras 

med lindrigare pMöljdsformer. Utrcdningen betonar dock dct angeliigna i 

att tiden för frihetsberövande sti nlngt möjligt begriinsas niir det iir frtiga om 

ungdomar. U1redningen föreslt1r därför att domslolarna skall ges miijlighct 

att döma till lindrigare straff än för brottet är stadgat niir det iir fri1ga om 

brott som någon har begätt innan han fyllt 21 t1r. F. n. giiller en griins pi1 IX 

flr (33 kap. 4 * BrB ). 

Såsom ett komplement till den föreslagna straffncdsättningsregeln före

slår utredningen vissa ändringar av bestämmelserna om förverkande av 

villkorligt medgiven frihet. Dessa förslag hänför sig inte till nt1gon viss 

fllderskategori. Enligt nuvarande ordning skall i regel villkorligt medgiven 

frihet förklaras förverkad om den frigivne under prövotiden döms till nytt 

fängelsestraff (34 kap. 4 ~ Br8). Utredningen föresltir att presumtionen för 

förverkande i den angivna situationen skall bortfalla. Vidare föreslår utred

ningen den ändringen att förverkande endast skall fä ske i anledning av 

brott som begåtts under prövotiden efter den villkorliga frigivningen. Slut

ligen föreslår utredningen i denna del m.:ksti att förverkande skall kunna 

avse även del av reststraffet och inte stisom nu endast hela straffötersto

dcn. 

Utredningen anser att dess huvuduppgift - att försöka begränsa anviind

ningen av frihetsstraff för unga lagöverträdare och i gengäld vidga till

lämpningsomrädet för kriminalvård i frihet - i första hand har lösts genom 

den föreslagna .tillsynsdomen. Utredningen föri:slår härutöver en skärp

ning av bestämmelserna angående förutsättningarna för att döma nägon 

som fyllt 18 men ej 21 år till fängelse. Enligt 26 kap. 4 * BrB gäller f. n. att i 

sådant fall fängelse får komma i fråga allenast när frihetsberövande iir 

påkallat främst av hänsyn till allmän laglydnad eller fängelse eljest finnes 

lämpligare än annan pMöljd. Utredningen förordar i stiillet att fängelse 

skall kunna ådömas endast när det av hlinsyn till allrniin laglydnad förelig

ger särskilda skäl för frihetshcrövamk och annan pMiiljd inte finnes vara 

lämpligare. 

Utredningen förcsli1r slutligen vi~~a förlindri11g<1r ~om hiinfi.ir sig till 
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reglerna för frigivning fr:'111 anstalt. rrig.ivning fr<'1n anstalt fön: pMiiljdsri

dens utg{1ng skall kunna iiga rum i 1vi1 formel'. dels snm villkorlig frigivning 

lich dels som verkställighet utlim anstalt. Villkorlig frigivning förenas inte 

med övervakning. Den villknrligt medgivna friheten skall inte kunna för

verkas annat än i samband med en lagfilring for nya brott. vilka har begl1tts 

under prövotiden. Som tidigare niimnts skall diirvid förverkandet kunna 

begriinsas till rndast en del av reststraffet. Prövotiden skall nwtwara den 

tid som vid frigivningen ;1ters1<'1r av straffet. dot.:k liigst el! od1 högst tre är. 
Vistelsen i frihet under prövotiden skall inte avriiknas fr:'ln strafftiden. 

Verkstiillighet 11tnm anstalt skall var<1 förenad med övervakning. rör 

denna skall i princip tillsynsdomens regler om intensiv övervakning tilH"im

pas. Som framgtir av bcnii111ningen verkstiillighet utom anstalt skall tiden 

fiir vistelsen utanför anstalten awiiknas frtin strafftiden. Undantag härifri111 

iir dlKk tiinkt att kunna föreknmma niir drn dömde har undandragit sig 

övervakningen pil s;1dant siitt att det inte kan anses skiiligt att han fär 

avriikna hela tiden frän straffet. 

Verkställighet utom anstalt för medges av 1vl1 skäl. Det första svarar mot 

det snm anges i den nuvarande bestämmelsen i 34 * K vaL. Om särskilda 

skiil föreligger skall s{1ledes medgivande till s{1dan vistelse rn liimnas när 

den dömde kan bli föremf1I för si:irskilda titgiirder utanför anstalten. vilka 

kan antas underlätta hans anpassning i samhiillet. Det andra skälet till 

medgivande svarar delvis mot bestämmelserna om frigivningspermission i 

:n * KvaL. Siidant medgivande skall enligt förslaget emellertid kunna 

liimnas inte endast inför en n~ira förestf1endc villkorlig frigivning utan även 

dr1 en nhgot längre tids verkställighet utom anstalt kan antas f{1 väsentlig 

betydelse för att umkrliitta den dön1des anpassning i samhället och mot

verka skadliga följder av s1raffet. Medgivande 1ill verkställighet utom 

anstalt skall i detta sista fall kunna Himnas tidigast niir halva slraffet. dock 

minst lre mänader, har verkställts. 

För beslut om villkorlig frigivning skall enligt förslaget i stora drag gälla 

samma bestlimmelscr som nu. Villkorlig frigivning skall shledes enligt en 

huvudregel kunna medges senast när tvt1 tredjedelar av slraffet har avtjä

nals. Detta giiller dtt även när viss del av straffet avtjänats under verkstäl

lighet utom anstalt. Villkorlig frigivning skall vidare liksom nu i bcgriinsad 

omfattning kunna beslutas redan efter halva strafftiden. Den minsta tid 

före vilken frigivning inte får ske föreslås sänkt frän fyra till tre månader. 

Utredningens förslag lill ändringar i bestämmelserna om ptlföljdsval och 

straffmätning för unga lagöverträdare har genomgäende fött ett positivit 

bemötande under remissbehandlingen. Åtgärder av detta slag iir oeksil 

enligt min mening nödviindiga inslag i en reform som innebär att ungdoms

fiingelse avskaffäs. Jag Merkommcr till dessa frågor i del följande. 

De förslag utredningen har lagt fram om verkställighet utom anstalt och 

om villkorlig frigivning har diiremot bemötts övervägande kritiskt under 

remissbehandlingen antingen i sin helhet eller i sin detaljutformning. Det 
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har anfört~ hl. a. att fri1gan om utformningen av reglerna om vcrkstiillighc

tcn utom anstalt är intimt förknippad med fr[1gan h11ruvida den \'illkorli):!a 

frigivningen skall hihehMla~ och i sf1 fall 11ndcr vilka forhtillamkn S[1dan 

frigivning skall ske. Bi1da frf1gorna hör alltsti lösas i el t sammanhang. 

Enligt min äsikt hör f. n. inte nagra större ändringar göras i reglerna om 

vcrkst~illighet utom anstalt eller om villkorlig frigivning. Dessa fr;·igor. och 

dfi inte minst frr1gan om vi i vtirt pMiiljdssystem över huvud tagL't skall ha 

kvar institutet villkorlig frigivning. kriiver ytlerligarc överv;iganden. De 

avses oeks{1 ing{1 hland uppgil"tcrna för den kommilte an!:Wende fängelse 

och kriminalvfird i anstalt snm jag senare i dag kommer all heg~ira regering

ens bemyndigande all tillkalla. Jag anser dock att utredningens förslag om 

en f"iirkortning av minsta tiden för erhi·t1Iande av villkorlig frigivning tK"h 

om iindrade bestämmelser angaende förverkande av villkorligt medgiven 

frihet redan nu hör tas upp till prövning. Att sa sker ~ir inte minst av vikt för 

att förhindra att det mycket i1terfallshen~igna ungdomsfängelseklientdet i 

den nya 1irdning som jag förordar kommer alt hcriivas friheten under 

längre tider än f. n. 

5.2 Päföljdsval och straffmätning för unga lagöverträdare 

Enligt utredningens förslag skall ungdomsfängelsepäföljden stor ut

sträckning ersätlas av kriminalvtird i frihet genom den nya tillsynsdomen. 

Genom de ändringar som jag tidigare har förordat heträffande skydds

tillsynspäföljden kommer denna i viss mftn all kunna ersätta ungdt)msfän

gelse. Utredningen föresltir som nämnts även andra ätgärder för all göra 

frihetsstraffen färre och kortare för unga lagöverträdare. Förslagen hänför 

sig till p:'lföljdsvalet och s\raffmätningcn. 

Vad först gäller på följds va I e t för unga lagöverträdare gäller att den 

som ~ir under 18 är inte far dömas till fängelse med mindre synnerliga skäl 

finns därl"ör. Den som fyllt 18 men inte 2 I år far ~1di.imas fängelse endast när 

frihctsherövande är päkallat främst av hiinsyn till allmän laglydnad eller 

fängelse annars finnes lämpligare än annan påföljd. Fängelse pä livstid far 

inte ådömas för brott som nt1gon begått innan han har fyllt 18 nr (26 kap. 

4 * BrBl. 
Utredningen konstaterar att ungdomar under 18 år döms till fängelse 

endast i sällsynta undantagsfall. sällan i fler fall än tio om året. Utredning

en anser att den nuvarande bestämmelsen i 26 kap. 4 * HrB st1vitt avser 

denna ltldersgrupp ger uttryck för ett tillriii.:kligt mall av restriktivitet och 

diirför kan hihehållas oförändrad. 

Den besl~immelse i 26 kap. 4 ~ BrB som avser lagöverträdare i åldern 18-

20 år (andra stycket) föreskriver enligt utredningen egentligen inte nägon 

särskild restriktivitet i fråga om användningen av frihetsberövande. I stäl

let ger hestämmelsen närmast uttryck för att andra former av frihetsherö

vande skall ha företräde framför fängelse. skyddstillsyn med anstaltshe-
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hanllling framför ett kortvarigt straff llCh ungdomsföngelse framflir ett 

liingre. Utredningen förcslar en s[1dan lindring i hestiimmelsen att den ger 

klart uttryck för att frihetsberövande skall tilliimras med sti\rrc restriktivi

tet i fråga om ungdomar under 21 fll" än niir det giiller iildre. hingelsc ~kall 

nämligen enligt förslaget kunna ~1diimas endast niir del :1v hfö1syn till 

allmiin laglydna<l föreligger särkilda skäl fiir frihetsheri"ivande och annan 

piiföljd ej finnes liimpligare. Utredningen fört·slfll" vidare att fängelse r~1 

livstid inte får ådömas for brott som nägon har hegiitt innan han fyllt 21 ;·1r 

(utredningens lagförslag 26 kap. 3 ~ BrBl. 

Utredningens förslag har fatt ett blandat mottagande av rcmissinstanser

na. Flertalet som uttalat sig i friigan har dock varit rositiva. De som har 

intagit en negativ hb.llning menar att de begriinsningar som redan nu finns 

intugna i 26 kap. 4 * BrB iir tillräckliga samt att erforderlig restriktivitet 

iakttas i praxis. Vidare har anförts att. siirskilt betdffamle de brottstyrer 

där ett kortare fångclsestraff iir den normala pftföljden. den föreslagna 

utformningen av bestämmelsen kan antas komma att innebiira en lt111g1gi'1-

ende och ej önskvärd liberalisering. Det är inte liimrligt att kriminalvtml i 

frihet skall tilliimpas i första haml även vid si1dana hrottstyper diir kortare 

frihetsstraff regelmässigt utdöms. Sådan asikt har uttalats bl. a. av Göta 

hovrätt som tillstyrker utredningens förslag att fangclse skall rn {1dömas 

ungdomar i åldern 18-20 tir endast om det av hänsyn till allmän laglydna<l 

föreligger särkilda skäl för frihetsberövande. Däremot kan hovrätten inte 

tillstyrka prioriteringen av frivb.rdspåföljderna för ungdomar i den aktuella 

nlderskategorin. Den av utredningen förslagna utformningen av lagtexten 

medför att kriminalvärd i frihet skall tillämpas i första hand även vid 

si'ldana brottstyper där kortare frihetsstraff regelmässigt utdöms. En sf1dan 

orllning är enligt hovrätten mindre lämplig. Hovrätten föror<lar därfor att 

uttrycket "och annan påföljd ej finnes lämpligare .. i den föreslagna lydel

sen av lagtexten utgar. 

Mot förslaget att höja aldersgränsen för ädömande av fängelse pt1 livsti<l 

till 21 t1r har ntigon kritik inte riktats. 

För egen del vill jag anföra följande. 

Utredningens förslag att någon ändring ej bör ske av bestämmelsen i 26 

kap. 4 ~ BrB sa vitt den reglerar användningen av fängelse för dem som är 

under 18 fir liksom att minimitiden för ådömande av livstidsstraff skall 

höjas till 21 år har lämnats utan erinran under remisshehandlingen. Även 

jag delar de ::'lsikter utredningen snlunda har gett uttryck för. Jag förordar 

således att hestämmdsen i 26 kap. 4 * första stycket lämnas oförändrad 

och att äldcrsgränsen i samma paragrafs tredje stycke höjs fr<'in 18 till 21 t1r. 

Enligt gällande rätt begränsas beträffande dem som vi<l domen har fyllt 

18 men ej 21 år användningen av fängelse tämligen starkt. dock inte sfi 

starkt som beträffande yngre. Bestämmelsen i 26 kap. 4 ~andra stycket BrB 

syftar dock närmast till att klargöra vid vilka tillfallen frihetsberövande 

skall ske genom ädömande av fängelse och när annan frihetsberövande 
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pt1följd i stället skall komma i fråga. Hingdse skall [1dömas d{1 frihetsheri.\

vandet iir påkallat friimst av hiinsyn till allmiin laglydnad. I motsats hiirtill 

skall dömas till ungdornsllingelse eller skyddstillsyn med anstaltsbehand

ling eller förordnas om iiverHimnande till vf1rd enligt harnavitrdslagen för 

hehandling i ungdomsvitrdsskola dä frihetsberövandet är pf1kallat för den 

tilltalades tillr~ittaförande. Pitfiiljder snm motiverats fr~m behandlingssyn

punkt har säledes visst förctrfale. 

Med det av utn:dningen föreslagna rek visilet att fängelse inte far :1diimas 

om annan pt1foljd prövas fampligare har utredningen fr~imst linskat marke

ra att tillsynsdomen med intagning i anstalt i regel skall ha företr~ide 

framför fängelsestraffet i de fall frihetsberövande phföljd möstc väl.ias. 

Lnligt utredningens förslag skall förordnande om intagning i anstalt således 

kunna meddelas. om det prövas erforderligt av hänsyn till allm~in laglyd

nad. I prim:ip inneb~ir detta att rekvisitet för intagning i anstalt blir det

samma som rekvisitet för ;)dömande av fängelse. Enligt utredningen hör 

för ungdomar i [l)dern l~-20 tir fängelse komma i fråga endast niir det av 

hänsyn till allmän laglydnad iir päkallat med ett frihetsberövande av längre 

varaktighet eller då frihetsberövande! visserligen hör vara kortvarigt men 

då en tillsynsdom med förordnande om intagning i anstalt framstår som en 

med hänsyn till brottet alltför ingripande påföljd. Del senare kan enligt 

utredningen bli fallet om man vid rättstillämpningen vidhåller nuvarande 

praxis att frihetsstraff i allmänhet skall följa pti vissa hrotlstyper. 

Jag har tidigare förordat att st1väl ungdomsfängelse som institutet an

staltsbehandling vid skyddstillsyn skall utmönstras ur pttföljdssystemet. 

För lagövertriidare som är över 18 år kommer överlämnande till v~trd enligt 

harnavårdslagen för behandling i ungdomsvti.rdsskola i fri'lga i starkt be

gränsad omfattning. Ni'lgon ändring härav kommer inte att ske gen1Hn den 

nya lagstiftningen rörande socialtjänsten. Jag har också föreslagit att 

skyddstillsynen fortsättningsvis skall kunna kombineras med ett kortvarigt 

fängelsestraff. Detta fängelsestraff skall kunna motiveras endast av hänsyn 

till allmän laglydnad. 
Med beaktande av dessa förhållanden anser jag det inte längre vara 

behövligt att göra ni:i.gon särskild markering av fängelsestraffets lämplighet 

i förhållande till andra pil.följder. Eingclse som ensamt straff bör få fldömas 

den som fyllt 18 men ej 21 år endast när det av hänsyn till allmän laglydnad 

föreligger särskilda skäl för frihetsberövande. Kravet p{1 särskilda skäl 

innebär att det erfordras starkare allmänpreventiva skäl för tillämpning av 

fängelse niir den tilltalade inte fyllt 21 år än eljest. Om fängelse ådöms 

jiimte skyddstillsyn bör dock den föreslagna bestämmelsen i 28 kap. 3 * BrB 

företrädesvis vara tillämplig även för denna åldersgrupp. För ungdomar i 

åldern 18-21 i:i.r hör således fängelse som ensamt straff i huvudsak komma 

i fråga endast när brottsligheten varit särskilt svi'lr eller omfattande eller 

om annan påföljd är utesluten pä grund av tidigare upprepade äterfall i grov 

brottslighet samt vid sådana brottstyper. exempelvis trafikbrott. där korta

re frihetsstraff regelmässigt utdöms. 
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Med hiinsyn till det nu anförda förordar jag alt hestiimmclsen i 26 kap. 

4 *andra stycke! BrB erhi"tller Jen lydelsen <ttl t1ingelse fi"ir ;1dömas den som 

fyllt IX men ej 21 {ir endasl niir det av hiinsyn till allmiin laglydnad 

föreligger siirskilda skiil mr frihelshcrövande. 

Vad härefter gäller s l r a ffm ii l ni n gen föreskrivs i 33 kap. 4 * första 

stycket första meningen BrB att det för hroll som någon har hcg:1ll innan 

han fyllt IX ilr fhr dömas till lindrigare straff iin för brotkt ~ir stadgat. 

Utredningen har föreslagit att t1ldersgr;insen i hcstiimmelsen skall höjas 

till 21 f1r. 

Förslaget har med n{1go1 undantag tillstyrkls eller himnah 111an erinran 

under remisshchandlingen. Ett par remissinstanscr har förordat all tdders

griinsen borde vara ännu högre. 23 eller 2'i [ir. 

Fiir egen del instiimmer jag i utredningens förslag. Som utredningen har 

pävisat har i en del fall pMi.iljdcn ungdomsfangelse medfört kortare frihcts

herövandc än cll alternativt fängelsestraff skulle ha gjort. Del rör sig dels 

om ett fhtal fall d;1 11ngdomsfangelse har tilliimpats som pi:iföljd för myL:ket 

grova hrott och dels ett ganska stort antal fall dä nya brott under pågi1ende 

verkställighet av ungdomsfängelse har föranlett åtalsunderlätelse eller till

liimpning av 34 kap. I ~ I BrB. Det som i dessa fall framför aih har lelt till 

att verkställighetstidcrna blivit kortare vid ungdomsfängelsc än de skulle 

ha blivit om fängelse i stället hade tilliimpats. är den omständigheten att de 

för brotten angivna straffskalorna inte har omedelbar betydelse för 

frihctsberövandets varaktighet vid ungdomsl1ingelse under det all de alltid 

m{1ste läggas till grund för straffmätningcn vid <'1dömandc av fängelse. Det 

nu anförda leder enligt min f1sikt till att aldersgränsen i 33 kap. 4 * första 

stycket första meningen BrB bör höjas i anslutning till att ungdomsfängelse

påfoljdcn avskaffas. Detta för att motverka de olägenheter som eljest kan 

uppkomma vid en s{1dan reform. Sns11m utredningen pt1pekat kan iindring

en av den aktuella heslämmclscn komma alt medföra en viss generell 

s~inkning av straffniv{m for ungd~1mar i Mdcrn IR-20 är. En sädan utveck

ling ligger i linje med de strävanden som finn~ att. framför allt för yngre 

lagöverträdare. fä till stånd en ordning som innebär att frihetsherövandena 

blir kortare och mera sällan förekllmmande. Några remissinstanser har 

föreslagit att åldersgränsen bör sättas högre än 21 år. Jag anser emellertid. i 

likhet med utredningen och flertalet remissinstanser. att den föreslagna 

{lldersgränsen 21 är är lämplig. En högre åldersgräns skulle innebära att 

bestämmelsen snarare fick karaktär av huvudregel i stället för att vara en 

umlantagsbcstämmelsc. Jag förordar således att bestämmelsen i 33 kap. 

4 *första stycket första meningen HrB ändras pti sä sätt att tildersgränsen 

bestäms till 21 år. 

5.3 Villkorlig frigivning 

Utredningen lägger fram omfattande förslag till lindringar av institutet 

villkorlig frigivning. I viss mån hänger dessa förslag ihop med förslaget till 

'.'> Riksda~t·n 197X/79. I rnm/. Nr2/2 
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tillsynsdom och utredningens utformning av verhtiilligheten utom anstalt. 

Som jag tidigare har niimnt avser jag icke nu att närmare till behandling ta 

upp utredningens förslag i dessa delar. Frtigan om den villkorliga 

frigivningens vara eller inte vara och dess eventuella utformning anser jag 

bör bli föremäl för en genomgripande utredning. Jag finner det emellertid 

vara liimpligt att redan nu ta upp tv~1 av ungdomsföngelseutredningens 

förslag rörande villkorlig frigivning, niimligen de som rör min i m it id 

f ö r e r h ä 11 a n d e av v i Il k o r I i g f r i g i v n i n g och f ö r v e r k a n d e 

av villkorligt medgiven frihet. 

Enligt nu giillande bestämmelser far den som undergtlr fängelse pi'1 vis~ 

tid villkorligt frigivas sedan tv{1 tredjedelar av tiden eller. om siirskilda sldil 

föreligger, halva tiden har avtjänats. Frigivning för dock inte i ntigot fall 

ske förrän verkstiilligheten pf1gätt minst fyra mfmader (26 kap. 6 ~ HrB). 

Utredningen föreslår att min i m it iden fi.i r er hå 11 ande av vi 11-

k o r l i g frigivning siinks från fyra till tre månader. Flertalet remissin

stanser har inte niirmare behandlat utredningens förslag till utformning av 

institutet villkorlig frigivning. Av dem som gjort det har huvudparten stiillt 

sig avvisande till stora delar av förslaget. Frågan om en slinkning av 

minimitiden för erhållande av villkorlig frigivning har föranlett särskilda 

uttalanden av endast ett par instanser. Endast en remissinstans har dock 

ställt sig direkt avvisande till förslaget i denna del, nämligen överåklagaren 

i Stockholms ftklagardistrikt. Överåklagarens negativa instiillning synes 

dock i viss mån hänga samman med den utformning förslaget till villkorlig 

frigivning i övrigt fö.tt. 

Nordiska straffrättskommitten har i sitt betänkande (NU A 1978: 6) 

Villkorlig frigivning behandlat frågan om minimitiden. Villkorlig frigivning 

kan inte heller i övriga nordiska Hinder ske vid kortvariga straff. I Danmark 

och Norge går griinsen. liksom i Sverige, vid fyra månader samt i Finland 

och Island vid tre mtmader. Tanken pä att sänka gällande minimitider har 

under de senaste tiren varit aktuell i flera av de nordiska länderna. Enligt 

kommittens uppfattning kan det varken med hiinsyn till allmänpreven

tionen eller individualpreventionen anföras avgörande invändningar mot 

en sänkning av minimitiden vid verkställighet av frihetsstraff. Kommitlen 

anser att inga väsentliga betänkligheter är förknippade med att sänka 

minimitiden till två månader. 

Bestämmelsen om den begränsning av frigivningsinstitutets tillämpnings

område som ligger i att villkorlig frigivning inte kan beviljas innan fyra 

månader av straffet avtjänats har liksom flera andra bestämmelser om 

villkorlig frigivning sin grund i strävandena till nordisk riittsenhet. Som 

framgått av vad jag nyss har niimnt om reglerna i de övriga nordiska 

länderna föreligger emellertid numera inte någon överensstämmelse pi\ 

denna punkt. Enligt vad jag har inhämtat överväger man även i Danmark 

och Norge att sänka minimitiden för erhflllande av villkorlig frigivning. Till 

detta kommer att en sänkning av minimitiden i enlighet med utredningens 
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förslag innebiir en förhållandevis betydande förkortning av frihetstraffets 

Hingd for de ryrahundra-fyrahumlrafemtio personer som va1jc :tr döms till 

fyra mänaders fängelse. Jag föresl;'tr att utredningens fiirslag om en siink

ning av minimitiden för erhnllandc av villkorlig frigivning fr[111 fyra till tre 

månader genomförs och att 26 kap. 6 * IJrH iindras i enlighet hiirrncd. 

Förverkande av villkorligt medgiven frihet kaniigarumi 

tv{1 situationer. Förverkande kan sttlcdes ske d:1 den villkorligt frigivne 

före priivotidens utgäng begår nya brott. Bestiimmclsen hiirom finns i 34 

kap. 4 ~första stycket BrB . ..\diims den frigivne nytt fängelsestraff ptt viss 

tid med tillämpning av 34 kap. I ~ 2 BrB skall ~·nligt huvudregeln den 

villkorligt medgivna friheten förklaras förverkad. Fiirverkandet kan endast 

avse hela stra!fäterstoden. Det iir alltsä inte miijligt att forverka hara en del 

av denna. Domstolen kan underlåta förverkande endast då siirskilda skiil 

talar mot en sådan ätgiird. Skäl att underlåta förverkande fiirdigger enligt 

forarhctena till BrB då det nya brottet föranleder endast en kort tids fängel

se, siirskilt om brottet är begånget före den tidigare domen eller i början av 

en lång fängelsetid. under vars senare del den dömde har skött sig viil. eller 

om det nya straffet är pi'.lkallat friimst av allmiinpreventiva sbl eller slutli

gen om det nya brottet är av annat slag iin det tidigare. Enligt utredningen 

torde domstolarna i praxis dessutom ha varit ganska oheniigna att förverka 

villkorligt medgiven frihet dft straffäterstoden varit långvarig. Den villkor

ligt medgivna friheten kan förverkas vid ny brottslighet iiven d{1 domstolen 

förordnar att det tidigare ådömda fängelsestraffet skall avse iiven det nya 

brottet eller dömer särskilt till annan pil.följd än fängelse för detta brott. I 

dessa fall föreligger dock ingen presumtion för förverkande. Sker förver

kande kan det dock avse endast hela straffftterstoden. 

Den andra situationen i vilken den villkorligt medgivna friheten kan 

förklaras förverk;id är om den villkorligt frigivne under prövotiden allvar

ligt flsidosätter sina åligganden och det kan antas att han inte skall lata sig 

r~itta genom annan lindrigare åtgärd som övervakningsniimnden i sädant 

fall kan vidta. Niimnden får då förklara den villkorligt medgivna friheten 

förverkad. Bestämmelsen härom finns i 26 kap. 19 * HrB. Förklaras den 

villkorligt medgivna friheten förverkad skall vid prövning av ny villkorlig 

frigivning återstoden av straffet anses såsom nytt straff (26 kap. 23 * HrB). 

Döms inte den frigivne samtidigt till fängelse pä viss tid, för dock villkorlig 

frigivning äga rum trots att minimitiden för villkorlig frigivning, f. n. fyra 

månader. inte har gått till ända. 

Utredningens förslag till ändring av 34 kap. 4 *första stycket BrB innebär 

i tre avseenden ändringar i förhållande till nu gällande ordning. Dels 

bortfaller presumtionen för att förverkande skall ske tHI den frigivne för 

den nya brottsligheten ådöms ett nytt fängelsestraff, dels införs en möjlig

het att förverka endast en del av reststraffet och dels uppstiills som en 

förutsättning för förverkande att det nya brottet begätts under prövotiden. 

I utredningens förslag till utformning av villkorlig frigivning har miijlighe-
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ten alt såsom yttersta sanktion vid missk1:itsamhet förklara Jcn villkorligt 

medgivna friheten förverkad avskaffats. 

Belriiffandc remissinslan~crnas allmiinna instiillning till utredningens för

slag om villkorlig frigivning vill jag hiinvisa till vad jag nyss anfört. 1-Hilften 

av de remissinstanser som särskilt har yttrat sig över förslaget om förver

kande av villkorligt medgiven frihet har ställt sig positiva till detta. Frän 

övriga har, med ett undantag, kritik endast riktats mol förslaget till den del 

det innebiir all presumtionsrcgeln för förverkande d[1 nyll fängelsestraff 

ädiims avskaffa.~. Enligt RÅ talar sMedcs övcrviigandc skiil för att behftlla 

presumtionen for förverkande av villkorligt medgiven frihet niir nyll fäng

elsestraff i1döms. För att ett avskaffande av ungdomsfängelscpåföljdcn inte 

skall leda till Hingrc anstaltsvistclse för den kategori lagiivertriidare som 

berörs av reformen kan det emellertid enligt RÅ övervägas att göra ifrf1ga

varandc prcsumtionsregcl tilfamplig endast pt1 lagövertriidare över viss 

iildcr, förslagsvis 21 är. Liknande [1siktcr framförs av JO. Yiinershorgs 

lingsräll och övernklagaren i (iöteborgs äldagardistrikt. Vänersborgs tings

r;itt avstyrker förslaget att göra det möjligt att förverka endast en del av 

reststraffet. En sädan möjlighet skulle enligt tingsriitten kunna antas med

föra riittssvårighet och r;ittsosäkerhet. 

Förslaget att ta hort presumtionen för förverkande viJ återfall i brott 

som leder till cl! nytt fängelsestraff syftar i första hand till att etl avskaffan

de av ungdomsfängelse inte skall medföra nackdelar i form av liingre 

anstaltstider för lagöverträdare som berörs av reformen. Utredningen på

pekar att del iir just med avseende pti bedömningen av återfallsbrottslighet 

som ungdomsfiingelse generellt sett har varit en för lagövertrföJaren gynn

sammare påföljd än fängelse. Fängelsestraffet är påtagligt oförmånligt för 

lagöverträdaren i det fallet nya brott begås efter villkorlig frigivning med 

hiinsyn till att den villkorligt medgivna friheten som regel skall förverkas i 

samband med den nya lagföringen. Jag instämmer i den bedömning utred

ningen härvidlag har gjort samt anser att skäl föreligger att avskaffa den 

nuvarande presumtionsregeln för förverkanJe då nytt fiingelsestraff på 

viss tid ådöms. Den kritik som har riktats mot utredningens förslag i denna 

del har huvudsakligen gått ut pf1 att presumtionen bör avskaffas endast för 

yngre lagöverträdare. Jag vill dock inte förorda en sådan begränsning. Det 

kan niimligen viil tänkas situationer då möjligheten hör stå öppen iiven för 

äldre brottslingar. Med hiinsyn härtill finner jag det lämpligast att låta den 

nuvarande presumtionsregeln för förverkande då fängelse pi\ viss tid 

ndöms helt utgå. Oomstolarna för härigenom en möjlighet att göra en friare 

bedömning ;iv om förverkande bör ske eller ej. Jag anser för min del inte 

att ett sädant system är ägnat att leda till större rättsosäkerhet för den 

tilltalade iin det nuvarande. Det kan däremot leda till att större hänsyn kan 

tas till individuella omständigheter och att därigenom en för den enskilde 

mer rättvis bedömning kan göras. 

Utredningens förslag i övrigt till iindring av 34 kap. 4 *första stycket BrB 
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har tillstyrkts eller liimnats utan erinran av en bred remissmajllrilel. Hetriif

fande de överviiganden som i dessa delai· legat bakom utredningens förslag 

vill jag hiinvisa till betiinkandet. Jag instiimmer i de heLilimningar som 

utredningen salunda har gjort. 

Med hiinsyn till vad jag nu har anfört förordar jag att :14 kap. 4 ~ första 

~tycket HrB erh.tller den lydelse som utredningen föreslilr. 

Fragan om iinJring av reglerna om förverkande av villkorligt medgiven 

frihet i 26 kap. 19 och 2:1 ~~ HrB kommer jag all behandla i 

specialmotiveringen till dessa hestiimmelser. 

6 Kostnadsfrågor m. m. 

De resursmässiga konsekvenserna for kriminalv{mlen av de framlagda 

förslagen är för dagen svhra att överblicka. Flera av dem syftar till att giira 

frihetsstraffen färre och kortare. I vilken utstriickning en överföring av 

klienter frt\n anstaltsvarden till frivfaden kommer att iiga rum går dock inte 

att nu bedöma med nt1gon större grad av siikerhet. Vidare iir det osäkert i 

vilken utstriickning de föreslagna kontaktföreskrifterna vid skyddstillsyn 

kommer att tillämpas. 

De lindringar i BrB:s bestämmelser som har föreslagits kommer alt med

föra följdändringar i åtskilliga författningar. I de författningar som i detta 

sammanhang är aktuella rör det sig dock huvudsakligen om rena konse

kvensändringar som inte kräver någon närmare motivering. I den mån 

si:'idan erfordras lämnas den i specialmotiveringen. 

Lagändringarna föreslf1s träda i kraft den I januari 1980. Beträffande 

övergångsbestämmelserna får jag hänvisa till specialmotiveringen. 

7 Upprättade lagförslag 

I enlighet med vad jag nu har anfört har inom justitiedepartementet 

upprättats förslag till 

I. lag om lindring i brottsbalken . 

.., lag om iindring i rättegångsbalken. 

3. lag om ändring i lagen ( 1937: 249l om inskränkningar i rätten alt uthe

komma allmänna handlingar. 

4. lag om ändring i lagen ( 1963: 193) om samarbete med Danmark. Fin

land, Island och Norge angående verkställighet av straff m. m .. 

5. lag om ändring i lagen (1963: 197) om allmiint kriminalregister, 

6. lag om ändring i lagen ( 1964: 167) med särskilda bcstiimmelser om unga 

lagövertriidare, 

7. lag om iindring i lagen ( 1964: 450) om åtgiirder vid samhiillsfarlig aso

cialiter. 

8. lag om ändring i lagen ( 1964: 542) om personundersökning i brottmål. 

9. lag om iindring i lagen ( 1965: 94) om polisregister m. m .. 
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10. lag om ;im.lring i lagen 1.1966: 293) 11111 heredamk av sluten psykiatrisk 

vt1rd i vissa fall. 

11. lag om iindring i riittshjiilpslagen ( 1972: 429), 

12. lag om iindring i lagen ( 1973: 18l om disL:iplinstraff frir krigsmiin, 

13. lag om iindring i lagen I 1974: 202) om bcriikning av strafftid m. m .. 

14. lag om iindring i lagen ( 1974: 203) om kriminalvi1rd i anstalt. 

15. lag om iimlring i lagen (1974:51.~l om crsiittning vid frihetsinskränk

mng, 

lh. lag om lindring i passlagen ( 1978: 302), 

17. lag om iindring i lagen ( 1978: 801) om internationellt samarbete rörande 

. kriminalvtmf i frihet. 

Fiirslagcn bör f11gas till regeringspr\ll\ikollct i detta iirende som hilugu 

4.' 

8 Specialmotivering 

8.1 Fifrslaget till lag om ändring i brottsbalken 

Avskaffandet av pt1följden ungdomsfängelse sker genom upphävande av 

29 kap. BrB om ung.domsfängelse. Vidare upphiivs bestiimmelserna i 34 

kap. 7. 8 ol'.h 12 ** som reglerar dels äterfall i brott under verkställighet av 

ung.domsfängelse dels verkstiillighet pä en gfmg av ungdomsfängelse och 

annan päfoljd. Termerna "ungdomsfi.ingelse" och "ungdomsföngelse

nlinmden"' samt hiinvisningar till de lagrum som enligt vad nyss sagts 

upphiivs utmönstras som en följd hlirav ur l kap. 3 §. 33 kap. 5 Ol'.h 7 §§, 34 

kap.1.9-ll, 13och 18 §§.35kap. IO §.36kap.6§,37kap. l.4--6,9od1 

Il §§. 38 kap. l. 4. 6-9 och 12 §§. 

Att den nuvarande möjligheten enligt 28 kap. 3 § till anstaltsbehandling 

inom ramen för skyddstillsyn försvinner föranleder vissa följdändringar i 

28 kap. 4. 8. 9 och 11 **· 33 kap. 2 m:h 7 §§. 34 kap. 6 § samt 38 kap. I. 6 

och9§§. 

26 kup. I * 
I första styL:ket anges f. n. att fängelse skall tidömas pä viss tid, inte över 

tio f1r. dler pä livstid. Tiden mäste dock bestämmas inom den ram som 

straffskalan för brottet utgör. Enligt den föreslagna ändringen i 28 kap. 3 § 

BrB skall sfl.som ptiföljd kunna ådömas skyddstillsyn i kombination med 

fängelse i lligst en och högst tre mtmader. Skyddstillsyn kan ädömas endast 

för brott på vilket kan följa fängelse. En kombinationsdom av angivet slag 

kan diirför endast komma i fr<lga för brott diir fängelse ingår i straffskalan. 

Fiingelse j~imte skyddstillsyn skall dock kunna ädömas liven när straff mini

mum för hrottet överstiger tre mänader. Nägon bundenhet till straffskalan 

skall inte föreligga. En bestämmelse som möjliggör detta har införts i första 

stycket. 

' Bilagan har uteslutits här. Förslagen ~ir likalydande med dem som är fogade till 
propositionen. 
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26 kup. 4 ~ 

I paragrafens andra stycke regleras i vilka fall den som fyllt I X men inte 

21 t1r för ådömas fängelse. I tredje stycket anges minimii·ildern för livstids

straff. Andringarna har kommenterats i avsnitt 5.2. 

26 kap. 6 ~ 

Av skiil som har utvecklats i avsnitt 5.3 har den minsta tid under vilken 

verkställigheten skall ha pt1gt1tt innan villkorlig frigivning kan klimma i 

fr{1ga siinkts frtm nuvarande fyra till tre månader. 

26 kap. 19 ~ 

Enligt denna paragraf har övervakningsnämnd möjlighet att förklara 

villkorligt medgiven frihet förverkad. om den frigivne allvarligt åsidosatt 

sina åligganden. En förutsättning iir att det kan <intas att den villkorligt 

frigivne inte skall låta sig riitta genom annan mindre ingripande åtgärd som 

övervakningsniimnden kan vidta. 

Enligt 34 kap. 4 * BrB kan också domstol förklara villkorligt medgiven 

frihet förverkad. Paragrafen reglerar det fallet att n{1gon som är villkorligt 

frigiven frän fängelse ådömt för visst brott. i mål mot honom om ansvar för 

annat brott befinnes ha begått detta. Förverkandeförklaring kan då medde

las om domstolen med anledning av åtalet för det nya brottet förordnar att 

det tidigare {1dömda fängelset skall avse även detta brott eller oeksä dömer 

särskilt till pMöljd för brottet. 

Förverkande kan, vare sig det beslutas av övervakningsnämnd eller av 

domstol. f. n. avse endast hela straffåterstoden. Jag har i avsnitt 5.3 före

slagit att bestiimmelsen i 34 kap. 4 § RrB ändras så att möjlighet öppnas att 

förverka del av reststraffet. 

Den som villkorligt frigivits från ett fängelsestraff är underkastad en rad 

fön.:skrifter lifr 26 kap. 13-15 **). Rrytei· den intagne mot dessa kan 

förverkande av den villkorligt medgivna friheten ifrf1gakomma. Under år 

1975 meddelade övervakningsnämnderna beslut om förverkande i 24 fall. 

Motsvarande siffra för är 1976 var 38 och för är 1977 30. Jag har inte något 

underlag för att påstå att förverkande bort äga rum i ett större antal fall än 

som skett. Det torde dock förhttlla sig så att man många gånger drar sig för 

att förklara den villkorligt medgivna friheten förverkad eftersom den straff

äterstod. för vars avtjänande den frigivne i händelse av förverkande återin

tas. kan tyckas alltför lång i förhi\.llande till den misskötsamhet som kan 

föranleda förverkandeforklaringen. Enligt 26 kap. 23 ~ BrB kan visserligen 

villkorlig frigivning äga rum från straffäterstoden utan de begränsningar 

med avseende på tiden som annars gäller enligt 26 kap. 6 * BrB. Frigivning 

kan således ske redan innan fyra mänder av reststraffet avtjänats. Vid 

vilken tidpunkt villkorlig frigivning kommer att äga rum är dock inte nägot 

som kan förutses redan då beslutet om förverkande meddelas och ju större 

straffåterstoden är desto längre kan anstaltsvistelsen bli. Enligt min me-
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ning iir en ordning som inneb:ir att iiven iivervakningsniimnderna fri.r för

verka del av reststraffet alt föredra. Uingdcn av det förverkade straffet 

kan dit stlillas i direkt proportion till den visade missköhamhcten. Detta 

medför inte endast att nlimndernas övervakande funktion sannolik! blir 

mer effektiv utan liven att ett for den villkorligt frigivne mer rlittvist 

resultat kan uppn~1s. Mot bakgrund av det anförda föreslas att. i överens

stiimmelse med den föreslagna lydelsen av 34 kap. 4 ~ HrB. övcrvaknings

nfönnd fär möjlighet att förklara liven del av villkorligt medgiven frihet 

förverkad. Jag vill timigga att delförverkande enligt min mening inte llimp

ligcn bör ske av mindre del av reststraffet i.in som motsvarar allmlinna 

straffminimum för fängelse. f. n. en m:':tnad. Nf1gon siirskild föreskrift hiir

om behövs dock inte. 

Den del av den villkorligt medgivna friheten som frirklaras förverkad 

anses enligt 26 kap. 23 * BrB såsom ett nytt straff. Villkorlig frigivning för 

emellertid liga rum utan hinder av att den del som förverkats inte uppgilr 

till den i 26 kap. 6 * Hrb föreskrivna minsta tiden för villkorlig frigivning. 

enligt nyss berört förslag tre mtmader. Sker villkorlig frigivning fri\n delvis 

förverkat reststraff kan tv.:\ prövotider komma att liipa samtidigt. en pft 

grund av den ursprungliga domen och en pi\ grund av förverkandebcslutet. 

Båda avser emellertid samma brottslighet. Som utvecklas under 34 kap. 4 * 
BrB har domstol vid lagföring av den villkorligt frigivne p{1 grund av brott 

som han har begått under en st1dan dubbel prövotid valfrihet all helt eller 

delvis förverka endera av reststraffen eller bäda. Summan av vad han kan 

komma alt avtji.ina pi\ grund av sådana förverkanden kan ju aldrig överstiga 

det ursprungliga reststraff som förelåg vid tiden för den första villkorliga 

frigivningen. Motsvarande för anses glilla för övcrvakningsnämnden vid 

fortsatt misskötsamhet fr.:ln den diimues sida under en dubbel prövotid av 

nu angivet slag. 

26 kap. 23 * 
De iindringar som föreslås i Jcnna paragraf iir föranledda av förslaget om 

möjlighet till att förverka endast del av villkorligt medgiven frihet. Om 

delförverkande skett skall med avseende {1 fragan om ny villkorlig frigiv

ning således enuasl den Jcl som förklarats förverkad anses s~1som nytt 

straff. Paragrafens för~ta mening har iinurats i överensstämmelse härmed. 

Har samtidigt som villkorligt medgiven frihet förklarats förverkad Jom

stolen dömt till nytt fängselsestraff. skall prövningen av frågan om ny 

villkorlig frigivning ske enligt vanliga regler. varvid hlinsyn skall tas till den 

sammanlagda föngelsetiuen. Det kan emellertid undantagsvis intr1iffa att 

villkorligt medgiven frihet förklaras helt eller Jelvis förverkad utan att ny 

pflföljd samtidigt i\Jöms. Om villkorligt frigiven unuer prövotiuen beg~tr 

nytt brott som inte är av alltför allvarlig art. kan det t. ex. någon gf1ng vara 

Himpligt att domstolen tilliimpar 34 kap. l * l BrB och förklarar den villkor

ligt medgivna friheten helt eller delvis förverkad utan att döma till nytt 
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straff. I si1dant fall far enligt 2o kap. 23 * andra meningen ny villkorlig 

frigivning iiga rum utan ni'lgon bestiimd tidsgriins. Teoretiskt skulle sfdunda 

frigivningen kunna ske omedelbart. om de allmiinna förutsiittningarna hiir

for föreligger. Det iir emellt:rtid givet all övervakningsniimnden resp. kri

minalvilrdsniimmlcn i fall av denna typ iiven har anledning alt heakta syftet 

med fiirverkandeförklaringen. ni'lgot som ofta kan leda till den bedömning

en alt frigivningen inte skäligen hör fä ske förriin efter viss tid. Nu beskriv

na situationer tillhör de undantagsfall då den nämnd som verkställer pröv

ningen har anledning att f:.isla visst avseende vid brottslighetens art och 

övriga omstiimlighetcr kring lagforingcn. 

28 kap. I § 

Skälen för iindringsförslaget som innebär att "synnerliga skäl" byts ut 

mol '"siirskilda skiil" har utvecklats i avsnitt 4.2. 

28 kap. J § 

I paragrafen ges nu bestämmelser om förordnande om anstaltsbehand

ling i dom pti skyddstillsyn. Jag har i avsnitt 4.2 förordat att institutet 

anstaltsbehandling upphör och ersiitts med en möjlighet att jämte skydds

tillsyn ådöma fängelse i liigst en och högst tre månader. Beträffande skälen 

för den föreslagna ordningen och förutsättningarna för tillämpningen av 

densamma hiinvisar jag till vad jag anfört i det sammanhanget. 

Kombinationsmöjligheten skyddstillsyn och fängelse för samma brotts

lighet är så uppbyggd att för fängelsestraffet de allmänna reglerna i BrB om 

fängelse blir tilliimpliga. I några fall har dock undantag från denna regel 

måst göras. Det gäller bestämmelserna i 26 kap. I *första stycket samt i 34 

kap. Dessa undantag kommenteras i specialmotiveringen for resp. para

graf. Att de allmänna reglerna om fängelse skall tillämpas innebär bl. a. 

följande. Fängelse får inte heller i kombination med skyddstillsyn ådömas 

den som är under 18 år om inte synnerliga skäl föreligger därför (2o kap. 

4 *första stycket BrBl. Avräkning av häktningstid skall ske enligt reglerna i 

33 kap . .'i * BrH och domstolen kan förordna att den dömde i häkte skall 

avbida att domen vinner laga kraft. 

Även för verkställigheten gäller de allm~inna reglerna i BrB. lagen 

( 1974: 202) om beräkning av strafftid m. m. och K vaL. Eftersom tiden för 

fiingelscstraffet är maximerat till tre månader kan villkorlig frigivning inte 

ske (20 kap. 6 * BrB). Frigivningspermission fär beviljas endast om synner

liga skäl föreligger (33 * Kval). Med hänsyn till att anstaltsvistelsen kan 

pf1gf1 högst tre månader kommer vidare utrymmet för vistelse utanför 

anstalt enligt 34 ~ Kval. rent faktiskt att vara begränsat. 

Av förarhetena till den nuvarande bestämmelsen om anstaltsbehandling 

framgår att man tLinkt sig att kombinationen skyddstillsyn med anstaltsbe

handling företrädesvis skulle användas beträffande unga lagöverträdare. 

Det var främst på de unga man hoppades kunna göra intryck genom att låta 
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skyddstillsynen hö1ja med behandling i anstalt. De iildre ansågs inte sf1 

mollagliga för den behandling som kunde meddelas. Kombinationen av 

skyddstillsyn med fängelse skall, till skillnad frän vad som foimst giiller for 

anstallsbehandlingen. inte motiveras utifrfm någon hehamllingssynpunkt. 

Den skall andndas d{1 det iir oundgiingligen påkallat av allmiinprevcntiva 

hiinsyn. Mot bakgrund av denna skillnad mellan anstaltsbehandlingen och 

fongelsc i kombination med skyddstillsyn finns inte ni1gra skiil att hegriinsa 

anviindningen till de yngn.: åldersgrupperna. Skyddstillsyn _iiimte fängelse 

bör i princip kunna anviindas i alla fall d{1 inte hiinsynen till allmiin laglyd

nad kriiver en iinnu striingare pMiiljd. Skyddstillsyn jiimte fängelse skall 

srdedes eniigt min mening förtsiitlningsvis kunna komma i fri1ga i många 

fall dä man f. n. utdömer ett ningelsestraff av den fängden att enligt gällan

de bestiimmelser villkorlig frigivning blir aktuell. Vidare bör den nya 

kombinationen kunna tilHimpas i en del fall dti tidigare ungdomsfiingelse 

{1diimts. 

Skyddstillsyn jiimte fängelse skall sälunda dels kunna anviindas i vissa 

fall da f. n. skyddstillsynen kombineras med anstaltsbehandling, dels kun

na tillfönpas i fall dä i dag ett liingre frihetsherövande anses erforderligt. 

Avsikten lir inte att kombinationen skall användas för att i ökad utsträck

ning skärpa skyddstillsynspMöljden för dem som nu erhåller en skyddstill

syn utan anstaltsbehandling. Detta markeras i lagtexten pi\ sä sätt att 

fiingdse fär f1dömas jiimte skyddstillsyn endast om det prövas oundgängli

gen erforderligt att skyddstillsyn förenas med frihetsberövande. Om sä 

icke iir fallet men sk;il iindock föreligger att pt1 nägot sätt skärpa skyddstill

synen kan den komhineras med biiter enligt 28 kap. 2 ~ BrH. Att jämte 

skyddstillsynen {1döma s:'tväl fängelse som höter bör inte komma i fråga. 

Avsikten lir inte att den miijlighct som nu öppnas att för ett eller tlera 

brott diirna till skyddstillsyn jiimte fängelse skall medföra nägon ändring i 

sak av den praxis som utbildats att i vissa fall jämlikt I kap. 6 * andra 

stycket BrB för ett eller flera brott döma till flingelse och för brottsligheten i 

övrigt till skyddstillsyn. 

28 J..111>. 4 ~ 

Som en konsekvens av att institutet anstaltsbehandling vid skyddstillsyn 

utmönstras upphlivs paragrafens tredje stycke. 

I paragrafens andra stycke anges att prövotiden för skyddstillsyn räknas 

från den dag r;ittens avgörande i vad angär paföljd för brottet genom 

ni~jdförklaring eller eljest vinner laga kraft mot den dömde. Om jämte 

skyddstillsyn har ådömts fängelse enligt 28 kap. 3 ~ BrB i förslaget. börjar 

prövotiden löpa redan niir den dömde har nöjdförklarat sig heträffande 

skydd~tillsynen. Nhgot krav pä att domen iiven såvitt gäller ådömt fängelse 

genom nöjdförkaring eller eljest har vunnit laga kraft mot den dömde ställs 

stiledes inte. 

Jag vill hlir även hänvisa till v•1d som sägs i specialmotiveringen till 38 

kap. I ~ HrB och 3 ~lagen om beräkning av strafftid m. m. 
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28 /..11p. 6 ll § 

Skiilen för att införa denna nya besllimmelse och utformningen av den 

har kommenterats i avsnitt 4.2. 

I ji"ir.l"fa stvcket tilHiggs övervakningsn~imnden befogenhet all meddela 

tlcn dömde vissa föreskrifter om vad som skall g;il\a för övervakningen. I 

föreskrift rnr stllcdcs :mgcs pti vilket sätt och i vilken omfattning den 

dömde skall hålla kontakt med övervakaren. Vidare för föreskrivas skyl

dighet för den JömJe all omedelbart liimna underriillclse till övervakaren 

eller skyddskonsulenten om utevaro frfln arbetsplats, skola eller annan i 

föreskriften angiven verksamhet eller inrättning. Skyddskonsulcnten för 

meddela beslut om föreskrift fiir tiden intill dess niimndcn beslutat i frågan. 

Som framgatt av vad jag har anfört i den allmänna delen iir syftet med 

kontakt föreskriften att göra det mtijligt att kontrollera den dömdes föreha

vanden, fr;\mst för att bryta en utve.:kling som innebiir en påtaglig risk för 

fortsatt brottslig verksamhet. Det iir inte avsikten att föreskrift mer slen

trianmiissigt skall meddelas den som dömts till skyddstillsyn. Den för 

snledes inte bli nt1got regelmiissigt inslag i skyddstillsynen. Enligt min 

mening torde det för den helt överviigande delen av skyddstillsynsklicnte

let inte vara nödvändigt med särskild föreskrift. Föreskrift skall meddelas 

endast då det föreligger särskild anledning att utöva en niirmare kontroll 

över den dömde. Detta kan vara fallet niir allvarligare avvikelse skett från 

den plan som enligt 19 * frivårdsforordningen skall uppriittas for övervak

ningen. Bedömningen av om föreskrift behövs eller inte får i övrigt göras 

mot bakgrund av den dömdes allmiinna personliga situation. arten och 

omfattningen av hans brottslighet samt tidigare erfarenheter av den dömde 

inom frivttrden. 

Det niirmare innehållet i föreskriften måste bero av omständigheterna i 

det enskilda fallet. dvs. vilka kontrollinsatser som bedöms erforderliga 

främst för att motverka ny brottslighet. Föreskriften bör utformas pä ett 

st1dant sätt att den inte i onödan försvårar för den dömde att upprätthålla 

ett arbete eller andra legitima sysselsättningar. Samtidigt bör den dock 

ocksit möjliggöra kontroll just av sådana förhållanden. Detta kan medföra 

problem. I de foll övervakaren iir en person i den dömdes närmare omgiv

ning torde de kunna lösas utan större svarigheter. I annat fall kan föreskrif

ten utformas som en skyldighet för den dömde att på vissa tider hi'tlla sig 

anträffbar i hemmet för besök av övervakaren. Den kan också avse skyl

dighet for den dömde att uppsöka övervakaren. Kontaktskyldigheten bör 

som regel alltid avse personligt sammanträffande mellan övervakare och 

klient. Undantag från denna regel hör dock kunna förekomma så att viss 

del av kontaktskylJighcten kan fullgöras genom en regelbunden telefon

kontakt. En föreskrift som innebiir att en viss regelbunden kontakt skall 

hållas fär inte uppfattas som ett hinder för övervakaren att uppsöka klien

ten på andra tider och platser iin dem som angetts i föreskriften. Tviirtom 

måste det åligga övervakaren att bedriva sådan uppsökanJe verksamhet i 
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viss omfattning för att iivervakningen skall kunna fi'I avsedd effekt. Över

vakaren hör således giira hemheslik hos klienten och i övrigt aktivt kon

trollera denne. 

En föreskrift för den dömde att liimna umtcrriiltelse om utevaro frän 

arbetsplats i::ller liknande kan vara motiverad l. ex. i sftdana fall diir det 

framstår som nödviindigt att tillfälligt siitta in särskilda övervakningsin

satser dfi klienten inte :·gnar sig ät sin vanliga sysselsiiltning. 

Niir det giiller utformningen av föreskriften vill jag understryka att denna 

bör varn st1 tydlig att det inte kan uppstä nagon tvekan hos den dömde om 

vad sorn :'digger honom. Detta är viktigt med hänsyn till att hrolt mot 

föreskrifti::n kan leda till sanktion mot den dömde. Kravi::t pä tydlighet 

inne här hl. a. alt föreskriften alltid måste utfärdas i skriftlig form. Den hiir 

vidare alltid överfamnas personligen till den dömde och diirvid noggrant 

förklarns. Vad jag nu har sagt gäller iiven för det fall alt skyddskonsulenten 

interimistiskt beslutar om föreskrift. 

Om Jen dömdi:: sköter sig viil bör efter hand liittnader i den meddelade 

föreskriften medges och sa småningom föreskriften helt upphävas. Med 

hiinsyn härtill bör. som jag anfört i avsnitt 4.:!. skyddskonsulenten fortlö

pande hälla sig underriiltad om den dömdes personliga förhållanden samt 

omedelbart föreslå övervakningsnämnden sådan ändring i föreskrift som 

omständigheti::rna påkallar. Skyddskonsulcnten får också interimistiskt 

ändra meddelad föreskrift. En bestämmelse härom har intagits i andra 

.l'fycket av förevarande paragraf. Som ett komplement till detta stadgande 

skall man se bestämmelsen i tredje stycket att övervakaren fär meddela 

anvisningar i fr:iga om verkställandet av föreskrift samt medge tillfällig 

liittnad och vidta omedelhart erforderlig jämkning. Bestämmelsen i tredje 

stycket överensstämmer med den som i motsvarande situation giiller vid 

villkorlig frigivning (26 kap. 17 * BrB J. 

Interimistiskt beslut om föreskrift kan av skyddskonsulenten således 

meddelas när som helst under övervakningstiden. Skyddskonsulenten kan 

Jiirvid inte endast meddela ny föreskrift utan även ändra av övervaknings

niimnd tidigare meddelad föreskrift i såviil skärpande som lindrande rikt

ning. Skyddskonsulenten bör dock inte meddela beslut. och framför allt 

inte ändra tidigare meddelat beslut, i annat fall än niir omständigheterna är 

sådana att beslut av övervakningsniimnd inte kan avvaktas. Har skydds

konsulcnten meddelat interimistiskt beslut om föreskrift skall frägan sna

rast underställas övervakningsnämnden. 

Övervakningsniimnds beslut om föreskrift kan enligt förslag till 37 kap. 

8 * BrB överklagas av den dömde. 

28 kap. 7 ~ 

Om den dömde inte iakttar vad som åligger honom till följd av domen på 

skyddstillsyn, har övervakningsnämnden enligt paragrafen möjlighet att 

meddela föreskrift enligt 28 kap. 6 a * BrB. Övervakningsnämnden kan 
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stiledes dels meddela föreskrift om sådan inte tidigare :ir beslutad. dels 

;indra tidigare meddelad föreskrift. 

:!.8 ka('. 8 ~ 

Enligt paragrafens nuvarande lydelse kan iivervakningsn:imnd. om den 

diimde allvarligt ;\sidosatt sina <'digganden och det kan anta~ att han inte 

skall lilla sig rLilla genom fttgLird som n;imnden själv ;iger vidta. hos ftklaga

re göra framst;illning att vid domstol fiirs talan om undanröjande av 

skyddstillsyn eller om anstaltsbehandling enligt 2X kap. 3 * HrR. Med den 

ordning jag har föreslagit ut miinstras institutet anstaltsbehandling vid 

skyddstillsyn ur pMöljdssystcmet och i st;illet införs en möjlighet att kom

binera skyddstillsyn med ett kortvarigt fängelsestraff. Anstaltshehand

lingen kan dLirvid inte heller hibehållas stisorn en sanktion vid visad miss

skiitsamhet. Om fttg:ird som nämnden ;iger vidta inte är tillr:icklig. kvarstftr 

sftledes endast miijligheten att hos åklagare göra framställning att vid 

domstol föres talan orn undanröjande av skyddstillsynen. Detta innebär en 

begrLinsning av sanktionsmöjligheterna inom skyddstillsynens ram. Mot 

detta kan anföras att möjligheten att hos åklagare göra framställning att 

denne vid domstol skall föra talan om anstaltsbehandling utnyttjats mycket 

sparsamt. Under {ir 1975 begagnades sMcdcs möjligheten i endast 13 fall. 

Motsvarande siffror för ftr 1976 och ftr 1977 var sex resp. tio. Sanktionssys

temet inom frivärden bör i sin helhet hli föremii.l för ytterligare utredning. 

Den kommitte med uppdrag att utreda kriminalvärd i frihet som jag senare 

i dag kommer att fi.iresl{1 regeringen att tillkalla kommer bl. a. att fä till 

uppgift att utföra en sådan översyn. I avbidan pä resultatet av denna 

översyn är jag inte beredd att nu Uigga fram förslag om nya eller ändrade 

sanktionsformer. 

28 kap. 9 ~ 

Om skyddstillsyn undanröjs skall rätten bestämma annan påföljd för brot

tet och därvid ta skälig hänsyn till vad den dömde undergått till följd av 

domen pä skyddstillsyn samt till böter som adömts jämte skyddstillsynen. 

Anstaltsbchandlingen ingär i skyddstillsynen och ryms således inom be

greppet ··vad den dömde undergått till följd av domen ä skyddstillsyn". 

Med den konstruktion jag föreslagit i 28 kap. 3 * BrH skall fängelse adömas 

jämte skyddstillsyn och berörs sil.ledes inte av undanröjande enligt föreva

rande paragraf. Det blir med hänsyn till det anförda nödvändigt att i 

paragrafen särskilt anmärka att vid undanröjande av skyddstillsyn hänsyn 

skall tas även till fängelse som il.dömts jämte skyddstillsynen. Paragrafen 

har ändrats i enlighet härmed. Pä samrr.a sätt som f. n. gäller beträffande 

böter som ådiimts enligt 28 kap. 2 * ellr r 34 kap. 6 9 BrB bortfaller således 

inte fängelse som ådömts jämte skyddstillsyn. om skyddstillsynen skulle 

undanröjas pä den grunden att den dömde allvarligt åsidosatt sina 1\.liggan

den. I övrigt har sädana ändringar vidtagits som är en följd av att institutet 

anstaltshehandling upphör. 
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33 kllf'· :! ~ 

Ändringen i paragrafens andra stycke iir en följd av den fiircslagna 

lyddsen av 28 kap. 3 ~ BrH. Ni\got srirskilt förhud mot att i de fall som 

~1vses i paragrafen döma till fängelse jiimte skyddstillsyn behöver inte 

meddelas. Att en st1Jan kombination iir utesluten framgår av paragrafens 

första stycke diir fängelse ej niimns bland Je pMi.iljdcr som iir till:1tna. 

33 kap. 4 ~ 

Den föreslagna tindringcn. som inncbiir att ftldersgriinsen i paragrafens 

första stycke höjs frän 18 till 2111r. har kommenterats i avsnitt 5.2. 

33 kap. 5 ~ 

Som jag tidigare har pb.pekat i specialmotiveringen till 28 kap. 3 ~ BrB 

skall för fängelsestraff som ädömts jämte skyddstillsyn giilla de allmiinna 

reglerna för fängelse, såvida ej siirskilda undantag gjorts. Detta innehiir att 

vid fängelse som ådömts jiimlc skyddstillsyn hiiktningstid m. m. skall av

räknas enligt de vanliga reglerna. 

34 kap. I ~ 

I paragrafen upptas de centrala bestiimmelserna för fall dä någon som i 

tidigare rättegång dömts till viss påföljd övertygas om att ha begått annat 

brott. Om den som dömts till fängelse, villkorlig dom, skyddstillsyn, ung

domsfängelse eller internering befinns ha begil.tt annat brott före domen 

eller begår han nytt brott efter domen men innan påföljden till fullo verk

stiillts eller eljest upphört för rätten, med iakttagande av vad som iir siirkilt 

föreskrivet för de olika päföljdcrna, efter omständigheterna 

I. förordna att den tidigare ådömda påföljden skall avse tiven det andra 

brottet, 

2. döma särskilt till påföljd för detta brott. eller 

3. om den tidigare domen vunnit laga kraft undanröja den ådömda 

pflföljdcn och för brotten döma till pMöljd av annan art. 

Den ändring av 28 kap. 3 * BrB som jag har förordat och som innebiir en 

möjlighet att for samma hrottslighet ådöma skyddstillsyn i kombination 

med fängelse medför vissa komplikationer vid tillämpningen av 34 kap. 

Aven enligt nu giillande hestiimmclser kan i tre fall tvf1 påföljder ådiimas 

för ett och samma hrott. I alla tre fallen är det bökr som kan kombineras 

med annan pflföljd, nämligen med villkorlig dom ('27 kap. 2 * BrBl. skydds

tillsyn (28 kap. 2 ~ BrBl eller vård enligt barnavårdslagen (31 kap. I * BrB). 

Denna möjlighet till ädömande av tv::\ påföljder för samma brott medför 

dock inte någon komplikation vid tilllimpningcn av 34 kap. 1 * eftersom 

inte böter, och ej heller överliimnande till särskild v!\rd. behandlas i före

varande paragraf. Ni'lgon konkurrenssituation kan stiledes inte uppkomma 

i förhållande till dessa påföljder. Annorlunda fi.irh{1ller det sig om man för 

ett och samma brott dömer till l1ingclse jiimtc ~kyddstillsyn. Skulle man i 
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en s[1dan situation vid ny hrottslighet ta hiinsyn till hiigge de ådömda 

pMöljderna var för sig skulle komplin:i·;uJc och med nuvarande rcj,!elsys

tem i 34 kap. oliisliga situationer kunna uppkomma. Prohlcmct kan lösas 

pil olika sätt. En siirrcglering kan införas för det fall att den tidigare 

:'1dömda p;'1foljden iir skyddstillsyn jiimte fängelse. Vidare kan den nuva

rande regleringen iindras och förses med undantag st1 att den tiicker de 

situatillner som kan tiinkas uppkomma. Slutligen kan en regel införas som 

innehiir att om den tidigare tidömda pi'lfiiljden iir skyddstillsyn jiimte fäng

else endast de för fängelse eller endast de för skyddstillsyn giillandc kon

kurrensreglerna hlir tilliimpliga. Den sista lösningen iir otvivelaktigt den 

som skulle medfiira minst ingrepp i den systematik som finns i ."'4 kap. Jag 

förordar diirfiir denna lösning. Med hänsyn till att skyddstillsynen far ses 

som den :'u.Jömda huvudpåföljden och till den möjlighet som mt1ste finnas 

att kunna undanröja den ådömda skyddstillsynsptifiiljden m:h diima till 

frihctsheriivande pMöljd hör diirvid de för skyddstillsyn giillande reglerna 

bli tilliimpliga. Med hiinsyn till vad jag har anfört nu fiirordar jag att i 

paragrafen införs ett nytt andra stycke av innebörd att om skyddstillsyn 

har t1di.imts i kombination med fängelse enligt 28 kap. 3 ~ stl skall vid 

tilliimpningen av 34 kap. den 1\dömda fängelsepåföljden anses som en del 

av skyddstillsynen. 

I en uppkommen konkurrenssituation skall sfiledes pi\.fiiljdskornhina

tionen skyddstillsyn jiimte fängelse hehandlas som om den endast var en 

dom pf1 skyddstillsyn. Detta innehiir exempelvis att om pi'lföljdskornhina

tionen undanröjes. domstolen i stiillet kan döma till fängelse. Vidare hlir de 

siirskilda hestiimmelserna för fängelse i 34 kap. 3 ~ RrB inte tillämpliga, 

utan endast bestiimmelserna för skyddstillsyn i 34 kap. o * BrB. 

34 kap. 4 * 
Den lydelse av paragrafens första stycke som jag har föreslagit i avsnitt 

5.j innehär i tre avseenden lindringar i förhållande till nu giillande ordning. 

Dels bortfallet presumtionen för att förverkande skall ske dl"\ den frigivne 

för den nya hrottsligheten ådöms ett nytt fängelsestraff. dels införs en 

möjlighet att förverka endast en del av reststraffet och dels uppst~ills som 

en förutsättning för förverkande att det nya hrottet begätts under prövoti

den. 

Betriiffande förslaget att upphiiva presumtionen för att förverkande skall 

ske da den villkorligt frigivne enligt 34 kap. I * 2 för ny hrottslighet döms 

till fängelse pi\ viss tid hiinvisar jag till vad jag har anfört i avsnitt 5.3. 

Ändringen medför att domstolarna kan göra en friare bedömning av fr~1gan 

0111 förverkande skall ske iin enligt nuvarande ordning och förverkande hiir 

diirvid kunna underlåtas i ni\got större omfattning än nu. Fr~1gan i vilka 

situationer det kan anses liimpligt att besluta om förverkande och när detta 

hör underlåtas hör bedömas hl. a. med hiinsyn till förverkandets funktion 

att utgöra en sanktion av det villkor om brottsfrihet som allmänt giiller for 
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villkorligt frigivna. Arten och omfattningen av den nya brottsligheten 

liksom tidpunkten för återfallet inverkar pn fr~1gan om förverkande skall 

sJ..:e eller ej. 1\r brottsligheten omfattande eller av allvarlig karaktiir hiir 

förverkande normalt ske. 

Enligt nuvarande ordning kan förverkande av villkorligt medgiven frihet 

ske oavsett när brottet iir begängct. om hara frt1gan om päföljd blir aktuell 

efter det att villkorlig frigivning skett och innan prövotiden g:'itt ut. Detta 

inneb;ir att förverkande kan ske ;ivcn om brottet hegi:\tts under anstaltsti

den eller t. o. m. före den tidigare domen. Genom den föreslagna ordningen 

uppstiills sf1som en förutsiittning för förverkande det kravet att brottet skall 

h~1 begåtts under prövotiden. l heslut om villkorlig frigivning skall prövoti

den faststiillas. Vid hest;imman<le <tV slut<lagen beräknas tiden frnn. ej frtin 

och med frigivnings<lagen. En st1<lan beräkning av prövotiden kan vid 

ti\Himpningen av förevarande paragraf i dess föreslagna lydelse ge det 

intrycket att om brott hegas under själva frigivnings<lagen efter det att <len 

villkorligt frigivne liimnat anstalten n<'.tgot förverkande av den villkorligt 

medgivna friheten ej skulle kunna ske. Detta är självfallet inte meningen. 

Vid tillämpningen av denna paragraf anses prövotiden börja löpa vid <len 

tidpunkt under frigivnings<lagen då <len villkorligt frigivne pä grund av 

beslutet om villkorlig frigivning liimnar anstalten. Vistas den som villkor

ligt friges ej i anstalt p{1 frigivnings<lagen, exempelvis pä grund av att han 

<l[1 har frigivningspermission enligt 33 ~ K vaL, räknas prövotiden pi1 van

ligt sätt frän frigivnings<lagen. 

Om domstolen finner att förverkande av villkorligt medgiven frihet bör 

ske insHiller sig, när nu möjlighet öppnas till delförverkande, frägan om hur 

stor del av den villkorligt medgivna friheten som skall förklaras förverkad. 

Även i della fall bör som grund för bedömningen ligga på vilket sätt och i 

vilken omfattning den frigivne misshrukat den villkorliga frigivningen. 

Arten och omfatlningen av den nya brottsligheten får även här en avgöran

de betydelse. Ju allvarligare den nya brottsligheten är, ju mer påkallat är 

det all reagera med ett kraftigare förverkande. Hänsyn bör i detta samman

hang emellertid ocksti kunna tas till tidpunkten för återfallet i förhållande 

till prövotidens längd och utgång. Delförverkande bör inte avse mindre tid 

än det allmlinna straff minimum som gäller för fängelsestraffet, dvs. f. n. en 

månad. 
Om endast del av villkorligt medgiven frihet förklaras förverkad upp

kommer frågan om man därefter i en senare dom för ytterligare brott under 

prövotiden kan förverka återstoden av reststraffet eller en del av återsto

den. Enligt min mening bör fragan i princip besvaras jakande. En kompli

kation i sammanhanget kan dock vara om domstolen t. ex. dömt särskilt 

för ny hrottslighet till fängelse och förklarat del av villkorligt medgiven 

frihet förverkad med resultat att Jen dömde har ett nytt straff som över

stiger minsta tiden för villkorlig frigivning, enligt vad jag tidigare har 

föreslagit tre mänader. Friges han viilkorligt fran sistniimnda straff kan 
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duhbla prövotider komma att löpa delvispa grund av samma brott. Dubhla 

prövotider iir erndlcrtid ingen principiell nyhet i svensk riitt. Det kan redan 

i dag förekomma efter tillämpning av 34 kap. I * 2 BrB. Om den villkorligt 

frigivne under en dubbel prövotid av nu angivet slag begår ytterligare hrott 

har domstolen vid lagföring för den nya brottsligheten valfrihet beträffande 

vilket reststraff som helt eller delvis skall förklaras förverkat. Ingenting 

hindrar enligt min mening heller att häda reststraffen förverkas. Summan 

av vad den villkorligt frigivne kan komma att avtjäna på grund av sådana 

förverkanden - efter avräkning av vad som helöper på den senare brotts

ligheten - kan ju inte överstiga det ursprungliga reststraffet som förelåg 

vid tiden för den första villkorliga frigivningen. Om domstol har förklarat 

del av villkorligt medgiven frihet förverkad hör dock starka skäl fordras för 

att på grund av ny brottslighet resten av straffåterstoden därefter skall 

förverkas. Detta bör främst komma i fråga då den nya brottsligheten 

begåtts i tiden före delförverkandet eller i anslutning till detta. Om den nya 

brottsligheten begfts sedan den dömde villkorligt frigivits efter att ha avtjä

nat delförverkande bör normalt endast den sist villkorligt medgivna frihe

ten komma i fråga för förverkande. 

Den möjlighet till delförverkande av villkorligt medgiven frihet som nu 

öppnas kommer att ställa ökade krav på information till domstolar och 

verkställande myndigheter sä att de erhåller ett entydigt och fullständigt 

underlag för sina bedömningar. Det är således nödvändigt att rutiner 

tillskapas som gör det möjligt att ur tillgängliga register fä fram riktiga och 

Hitt överblickbara uppgifter om exempelvis kvarstående straffäterstoder 

och löpande prövotider. 

34 kap. 6§ 

Om den som har dömts till skyddstillsyn sedermera övertygas om att 

vara skyldig till annat brott som har begåtis innan skyddstillsynen har 

upphört kan rätten enligt 34 kap. I * BrB med iakttagande av vad som är 

närmare föreskrivet i förevarande paragraf välja mellan tre alternativ i 

fråga om påföljdsbestämningen. Den kan sålunda 1. förordna att domen på 

skyddstillsyn skall avse också det andra brottet, 2. döma särskilt till 

påföljd för detta brott eller 3. undanröja domen på skyddstillsyn och för 

hela den samlade brottsligheten döma till påföljd av annan art. i praktiken 

vanligen frihetsstraff. Vid tillämpning av alternativ I eller 2 kan rätten 

enligt förevarande paragraf efter omständigheterna också besluta om över

vakning eller varning, meddela särskild föreskrift eller förlänga prövoti

den. Vidare kan rätten besluta att den dömde skall undergå behandling i 

anstalt enligt 28 kap. 3 * BrB. Tillämpas alternativ I, dvs. meddelas förord

nande att den tidigare ådömda skyddstillsynen skall avse också den nytill

komna brottsligheten, kan rätten även döma till dagshöter, vare sig böter 

är stadgade för brottet eller inte. 
I imledning av förslaget att institutet anstaltsbehandling vid skyddstill

n Ril.sdugrn 1978/79. I .rnml. Nr 212 
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syn skall upphöra måste förevarande paragraf ändras. Förordnande om 

anstaltsbehandling kan f. n. meddelas vid tillämpningen av såväl 34 kap. I§ 

I som 2 UrH. Fiir att undvika längre frihetsberövande påföljder är det enligt 

min mening önskvlirt att domstolen även i fortsättningen har möjlighet att 

vid förordnande om att tidigare ådömd skyddstillsyn skall avse ny brotts

lighet jämväl förordna om ett kortare frihetsberövande. Vid tillämpningen 

av 34 kap. I § 1 BrU bör riitten således ha möjlighet att, om de särskilda 

förutsiittningarna hiirför föreligger. döma till fängelse eniigt 28 kap. 3 § BrB i 

förslaget. förutsatt naturligtvis att fängelse ingår i straffskalan för den nya 

hrottsligheten. Fiirsta stycket har ändrats i enlighet härmed. 

Sasom framgfttt finns f. n. formellt möjligheten att vid tillämpningen av 
34 kap. 1 § 2 BrU förordna om behandling i anstalt. Denna möjlighet torde 

dock inte ha någon praktisk betydelse. De påföljder som det kan finnas 

anledning att döma särskilt till när den tidigare påföljden är skyddstillsyn 

Lir framför allt böter eller kort fängelsestraff. Det kan också tänkas situa

tioner di\ överlämnamle till särskild vård bör beslutas. Inte i något av dessa 

fall finns det enligt min mening anledning att samtidigt kunna förordna om 

ett kortvarigt frihetsberövande inom ramen för den tidigare ådömda 

skyddstillsynen. Fängelse enligt 28 kap. 3 § BrB i den föreslagna lydelsen 

bör diirför inte kunna ådömas i det fall att domstolen tillämpar 34 kap. I § 2 

BrH. I dag förekommer det inte så sällan att domstolarna. när den tidigare 

ådömda päföljden är skyddstillsyn. för exempelvis trafikbrott dömer sär

skilt till ett kortvarigt fängelsestraff. I dessa fall bör i fortsättningen dom

stolarna likaväl med tillämpning av 34 kap. I § I BrB kunna förordna att den 

tidigare ådömda skyddstillsynen skall avse även den nya brottsligheten 

och samtidigt döma till fängelse enligt 28 kap. 3 § BrB i förslaget. 

Enligt paragrafens nuvarande trl'<i.je stycke skall rätten. om den undan

röjer skyddstillsynen och dömer till fängelse - såsom framgår av hänvis

ningen till 2~ kap. 9 § BrB - vid straffets bestämmande ta skälig hänsyn till 

vad den uömde undergått till följd av domen på skyddstillsyn samt till 

böter som adömts enligt 28 kap. 2 § eller förevarande paragrafs första 

stycke. Beträffande böter är innebörden härav att hänsyn skall tas även till 

bötesstraff som ännu inte har verkställts. eftersom ådömda böter inte 

bortfaller genom att skyddstillsynen undanröjs. Jag har beträffande be

stämmelsen i 28 kap. 9 ~ BrB föreslagit den ändringen att vid undanröjande 

av skyudstillsyn på den grunden att den dömde allvarligt åsidosatt sina 

åligganden skälig hänsyn skall tas även till fängelse som ådömts enligt 28 

kap. 3 * BrB eller första stycket i förevarande paragraf. Sådant fängelse 

betraktas enligt förslaget i allmänhet och således även vid tillämpningen av 

28 kap. 9 * BrB inte som en del av skyddstillsynen och bortfaller lika litet 

som ädömda böter genom att skyddstillsynen undanröjs enligt 2& kap. 9 § 

BrB. I fraga om 34 kap. I § BrB har jag däremot förordat en tilläggsregel, 

enligt vilken en jämte skyddstillsyn ådömd fängelsepåföljd enligt 28 kap. 

3 * BrB skall vid tillämpning av 34 kap. anses som en del av skyddstill-
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synen. Detta fär till följd all, när skyddstillsyn undanröjs enligt 34 kap. I § 

3 BrR. även fängelse som ådömts enligt 2!(kap. 3 § BrB eller enligi den nu 

aktllella paragrafens första styåe undanröjs. Någon vidare verkställighet 

av fängelsepåföljden kan således därefter inte ske. Med hänsyn till det nu 

sagda bör rällen då den pä grund av ny brollslighet undanröjer skyddstill

syn och dömer till fängelse ta hänsyn till vad den dömde avtjänat av 

fängelse som ådömts enligt 28 kap. 3 § RrB eller förevarande paragrafs 

första stycke. Eftersom vid tillämpningen av 34 kap. st!dant fängelse skall 

anses som en del av skyddstillsynen. skulle det inte behöva särskilt näm

nas att hänsyn sälunda skall tas till vad den dömde avtjänat av ådömt 

fängelse. Detta torde nämligen följa av all hänsyn skall tas till vad den 

dömde undergått till följd av domen på skyddstillsyn. För att någon tvekan 

ej skall uppstå bör dock direkt i lagtexten anges att i fall som avses i tredje 

stycket hänsyn skall tas till vad den dömde avtjänat av fängelse som 

ådömts enligt första stycket eller 28 kap. 3 § BrB. En bestämmelse härom 

har tagits in i tredje stycket. vilket samtidigt utformats som ett självstän

digt stadgande utan hänvisning till 28 kap. 9 § BrB. 

Paragrafens fjärde stycke har ändrats så att det framgår att inte heller 

fängelse enligt 28 kap. 3 § BrB i dess föreslagna lydelse får ådömas vid 

tillämpning av 34 kap. I § I BrB med mindre fråga därom uppkommer i mål 

vari den dömde häktats eller erhållit del av åtal före prövotidens utgång. 

34 kap. 9§ 

Ändringen. som är rent redaktionell, föranleds av att 34 kap. 7 § BrB 

upphävs. 

37kap.8§ 

I paragrafen har det tillägget gjorts att även övervakningsnämnds beslut 

angående föreskrift enligt 28 kap. 6 a § BrR kan överklagas till hovrätt. 

38 kup. I§ 

I paragrafen meddelas bestämmelser om nöjdförklaring av den som 

ådömts villkorlig dom eller skyddstillsyn. Såvitt avser skyddstillsyn omfat

tar nöjdförklaring den ådömda påföljden jämte de föreskrifter av olika slag 

som har meddelats i domen. Har böter ådömts med stöd av 28 kap. 2 § BrB 

skall förklaringen avse även böterna och den skall även inbegripa förord

nande om behandling i anstalt enligt 28 kap. 3 § BrB. 

För nöjdförklaring vid fängelse enligt 28 kap. 3 § BrB i den föreslagna 

lydelsen skall de allmänna reglerna om nöjdförklaring vid fängelse i lagen 

om beräkning av strafftid m. m. tillämpas. I motsats till vad som gäller f. n. 

beträffande anstaltsbehandling kommer således en nöjdförklaring vid 

skyddstillsyn inte att inbegripa fängelse som ä.dömts jämte skyddstill

synen. Jag hänvisar till vad som sägs i specialmotiveringen till 3 §lagen om 

beräkning av strafftid m. m. samt 28 kap. 4 § BrB. 
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Nfa ni\.gon avgett nöjdförklaring hetriiffande skyddstillsyn kan det, för 

att undvika missförsti\.nd. vara Himpligt att upplysa honom om pft vilket 

siitt ett jiimtc skyddstillsynen il.dömt fängelsestraff bringas till verkstiil

lighel. 

Ö1·ergtlng.1·hestiimmelsema 

I. Lagen bör som har anförts i den allmiinna motiveringen träda i kraft 

den I januari 1980. 

2. Bestämmelserna i denna punkt innebiir bl. a. att högre rätt efter ikrafl

triidandet inte kan fastställa tidigare meddelad dom på ungdomsfängelse 

eller dom med förordnande om behandling i anstalt. 

3. Lagen innebär bl. a. att päföljden ungdomsfängelse avskaffas och att 

möjligheten slopas att förordna att i dom pft skyddstillsyn skall ingä be

handling i <install. Den som lagförs efter den 1 januari 1980 kan alltsfl inte 

drabbas av dessa sanktioner. En annan fråga är hur man vid ikraftträdan

det skall förfara med redan utdömt ungdomsfängelse eller meddelat förord

nande om behandling i anstalt enligt 28 kap. 3 ~ BrB, som inte har till fullo 

verkställts. 

För den som vid ikraftträdandet undergär behandling i anstalt enligt 28 

kap. 3 § BrB torde den enklaste lösningen vara att han alltjämt skall vara 

underkastad de äldre bestämmelserna. Detsamma bör gälla den, beträffan

de vilken domstol före ikraftträdandet har förordnat om behandling i 

anstalt. men där förordnandet inte har börjat verkställas den I januari 

1980. Detta gäller oavsett om förordnandet vid ikraftträdandet har vunnit 

laga kraft eller inte. En bestämmelse härom har tagits in i punkt 3. 

4. Denna punkt reglerar situationen för den som före ikraftträdandet har 

dömts till ungdomsfångelse, vilket inte har verkställts helt. 

I motsats till anstaltsbehandling inom ramen för skyddstillsyn är ung

domsfängelse en längvarig påföljd och det kan som utredningen har påpe

kat övervägas att omvandla ungdomsfångelse under verkställighet till ett 

tidsbestämt fängelsestraff för att snabbt avveckla ungdomsfångelsepåfölj

den. En sädan omvandling enligt fasta omräkningsregler skedde i Danmark 

i samband med den där genomförda ungdomsfångelsercformen. Den dans

ka lösningen är dock enligt utredningen inte lämpad för svenska förhållan

den. Den schablonartade omvandlingen bortser nämligen från det förhäl

landet att tiden för frihetsberövande! vid ungdomsfängelse inte enbart är 

beroende av vilken brottslighet som ursprungligen har avsetts med påfölj

den eller med beslutet om återintagning utan att mycket ofta även brottslig

het som hänför sig till påföljdstiden får inverka på frihetsberövandets 

varaktighet. Utredningen påpekar att detta kommer klart till uttryck ge

nom de riktpunkter som brukar anges av ungdomsföngclscnämnden. Den 

reaktion mot brottslighet under antaltstiden som en förändrad riktpunkt 

innebär skulle mista all sin betydelse i samband med ikraftträdandet, om 

ungdomsfängclse regelmässigt skulle omvandlas till fängelse på viss tid, 
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t. ex. ett tlr. Eftersom beslut om åtalsunderl1\telse eller tillämpning av 34 
kap. I § I BrB i anledning av ny hrottslighct med en sådan övergångsrcglc

ring under tiden niirmast före ikraftträdandet inte längre skulle lt:da till en 

skärpning av den ptlgåendc pMöljden genom förlängning av antaltstiden. 

skulle åtal sannolikt väckas och ungdomsfängelscpäföljden ersättas med 

tidsbestämt straff i flertalet av de fall där frflgan hlir aktuell. Detta skulle. 

framhåller utredningen. i realiteten leda till avseviirt Hingre frihetsherövan

den än med tillämpning av nuvarande ordning. 

Med hänsyn främst till vad som här har fltergivits har utredningen valt 

att i stället låta ungdomsfängelsepäföljden kvarstå beträffande dem som 

vid ikrafttträdandet undergår ungdomsfängelse. Mot denna lösning har 

ingen invändning riktats under remisshehandlingen. 

Även enligt min mening talar övervägande skäl för att välja den över

gängsreglering som utredningen har förordat. Huvudregeln - att äldre 

bestämmelser fortfarande gäller för den som vid ikraftträdandet undergår 

ungdomsfängelse eller är dömd till sådan påföljd men där domen ännu inte 

har börjat verkställas - har tagits in i första stycket. I de följande styckena 

kompletteras denna regel. 

I enlighet med utredningens förslag innehåller andra-fjärde styckena 

regler som påskyndar avvecklingen av påföljden ungdomsfängelse. Genom 

andra stycket möjliggörs överförande till vård utom anstalt tidigare än 

enligt nu gällande regler, genom tredje stycket avkortas tiden för vård 

utom anstalt och genom fjärde stycket begränsas möjligheterna att låta 

påföljden ungdomsfängelse bestå vid lagföring efter ikraftträdandet. 
I 29 kap. 4 § BrB föreskrivs nu att den dömde inte får överföras till vård 

utom anstalt innan ett år har förflutit från det att han intogs, om det inte 
föreligger särskilda skäl för ett tidigare överförande. Denna begränsnings

regel tillämpas av ungdomsfängelsenämnden pä så sätt att frigivningsper
mission visserligen medges med stöd av 33 § KvaL redari efter 9-10 

månader, utom i de fall riktpunkten har förlängts, men att det formella 

överförandet till vård utom anstalt i allmänhet får anstå till dess anstalts

vården har pågått under ett år. Denna tillämpning har lett till att institutet 

frigivningspermission har fått en annan innebörd vid ungdomsfängelse än 

vid andra påföljdsformer, där permissionen i allmänhet har samband med 

en omedelbart förestående frigivning. Ett avskaffande av begränsningsre

geln i 29 kap. 4 § BrB för tiden efter lagförslagets ikraftträdande bör kunna 

leda till alt beslutande myndighet, med en i övrigt oförändrad frigivnings

praxis, kan förlägga det formella överförandet till vård utom anstalt till den 

tidigare tidpunkt från vilken nu frigivningspermission beviljas. Eftersom 

det är angeläget att den formella anstaltsvården får upphöra så snart som 

möjligt efter ikraftträdandet har i andra stycket tagits in ett sådant avskaf

fande av begränsningsregeln. 

I tredje stycket föreskrivs att ungdomsfängelsepåföljden alltid skall för

ordnas upphöra senast då ett år förflutit från det den dömde sist överfördes 
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till vtml utom anstalt. Detta innebär en begriinsning av övervakningstiden i 

förhi'lllande till vad som nu gäller. Enligt 29 kap. 12 § BrB skall nämligen 

vården utom anstalt i allmiinhet pägi'l under en sammanhängande tid av tvä 

år. En konsekvens av den föreslagna övergångsbestämmelsen är att 

ungdomsfangelse omedelbart skall förordnas att upphöra i fräga om den, 

som vid ikrafttriidandet redan har varit föremål för vi'lrd utom anstalt under 

ett är. 

Det är angeläget att alla tillfallen tas till vara att efter ikraftträdandet 

undanröja en pågående ungdomsfängelsepåföljd. I fjärde stycket har diirför 

med ;,vseende pi'l den som dömts till ungdomsfängelse tagits in förbud mot 

tillämpning av 34 kap. I§ I BrB i fråga om brott som har hegätts efter 

ikraftträdandet och av 34 kap. I § 2 BrB på annat sätt än genom ådi.imande 

av böter eller disciplinstraff. Att tillämpning av 34 kap. I § l BrB blir tillåten 

endast beträffande brott begångna före ikraftträdandet torde leda till att 

beslut enligt 34 kap. 8 §andra stycket BrB om äterintagning i anstalt inte blir 

aktuellt efter ikraftträdandet. Om den som redan har överförts till värd 

utom anstalt vid lagföring för brott begånget före ikraftträdandet anses inte 

kunna undgå nytt frihetsberövande, bör ungdomsfangelsepåföljden undan

röjas. I sammanhanget kan påpekas all möjligheten för ungdomsfängelse

nämnden att enligt 29 kap. 9 § BrB återinta den dömde i anstalt på grund av 

misskötsamhet inte formellt upphör vid ikraftträdandet. Som en yttersta 

sanktion mot misskötsamhet under värden utom anstalt bör denna möjlig

het stå öppen. Däremot ligger i linje med övergångsregleringen i övrigt att 

återintagning, som i realiteten grundas på ny brottslighet - vilket är det i 

praktiken vanliga fallet - inte bör beslutas av ungdomsfängelsenämnden. 
Vid ny brottslighet får i stället väckas åtal. Det bör slutligen uppmärksam

mas att det föreslagna förbudet mot tillämpning av 34 kap. l § I BrB får till 

följd att bestämmelsen om åtalsur.derlåtelse i 20 kap. 7 § 2 rättegångsbal

ken kan tillämpas endast i fråga om brott som har begåtts före ikraftträdan

det. 
Enligt de föreslagna övergångsbestämmelserna kommer det under en 

övergångstid att kvarstå vissa arbetsuppgifter som enligt nuvarande be

stämmelser ankommer på ungdomsfängelsenämnden. Dessa uppgifter bör 

under början av avvecklingsperioden alltjämt handhas av ungdomsfängel

senämnden och därefter, från och med den dag som regeringen bestäm

mer, överföras på kriminalvårdsnämnden. En bestämmelse härom har 

tagits in i femte stycket. 

8.2 Förslaget till lag om ändring i rättegångsbalken 

29 kap. 2 § 

Reglerna i 29 kap. 2 §tredje-femte styckena rättegångsbalken angående 

de fall, då mer än en omröstning skall företas rörande påföljden, bygger på 

tanken att särskilda omröstningar kan vara erforderliga, när det råder 
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delade meningar huruvida annan påföljd än straff skall tillgripas. Fram

kommer t. ex. under överläggningen btide uppfattningen att skyddstillsyn 

skall ftdömas och uppfattningen att skyddstillsyn med förordnande enligt 

28 kap. 3 § BrB om behandling i anstalt skall väljas, skall f. n. hnda dessa 

meningar - var för sig - bli föremål för särskild omröstning före eventuellt 

erforderlig omröstning om straff (jfr tredje stycket). Skälet härför är att de 

röstande bör fä ta ställning till ett i sina huvuddrag (jfr diiremot hetrMfande 

särskilda föreskrifter fjärde stycket) slutligt utformat skyddstillsynsalter

nativ, innan omröstning om straff kommer i fråga. Samma skiil talar för 

särskild omröstning beträffande mening som innebär att skyddstillsyn i 

komhination med fängelse enligt 28 kap. 3 § BrB i den nu foreslag1ia 

lydelsen skall ådömas. Det finns anledning att anta att en sådan ordning 

främjar strävandena mot kortare fängelsestraff i de fall diir ett frihetsberii

vande anses ofrånkomligt. Har alternativet skyddstillsyn jiimte f:ingelse 

vunnit, bör längden av fängelsestraffet - vid behov - därefter hli föremäl 

för särskild omröstning. I enlighet med det anförda har ändringarna i 

paragrafen utformats. 

29 kap. 3 § 

F. n. gäller (prop. 1964: 10 s. 150) vid särskild omröstning om mening 

enligt vilken i skyddstillsyn skall ingå behandling i anstalt eller påföljd skall 

kombineras med böter att ingen mening kan anses lindrigare iin annan. Det 

har inte ansetts nödvändigt att i paragrafens tredje stycke uttryckligen 

nämna detta. Vid påföljdskombinationen skyddstillsyn jämte fängelse stäl

ler sig saken nägot annorlunda. Det faller sig inte lika naturligt alt i 

svärhetsgrad jämställa påföljden skyddstillsyn och kombinationen skydds

tillsyn jämte fängelse. De nämnda alternativen bör dock i omröstnings

hänseende behandlas som likställda. Ett motsatt betraktelsesiitt skulle 

bryta den systematik som finns i omröstningsreglerna och bl. a. lc<.la till alt 

kombinationen av skyddstillsyn och fängelse skulle anses som svårare än 

enbart fängelse. För att undvika oklarhet på denna punkt bör i paragrafen 

uttryckligen anges att den nämnda påföljdskombinationen i svårhetsgrad 

är likställd med villkorlig dom, skyddstillsyn, internering och förordnande 

om överlämnande till särskild värd. Den valda lösningen får hl. a. till följd 

att fängelse oavsett straffets längd inte är svårare än kombinationen 

skyddstillsyn och fängelse. Om omröstningen leder till att skyddstillsyn 

jämte fängelse skall ådömas, är det en särskild fråga hur längden av 

fängelsestraffet skall bestämmas. Härvid får skyddstillsyn i förening med 

ett kortare fängelsestraff anses lindrigare än skyddstillsyn i förening med 

ett längre fängelsestraff. 

51 kap. 25 § 

Paragrafen innehflller förbudet för hovrätt mot ändring av dom till den 

tilltalades nackdel i anledning av talan, som har fullföljts av den tilltalade 
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eller av ;'iklagaren till hans förmän. Genom en h1invisning i ."i."i kap. 1.5 ~ 

flirsta stycket rättegfmgsbalken är förbudet tillämpligt 1iven i högsta dom

stolen. F. n. föreskrivs i andra meningen att hovrätten, om den tilltalade av 

underriittcn har dömts till fängelse, far förordna om villkorlig dom, skydds

tillsyn, ungdomsfangelse. internering eller överlämnande till siirskild vård, 

s;'1 ock jiimte villkorlig dom, skyddstillsyn eller överlämnande till värd 

enligt harnavtirdslagen diima till böter. Vidare siigs i tredje meningen att, 

om undcrr1itten har meddelat förordnande som nu sagts. hovrätten för 

döma till annan pti.följd. Regleringen bör nu ändras så - förutom att 

ungdomsl1ingelse utgår - att kombinationen av skyddstillsyn och fängelse 

jiimstiills med de redan niimnda påföljderna och påföljdskombinationerna. 

Hovriitten skall alltså i anledning av den tilltalades talan t. ex. kunna iindra 

ett fängelsestraff, oavsett straffets längd, till skyddstillsyn jämte fängelse. 

8.3 f'i)rslaget till lag om ändring i lagen (1963: 197) om allmänt kriminalre

gister 

Bestiimmelserna om ungdomsfängelse och om förordnande om behand

ling i anstalt i dom p[t skyddstillsyn har utmönstrats ur lagen. Den nya 

möjligheten att enligt 28 kap. 3 * BrB kombinera skyddstillsyn med fängelse 

omnlimns inte särskilt. Härav följer att registrering och utlämnande av 

uppgifter angäende dem som har dömts till en sådan påföljdskombination 

skall följa vanliga regler för skyddstillsyn och fängelse. I 10 och 11 s§ har 

dock en särregel för fängelse som har ådömts enligt 28 kap. 3 § BrB införts. 

10 och 11 -~~ 

I paragraferna. som reglerar efter vilken tid registerutdrag till domstol 

nch andra myndigheter resp. till enskilda inte längre skall innehålla uppgift 

om ådömd påföljd, har särskilda bestämmelser tagits in för fängelse som 

har ädömts enligt 28 kap. 3 ~ BrB. Dessa innebär att anteckning om en 

sädan päföljd skall följa reglerna för skyddstillsyn. Även fängelse som med 

stöd av 34 kap. 6 § BrB ådömts enligt 28 kap. 3 § BrB skall omfattas av 

s~irrcgleringcn. 

8.4 Förslaget till lag om ändring i lagen (1965: 94) om polisregister m. m. 

I paragrafen har - på samma sätt som i lagen om allmänt kriminalregis

ter - tagits in en särskild bestämmelse för fängelse som har ädömts enligt 

:!8 kap. 3 * HrH. 
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8.5 Förslaget till lag om ändring i rättshjälpslagen (1972: 429) 

ÖvergåflRShestiimme/serna 

Av de föreslagna övergångsbestämmelserna till ändringarna i HrB fram

går att möjligheten att, efter ikrafttriidandet, enligt 29 kap. 9 § BrB återinta 

den som har dömts till ungdomsfängelse i anstalt inte formellt skärs av. 

fastär. något praktiskt behov härav knappast förutses. Som en följd hiirav 

föreskrivs i övergångsbestämmelserna till ändringen i riittshjiilpslagen att 

äldre bestämmelser fortfarande skall gälla i fråga om den som har dömts till 

ungdomsfångelse före ikraftträdandet. 

8.6 Förslaget till lag om ändring i lagen ( 1974: 202) om beräkning av straff

tid m. m. 

I § 

Vad som sägs om fängelse i denna paragraf, liksom i lagen i övrigt, gäller 

även för sådant fängelsestraff som enligt 28 kap. 3 § BrB i förslaget har 

ådömts jämte skyddstillsyn. 

2 § 

F. n. gäller att dom på fängelse, ungdomsfängelse och internering får 

verkställas, om den dömde inte inom föreskriven tid har fullföljt talan i 

målet såvitt angår den ådömda frihetsberövande påföljden, utan hinder av 

att åklagare eller målsägande har fullföljt talan mot domen. Att den dömde 

själv har fullföljt talan mot domen i annan del än beträffande den ådömda 

påföljden fängelse, ungdomsfängelse eller internering, t. ex. angående för

verkande eller förvisning, utgör inte heller hinder mot verkställighet. Den 

dömde kan t. o. m. föra talan mot annan påföljd som har ådömts honom i 
målet än den frihetsberövande utan att detia hindrar verkställighet av den 
frihetsberövande påföljden (jfr prop. 1964: 76 s. 21, 76- 77 och 80). 

I paragarafen har nu endast den ändringen gjorts att ordet "ung

domsfängclse" har utgått. Beträffande den som har dömts till skyddstillsyn 

jämte fängelse enligt 28 kap. 3 § BrB i förslaget för en viss gärning innebär 

paragrafen att fängelsestraffet får verkställas bl. a. i det säkerligen sällsyn

ta fallet att den dömde varken har fullföljt talan mot bedömningen av 

gärningen (jfr NJA 1970 s. 436) eller mot fängelset, men däremot mot 

skyddstillsynen. 

3§ 

Som har framgått av specialmotiveringen till 38 kap. I § BrB avges 

nöjdförklaring av den som har dömts till skyddstillsyn jämte fängelse enligt 

28 kap. 3 § BrB i dess föreslagna lydelse enligt två skilda regelsystem, ett för 

skyddstillsynen och ett för fängelset. Nöjdförklaring avseende fängelse

straffet regleras i denna lag. 
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I denna paragraf har ordet "'ungdomsfi.ingelse" strukits. Innebörden av 

paragrafen för lien som har uömts till skyuustillsyn jiimte fängelse enligt 28 

kap. 3 § BrB i förslaget är att fängelsedelen omedelbart blir verkställbar, om 

den dömde avger nöjdförklaring beträffande den. Något krav på att domen 

även såvitt gäller skyddstillsyn genom nöjdförklaring eller eljest har vunnit 

laga kraft mot den dömde stiills alltså inte. 

211och21 H 

Ändringarna i dessa paragrafer har föranletts av slinkningen frän fyra till 

tre månader i 26 kap. 6 § BrB av minimitiden för verkställighet av fängelse

straff, dvs. den tid före vilkens utgäng villkorlig frigivning inte får ske. 

24 * 
Ändringen i denna paragraf är en följd av de föreslagna ändringarna i BrB 

att villkorligt medgiven frihet skall kunna förklaras förverkad endast delvis 

(jfr 26 kap. 19 och 23 §§ samt 34 kap. 4 § BrB). 

Ö1•ergångsbes1ämmelserna 

Den sänkta minimitiden för erhållande av villkorlig frigivning från fyra 

till tre månader i 26 kap. 6 § BrB skall tillämpas omedelbart efter lagänd

ringens ikraftträdande. Till ändringen i lagen om beräkning av strafftid 

nl. m. bör därför fogas en övergångsbestämmelse som medger att straff

tidsresolution i vissa fall kan utfärdas med tillämpning av 20 och 21 §§i den 

nya lydelsen redan före tremånadersregelns ikraftträdande. Det gäller här 

främst fall då den dömde kommer att kunna friges villkorligt med stöd av 

tremånadersregeln så snart den har trätt i kraft. 

8. 7 Förslaget till lag om ändring lagen (1974: 203) om kriminalvård 

anstalt 

Överwlngshestiimmelserna 

Under punkt 3 har tagits in samma regel som i femte stycket i punkt 4 i 

förslaget till övergångsbestämmelser till ändringarna i BrB. 

8.8 Förslaget till lag om ändring i passlagen (1978: 302) 

Ö1·ergång.1·hestiimmelserna 

Passlagen ( 1978: 302) har ännu inte trätt i kraft. Så skall ske den dag som 

regeringen hest1immer. Detta bör gälla även den nu föreslagna änuringen. 
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9 Hemställan 

Jag hemställer att lagrädets yttrande inhämtas över förslagen till 

I. lag om iindring i brottsball\.en, 

" lag om ändring i riittegiingsbalken, 

91 

3. lag om lindring i lagen ( 1937: 249) om inskränkningar i rätten att utbe

komma allmiinna handlingar, 

4. lag om lindring i lagen ( 1903: 193) om samarbete med Danmark, i-:in

land, Island och Norge angående verksfallighet av straff m. m., 

5. lag om lindring i lagen !1963: 197) om allmiint kriminalregister, 

6. lag om iindring i lagen ( 1964: 167) med särskilda bestämmelser om unga 

lagövertriidare. 

7. lag om ändring i lagen ( 1964: 450l om ätgärder vid samhällsfarlig aso-

cialitet. 

8. lag om lindring i lagen ( 1964: 542) om personundersökning i brottmål, 

9. lag om ändring i lagen ( 1965: 94) om polisregister m. m., 

IO. lag om ändring i lagen ( 1966: 293) om beredande av sluten psykiatrisk 

v:'lrd i vissa fall, 

11. lag om ändring i rättshjälpslagen ( 1972: 429), 

12. lag om lindring i lagen ( 1973: 18) om disciplinstraff förkrigsmän, 

13. lag om ändring i lagen ( 1974: 202) om beräkning av strafftid m. m., 

14. lag om ändring i lagen ( 1974: 203) om kriminalvt\rd i anstalt, 

15. lag om lindring i lagen ( 1974: 515) om ersättning vid frihetsinskränk

ning, 

16. lag om ändring i passlagen ( 1978: 302), 

17. lag om ändring i lagen ( 1978: 80 I) om internationellt samarbete rörande 

kriminalvt\rd i frihet. 

10 Beslut 

Regeringen beslutar i enlighet med föredragandens hemställan. 
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Bilaga I 

Utredningens sammanfaltning av hetiinkanuet 

Inledning 

I direktiven f"k utredningen förutsiitts att ungdomsl1ingclse skall avskaf
fas. Utredningens uppdrag avser i första hand all undersöka vilken eller 
vilka pMöljder som skall kunna timimpas i stiillet för ungdomsfängelse och 
att fi.iresltt de iindringar i ptifiiljdssystemet som iir pttkallade av att ung
Jomsfängelse avskaffas. Vissa riktlinjer fi.ir utredningens arbete har an
gells i direktiven. Det u\\alas niimligen diir att avskaffandet av ungdoms
fiingelse inte fi\.r leda till ökade frihetsherövanden för den kategori av 
lagövertriidare som heriirs av reformen. Tvärtom hör utredningens förslag 
syfta till en förskjutning av tyngdpunkten på andra kriminalvtirdande åtgär
der iin frihetsberövande. Utredningen hör sälcdes hl. a. undersöka i vad 
män ungdomsfängelse kan ersättas med skyddstillsyn. 

I hetiinkandets kapitel 2 redovisas hur ungdomsfangelse tillämpats i 
olika avseenden. En mera utförlig redovisning återfinns i de bilagor som 
fogats till betänkandet. I hilaga I redovisas således en undersökning av 
domstolarnas och ungdomsfängelsenämndens praxis. Bilaga 2 innefattar en 
redogörelse för anstaltsvårdens utformning och verkställighetspraxis. I 
bilaga ~ slutligen finns vissa uppgifter om ungdomsfängelseklientelet. Des
sa uppgifter avser all med utgängspunkt från förhållandena år 1975 kom
plettera vissa uppgifter i en av kriminalvårdsstyrelsens utvccklingsenhet 
puhlicerad rapport med titeln "Ungdomsfångelseklientelet 1968 - en he
skrivning av klientelet före, under och efter ungdomsfångelse". 

Sammanfattningsvis kan sägas följande om tillämpningen av ungdoms
fängelse. Samtliga ungdomar som dömts till ungdomsfängelse har h<ift 
tidigare kriminell belastning. Oftast har kriminaliteten varit långvarig och 
omfattande. Många av de dömda har tidigare dömts till skyddstillsyn en 
eller flera gånger, ibland i förening med anstaltsbehandling. Flertalet har 
under llingre tid varit föremål för värd enligt barnavårdslagen och många 
har diirvid varit berövade friheten i form av intagning i ungdomsvårdssko
la. Till grund för domen pti ungdomsfiingelse ligger nästan alltid allvarlig 
och omfattande brottslighet. Nlir det gliller brottslighetens art intar förmö
genhetsbrotten en helt dominerande ställning. Det stora flertalet av de 
dömda återfaller i brott någon gång under påföljdstiden, ofta i samband 
med rymning eller permission från anstalt. Återfallsfrekvensen är högre för 
ungdomsfängelse än för någon annan päföljdsform. Verkställigheten av 
ungdomsfängelse måste med hänsyn till klientelets sammansättning till 
stor del ske i slutna anstalter och i en del fall äger verkställigheten rum 
också i anstalter som är avsedda för ett särskilt svårbehandlat klientel, 
t. ex. Kumla. De som döms till ungdomsfangelse har vid sidan av den 
omfattande kriminaliteten merendels svärartade sociala problem, såsom 
missbruk av alkohol eller narkotika, psykiska besvlir, eftersal\ utbildning, 
manga gånger med läs- och skrivsvårigheter som följd, avsaknad av yrkes
erfarenhct m. m. 

I kapitel 3 redovisas bl. a. lagstiftning och praxis beträffande andra 
påföljder som enligt nuvarande ordning kan tilHimpas for unga lagöverträ
dar~. nämligen fängelse, skyddstillsyn och överlämnande till vård enligt 
harnavä.rdslagen. 
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Utredningens allmänna överviiganden tlte11"inns i kapitel 4. 
I avsnitt 4.1 redovisas under rubriken .. Kriminalvård .i frihet i st;illet för 

ungdomsfängelse'" de grundläggande motiven for utredningens förslag till 
en ny påföljd i frihet med heniimningen tillsy11sdo111. Det grundliiggande 
innehållet i den nya päfi.iljden utgörs av intensiv övervakning. När det av 
siirskild anledning erfordras för all motverka återfall i hroll. kan päfiiijden 
förenas med föreskrift för den di.imde att vistas i frivfmbhem. Vidare kan 
påföljden förenas med ett kortv<irigt frihetsberövande. niir s;1dant iir pflkal
lat av hänsyn till allmän laglydnad. Tillsynsdom skall sf1h.:des förekomma i 
tre olika former, tillsynsdom med enbart intensiv övervakning, tillsynsdom 
med föreskrift om frivårdshem samt tillsynsdom med förordnande om 
intagning i anstalt. 

Tillsynsdom kan inte införas utan att detta får vissa konsekvenser fi.ir 
påföljdssystemet i övrigt och särskilt för den nuvarande frivfirdspäf"öljden 
skyddstillsyn. Härtill kommer att vissa av de motiv som ligger till grund för 
avskaffandet av ungdomsfangelse kan äheropas också till stöd för ändring
ar med avseende på skyddstillsynens utformning. Dessa frågor diskuteras 
närmare i avsnitt 4.2 som erhållit rubriken "Villkorlig dom i stället fiir 
skyddstillsyn". Utredningen föreslår att skyddstillsyn ersätts med tvf1 nya 
påföljdsformer, båda inordnade i den nuvarande påföljden villkorlig dom. 
De nya påföljdsformerna kallas l'il/korlig dom med (·i1·erl'llk11i11g resp. 
vi/lkorliR dom med stödåt1<iirder och skall förekomma vid sidan av den 
nuvarande villkorliga domen som helt saknar verkstiillighetsinnehäll. 

Avsnitt 4.3 har erhållit rubriken "Fängelse i stället för ungdomslling
elsc". Här redovisas först grunderna för de förslag till ändringar i frtiga om 
fängelsestraffets utformning som närmast är föranledda av direktivens 
krav att avskaffandet av ungdomsfängelse inte för leda till längre frihets
berövanden för den kategori unga lagöverträdare som berörs av reformen. 
Utredningen föreslår bl. a. en bestämmelse som medger straffnedsättning 
för lagöverträdare under 21 år samt inskränkning i fängelsestraffets till
lämplighet för ungdomar i åldern 18-.20 ä.r. 

Vidare diskuteras mot bakgrund av utredningens förslag till på.följder i 
frihet hur den kriminalvård i frihet som kan anordnas efter ett fängelse
straff bör vara utformad och vilka regler som hör gälla för frigivning i förtid 
från fängelse. Utredningen föreslår att föriida frigivning skall kunna ske 
antingen som verkställighet utom anstalt. varvid tiden för vistelsen utanför 
anstalten skall avräknas från straffet. eller som l'illkorlig .fi·igivnini.:. varvid 
strafftid liksom nu inte avräknas. 

De olika förslagen redovisas mera ingående i kapitel 5- 7. I kapitel 8 
redovisas förslag till övergångsbestämmelser samt diskuteras frägor av 
betydelse för ett genomförande av förslagen. Specialmotivering till vissa 
bestämmelser i lagförslaget l\terfinns i kapitel 9. 

I betänkandet redovisas enbart de förslag till ändrad lagstiftning som 
berör brottsbalken. I bilaga 4 redovisas förslag till en ny frivårdsförordning 
samt till ändringar i annan lagstiftning. 

2 Tillsynsdom 

Det torde numera vara en allmiin uppfattning att frihetsberövande på
följder generellt sett är till skada för de personer som utsätts för dem. 
genom att de lätt kan befästa eller förstärka en kriminell livsföring. Frihets-
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straff bör därför undvikas s~l li:ingt det iir möjligt och samhiillets insatser för 
att avhålla lagövertriidare från fortsatt brottslighet bör i första hand inrik
tas på positiva åtgärder i syfte att komma till rätta med sädana sociala 
missförht'lllanden som kan stt1 i samband med kriminaliteten. Siirskild 
återhällsamhet bör iakttas niir det gäller att beröva unga personer friheten. 

De här anförda synpunkterna har under en följd av år legat till grund for 
en utveckling inom riittspraxis mot en alltmera begränsad, tillämpning av 
frihetsherövamle pttföljder. vilken inte minst kommit att giilla unga lag
överträdare. Det är emellertid angeläget att iiven genom lagstiftningsåt
gärder försöka att ytterligare inskriinka frihetsstraffens tilliimpningsornri't
de i synnerhet för ungdomar. 

Om kriminalvård i frihet till ni\.gon del skall kunna ersätta ungdomsfäng
else. mf1ste vården i frihet enligt utredningens uppfattning utformas på 
sådant sätt att den dels framstår som en för lagöverträdaren mera kännbar 
reaktion iin den nuvarande skyddstillsynen och dels blir bättre ägnad att 
motverka brott under påföljdstiden. Denna uppfattning grundas på den 
omständigheten att domar på ungdomsfängelse i många fall innefattat så 
allvarlig brottslighet att en kiinnbar reaktion av hänsyn till allmän laglyd
nad framstått som nödviindig. Vidare har ungdomsfängelse så gott som 
alltid föregåtts av ett flertal samhällsingripanden i anledning av tidigare 
omfattande brottslighet och valet av ungdomsfängelse har därför ofta haft 
sin grund i att domstolen funnit det angefäget att genom frihetsberövande! i 
vart fall tillfälligt förhindra nya åteifall i brott. 

De här återgivna övervägandena ligger till grund för utredningens förslag 
till den nya påföljden tillsynsdom. Såsom tidigare sagts utgörs det grund
läggande innehållet i tillsynsdomen av intensiv övervakning. Enligt utred
ningens mening bör en tillräckligt intensiv övervakning kunna framstå som 
ett så allvarligt ingrepp i den dömdes frihet att den tillgodoser även högt 
ställda allmänpreventiva krav på en kännhar reaktion. Vidare bör verkstäl
ligheten av en sådan övervakning utformas på ett sådant sätt all den i vart 
fall försvårar fortsatt hrottslig verksamhet så länge övervakningen pågår. 

Det senast sagda ställer stora krav på verkställighetsmyndigheten. Om 
fortsatt brottslighet skall kunna motverkas, trots att den dömde inte är 
föremål för den massiva kontroll som ett frihetsberövande innebär. måste 
verkställighetsmyndigheten hela tiden ha noggrann kännedom om den 
dömdes förhållanden. Detta krav förutsätter att övervakningen i allmänhet 
innefattar uppsökande verksamhet. Vidare torde det i många fall bli nöd
vändigt att flera personer engageras i samma övervakningsuppdrag. 

En effektiv övervakning förutsätter också att det ställs stränga krav på 
den dömde när det gäller dennes skyldighet att upprätthålla kontakt med 
verkställighctsmyndigheten. Dessa krav som till en början i regel bör 
innefatta skyldighet att hålla daglig kontakt bör vara tydligt angivna i en för 
den dömde utfärdad föreskrift. Det är således viktigt att den dömde får 
klart för sig vad han måste iaktta. Det är också viktigt att föreskriften 
framstår som allvarligt menad. Detta betyder att de krav som ställs på den 
dömde måste upprätthållas med fasthet och att sanktionsåtgärder, ytterst i 
form av frihetsberövande. måste tillgripas gentemot den som inte uppfyller 
kraven. Tillsynsdomens kontrollfunktion beskrivs i avsnitt 5. 7. 

Av det som nu sagts framgår att tillsyn:;dom i första hand skall tillgodose 
en kontrollfunktion. Liksom skyddstillsyn skall påföljden emellertid också 
ha en hjälpfunktion. Detta är självklart och viktigt med hänsyn till att 
tillsynsdomen till största delen kommer att tillämpas med avseende på 
lagöverträdare med svårartade sociala problem. Om påföljden i några fall 
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skall kunna hidra till en mera varaktig anpassning i samhället och inte 
enbart motverka återfall i brott under sj~ilva påföljdstiden, måste de dömda 
inom påföljdens ram kunna erbjudas stöd soin kan hjälpa dem att komma 
till rätta med sina problem. Frågor som rör hjälpfunktonen diskuteras i 
m .-mitt 5 .6. 

I avsnitt 5.1 redovisas närmare i vilka fall utredningen anser all tillsyns
dom skall tilliimpas. Tillsynsdom skall betraktas som en ersättning för 
frihetsstraffen och inte för den traditionella frivården. Påföljden skall väl
jas endast då det föreligger en så påtaglig återfallsrisk att den intensiva 
övervakningen framstår som det enda alternativet till frihetsberövande. 
Tillsynsdom skall således inte meddelas när det finns förutsättningar att 
komma till rätta med den tilltalades kriminalitet genom en frivi\rd av mera 
t~aditionellt slag. I regel hör tillsynsdom inte komma i fråga förrän uppre
pade försök med mindre ingripande påföljder visat att fortsatt användning 
av stldana påföljder saknar utsikt till framgång. 

Av vad som nu sagts framgår att tillsynsdom i första hand skall meddelas 
i sådana fall som nu föranleder frihetsstraff, dvs. fängelse eller ungdoms
fängelse. Det sagda hindrar emellertid inte att tillsynsdom kan vara en 
lämplig påföljd även i vissa fall då nu skyddstillsyn tillämpas trots upprepa
de tidigare lagföringar. Det är viktigt att framhålla att tillsynsdom inte får 
meddelas för annat än brottslighet av förhållandevis svår beskaffenhet. 
Utredningen menar att tillsynsdom hör anses motsvara ett fängelsestraff 
på minst sex månader. 

När man talar om tillsynsdomens tillämpningsområde bör det beaktas att 
det vid sidan av fängelse och ungdomsfängelse nu finns ytterligare en 
frihetsberövande påföljd för ungdom, ni.imligen intagning i ungdomsvårds
skola i anslutning till vård enligt harnavårdslagen. Sådan intagning kan 
beslutas i anledning av den unges brottslighet intill dess han fyllt 20 år. En 
konsekvens av socialutredningens förslag skulle bli att denna möjlighet till 
frihetsberövande med stöd av sociallagstiftningen bortfaller när det gäller 
ungdomar över 18 år och att därigenom en grupp unga lagöverträdare, 
större än den grupp som nu döms till ungdomsfångelse. skulle föras över 
till kriminalvårdens ansvarsområde. Enligt utredningens uppfattning fram
står tillsynsdom i många fall som en lämplig påföljdsform för denna katego
ri lagöverträdare. Någon lindrigare påföljd kan knappast komma i fråga för 
de flesta av dessa. 

Tillsynsdomen är främst avsedd att tillämpas på unga lagöverträdare. 
Utredningen har emellertid inte ansett det lämpligt att föreskriva någon 
viss åldersgräns för påföljden. Detta innebär att tillsynsdom också kan 
komma i fråga heträffande äldre lagöverträdare. Utredningens förslag till 
begränsning av fängelsestraffets tillämplighet för personer under 21 år bör 
dock leda till att tillsynsdom främst kommer att tillämpas i fråga om ett 
yngre klientel. 

Det har tidigare framhållits att tillsynsdom inte bör tillämpas så länge det 
finns förutsättningar för en frivård av mera traditionellt slag. Lika angelä
get som det är att begränsa tillsynsdomens tillämpningsområde nedåt är 
det emellertid att se till att påföljden får en så vidsträckt tillämpning som 
möjligt såsom ersättning för frihetsstraff. Utredningen föreslår därför att 
tillsynsdomen skall kunna skärpas på två olika sätt för att den skall kunna 
passa även för en del fall då enbart en intensiv övervakning inte är tillräck-
lig. . 

Ibland kan det med hänsyn till den tilltalades personliga förhållanden 
framstå som mer eller mindre omöjligt att anordna en övervakning som kan 
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fä någon hrottsförebyggande effekt. Detta kan t. ex. vara fallet dtt den 
tilltalade saknar hostad och arbete eller annan regelbunden sysselsättning 
och även har svåra narkotika- eller alkoholprohlem. Utredningen föreslår 
dlirför att domstolen. dä tillsynsdom meddelas, skall kunna föreskriva 
skyldighet för den dömde att under viss tid, högst tre månader, vistas i ett 
frivårdshem. En sådan föreskrift skall som regel innehiira skyldighet för 
den dömde att ha sin bostad i frivardshemmet samt att hälla föreständaren 
för detta undcrriittad om var han vistas när han inte uppi.:häller sig där. 
Förslaget i denna del redovisas niirmare i avsnitt .5.2. 

Frivftrdshem iir enligt utredningens förslag en sammanfattande benäm
ning pt1 institutioner av ganska olika slag. Utredningen förutstitter således 
all de nuvarande frivflrdshotcllcn till stor del kan inrättas som frivårdshem. 
Vidare anser utredningen att man kan tänka sig frivårdshem för olika 
särskilda lindamål. t. ex. för narkomanvård. Det bör dock uppmärksam
mas att sådan vård, liksom annan vard eller hehandling, enligt utredning
ens förslag inte ftlr anordnas utan att den dömde är införstädd dlirmed, om 
inte förutsättningar för tvängsmässig vi\rd föreligger enligt sociallagstift
ningen eller annan vårdlagstiftning. Slutligen tänker sig utredningen att 
enskilda hem under vissa förutsättningar skall kunna tas i anspråk som 
frivårdshem för en eller två klienter åt gången. 

Föreskrift om frivårdshem skall kunna meddelas inte bara i anslutning 
till domen utan även under påföljdstiden, om förhållandena blir sådana att 
en tillräckligt effektiv övervakning inte kan anordnas på annat sätt. 

Det andra sätt, på vilket tillsynsdomen skall kunna skärpas för att dess 
tillämpningsområde skall hli så stort som möjligt i förhållande till frihets
straffen, är förordnande om intagning i anstalt under viss tid, minst en och 
högst tre månader. Detta utvecklas närmare i avsnitt 5.3. 

Det ligger nära till hands att jämföra intagning i anstalt vid tillsynsdom 
med den anstaltsbehandling som kan anordnas i anslutning till skyddstill
syn. Därvid bör uppmärksammas att det föreligger viktiga skillnader mel
lan de båda formerna för frihetsberövande. Vid tillsynsdom skall således 
frihetsberövande! vara tidsbestämt medan detta vid skyddstillsyn i princip 
lir tidsohestämt. Viktigast är dock att intagningen i anstalt vid tillsynsdom, 
till skillnad mot vad som giiller för anstaltshehandlingen vid skyddstillsyn, 
inte får heslutas av individualpreventiva skäl. Förordnande om intagning i 
anstalt skall nämligen meddelas endast när ett frihetsherövande är ound
gängligen påkallat av hänsyn till allmän laglydnad. Kombinationen av 
tillsynsdom med en kortare tids anstaltsvistelse innebär att domstolarna 
får möjlighet att undvika de längre frihetsberövanden som skulle ha blivit 
följden, om i stället fängelsestraff utmätts med tillämpning av de för brot
ten gällande straffskalorna och vedertagen straffmätningspraxis. 

Det har tidigare antytts att de krav som måste ställas på de dömda under 
den intensiva övervakningen förutsätter ett sanktionssystem inom tillsyns
domen. Förordnande om intagning i anstalt framstår därvid som en natur
lig sanktionsform. Utredningen har tänkt sig att sådant förordnande skall 
utgöra det yttersta sanktionsmedlet vid överträdelse av de för övervak
ningen gällande föreskrifterna. I motsats till vad som nu gäller för skydds
tillsyn skall tillsynsdom således inte kunna undanröjas annat än då den 
dömde lagförs för nya hrott. 

Intagning i anstalt under minst en månad framstår ofta som en alltför 
ingripande sanktionsform. Utredningen föreslår därför även en lindrigare 
sanktion i form av ett kortvarigt omhändertagande under högst fjorton 
dagar. Verkställigheten av sådant omhändertagande skall i vissa fall kunna 
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delas upp pf1 nera korta perioder. Sanktionsfragorna diskuteras i avsnitt 
5.S. 

Ansvaret rör verkstiilligheten av tillsynsdom hiir ankomma pä kriminal
vfadens frivtmlsorganisation, dvs. i första hand på skyddskonsulenten. 
Detta är nödviindigt med hiinsyn till den vikt som bör fästas vid pMöljdens 
hjiilpfunktion. Frf1gor om verkstiillighetens organisation diskuteras i av
snitt 5.5. 

Till övervakare för den som meddelats tillsynsdom skall alltid förordnas 
en frivänlstjiinsteman. Med hiinsyn till tillsynsdomens ingripande karaktiir 
och till de ganska omfattande arbetsinsatser som kommer att kriivas med 
avseende pt1 varje enskild klient blir det enligt utredningens uppfattning 
ni\dviindigt med denna ordning. Detta betyder emellertid inte att utred
ningen anser att man skall avstå fri\n medverkan av lekmiin när det gäller 
verkstiilligheten av tillsynsdom. Tvärtom anser utredningen att lekmiin 
skall kunna spela en betydelsefull roll som bitriidande övervakare. Sf1som 
redan antytts förutsätter niimligen den intensiva övervakningen ofta att 
Hem personer engageras i övervakningsuppdrag för samma klient. 

Biträdande övervakare skall ihland kunna förordnas för särskilda iinda
mi'll. t. ex. att uppriitthfllla kontakten med den dömde p{1 hans arbetsplats 
eller under hans fritid. Vidare kan det finnas särskilt behov av att förordna 
biträdande övervakare när den dömde är bosatt på en ort som saknar 
frivf1rdsexpedition. 

Även frivi\rdstjiinstemiin hör ibland kunna förordnas till hitriidande 
övervakare. Det kan således vara lämpligt att tjänstemän som ingår i 
samma arbetsgrupp förordnas till biträdande övervakare för varandras 
klienter. Vidare hör i regel de tjänstemän som tas i anspråk för jourtjänst
göring, i den mån sådan kan anordnas, vara biträdande övervakare för de 
klienter som undergår tillsynsdom inom distriktet. 

Förordnande av biträdande övervakare är av betydelse inte bara från ren 
kontrollsynpunkt. Såsom tidigare sagts skall den som dömts till tillsyns
dom meddelas en föreskrift vari tydligt skall anges hur ofta och på vilket 
sätt han skall upprätthålla kontakt med övervakaren. Det är enligt utred
ningens uppfattning angeläget att denna obligatoriska kontaktskyldighet 
kan fullgöras på ett sätt som väcker sä liten upmiirksamhet som möjligt och 
som inte innebär några onödiga olägenheter för den dömde. Helst bör 
således någon person som den dömde ändå regelbundet kommer i kontakt 
med förordnas till biträdande övervakare. 

I den här sammanfattande redovisningen för tillsynsdom skall slutligen 
sägas att utredningen föreslår att övervakningstiden normalt skall uppgå 
till sex månader, dock med möjlighet till förHingning, medan påföljdstiden, 
eller närmare bestämt prövotiden, alltid skall uppgå till tvi\ år. Tiden för 
övervakning kan tyckas kort vid en jämförelse med den övervakningstid av 
tvä år som nu i allmänhet tillämpas för skyddstillsyn. Utredningen anser 
emellertid att en intensiv övervakning inte bör upprätthållas under alltför 
lång tid av vare sig psykologiska eller resursmässiga orsaker. Vidare kan 
det sägas att de skäl som ursprungligen föranlett att den intensiva övervak
ningen anordnats, nämligen att det bedömts föreligga en påtaglig risk för 
återfall i brott, inte kvarstår med ni'tgon nämndvärd styrka när ett halvår 
förflutit utan att den dömde verkligen återfallit i brott. Övervakningstiden 
räknas från den dag domen meddelades. Tillsynsdom föreslås niimligen gä 
i omedelbar verkställighet. Dessa frågor berörs i avsnitt 5.4. 

7 Riksdt1Rt'll 1978/79. I sam/. Nr 212 
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3 Villkorlig dom 

9X 

En föruts:ittning för att tillsynsdom inte skall få en alltför vidstriickt 
anv:indning :ir atl det ocks{1 finns en räföljd av den nuvarande skyddstill
synens brakt:ir. dvs. en p!tföljd som innefattar en kriminalvärd i frihet 
med ett mera hegr:insal t viingsm;issigt kontrollinslag iin det som är knutet 
till tillsynsdom. Den friimsta anledningen till att skyddstillsyn inte kan 
hihd1itlht-.; i ofiir:indrat skick :ir alt dess t vfmgsmässiga inslag formellt sett 
inte :ir tillriickligt hegr:insade. Skyddstillsynens regelsystem hindrar niimli
gcn inte att den dömde underkastas en övervakning som iir lika intensiv 
som den som avses med tillsynsdornen. Vidare innefattar skyddstillsyn ett 
s~111ktionssystem som rent formellt sett iir mera ingripande iin det som 
fi.ireslf1s for tillsynsdom. Den ~om inte följer de föreskrifter som meddelats 
fi.\r verkst;illigheten av skyddstillsyn riskerar nämligen alt pt1följden undan
ri~js och ersiitts med ett li111gvarigt frihetsstraff. 

Enligt utredningens mening hör en påföljd som skall innefalla en frivård 
av traditionellt slag i alla avseenden kunna uppfattas som lindrigare än 
tillsynsdom. Den som dömts till en sådan påföljd bör således inte riskera 
att stiillas under intensiv övervakning med mindre påföljdsfrågan på nytt 
blivit föremiil för dllmstolsprövning. Vidare bör en sådan pMöljd innefatta 
ett avseviirl lindrigare sanktionssystem lin tillsynsdomen. Påföljden bör 
s~ileues inte kunna unJanröjas och ersättas med fängelsestraff annat än 
efter lagföring fiir nya brott od1 i den mån frihetsberövande över huvud 
taget skall ingi1 i dess sanktionssystem biir ett så långvarigt frihetsberö
vande som den nuvarande anstaltsbehandlingen vid skyddstillsyn inte 
komma i fri:'tga. 

Det kan siigas att erfarenheterna från rättstillämpningen visat att det 
formella kontrollinslaget i skyddstillsyn inte fått någon större betydelse 
samt att pMii!jdens sanktionssystem tillämpats i mycket begränsad ut
str:ickning. Det mest framträdande draget i skyddstillsyn har varit den 
socialt stiidjande verksamheten. Detta innebär att skillnaderna mellan 
skyddstillsyn och den övervakningspåföljd som enligt utredningens förslag 
skall erslitta skyddstillsyn i första hand ligger på det formella planet. 

lit redningen föreslar att den hiir beskrivna övervakningspåföljden skall 
ben:imnas villkorlig dom med övervakning. Denna päföljdsform. som när
mare beskrivs i avsnitt h.3. skall erhålla följande konstruktion. 

Den övervakade skall vara skyldig att pt1 kallelse inställa sig hos skydds
konsulenten och att upprätthi11la kontakt med övervakaren. Nagra for
mella föreskrifter som reglerar intensiteten i övervakningen skall emeller
tid inte meddelas. Det far saledes i första hand ankomma på övervakaren 
att avgöra niir den diimde undandragit sig övervakningen i sådan grad att 
det finns sbl för ett ingripande. 

Ett viktigt led i övervakningen blir, liksom i den nuvarande skyddstill
synen. det sammanträffande som i början av övervakningstiden skall äga 
nim mellan skyddskonsulenten. övervakaren och den dömde. 

Det ingripande som kan komma i fråga när den dömde undandragit sig 
övervakningen iir i första hand alt han kallas till ett sammanträde med 
iivervakningsniimnden. Han kan därvid meddelas varning. Övervaknings
nämnden har i motsats till vad som gäller för skyddskonsulenten möjlighet 
att anlita hämtning genom polisens försorg för att genomdriva den dömdes 
närvaro vid sammanträdet. 

Det biir papekas att den omständigheten att den dömde undandragit sig 
övervakningen inte nlidviindigtvis skall föranleda ett ingripande från verk-
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st~illighetsmymlighetens sida. Har övervakaren eller skyddskonsulenten 
kännedom om att den dömde lever under sadana förhitllanden alt risken för 
att han skall t1tcrfälla i hrott inte framstär som siirskilt ri1taglig. hör ett 
ingripande underlt1tas. 

Det senast sagda hänger samman med att den egentliga sanktionsformen 
för att genomdriva övervakningen hesti1r i att den villkorliga domen undan
röjs av domstol och tillsynsdom i stället meddelas. En s!1dan t1tgärd förut
siitter emellertid att rekvisiten för tillsynsdom iir uppfyllda rn.:h detta är 
fallet endast om den dömde lever under sadana förhi1llandcn att en intensiv 
övervakning framsbr som erforderlig for att motverka att han iitcrfaller i 
brott. Härtill kommer att den villkorliga domen inte hör crsiittas av till
synsdom. om inte de hrntl som avsetts med domen varit av si1 allvarlig 
heskaffenhet att tillsynsdom kunnat komma i fo\ga frtin hör:jan. 

Liksom fallet nu är vid skyddstillsyn skall den dömde kunna bli föremål 
för omhiindertagandc under högst en vecka. eller efter nytt heslut ytterliga
re högst en vecka, när det erfordras för utredning ang. eventuell sanktions
Mgärd. Ett stidant omhiindertagande kan bli aktuellt i 1vt1 olika silllationer. 
nämligen deb när ett omedclhart ingripande framst:ir som nödvändigt med 
hänsyn till den dömdes förhållanden och dels när den dömde undandragit 
sig övervakningen pa ett sndant sätt att verkställighetsmyndigheten inte 
har någon kännedom om under vilka förhållanden han lever. Omhänderta
gandet skall alltid omedelbart hävas st1 snart frf1gan om undanröjande av 
den villkorliga domen inte längre är aktuell. 

Såsom tidigare antytts kan det förutsättas att det tvångsmässiga inslaget 
i villkorlig dom med övervakning i allmänhet får ganska liten betydelse. 
Det kan därför antas att det endast sällan kommer i fråga att undanröja 
ptiföljden och i stället meddela tillsynsdom. Detta gäller i särskilt hög grad 
under slutet av övervakningstiden, vilken enligt utredningens förslag i 
allmänhet skall uppgi\ till ett är. Ju längre tid som förflutit utan att den 
dömde verkligen titerfallit i brott, desto svårare hlir det att hävda att det 
föreligger en sällan återfallsrisk som skall utgöra en förntsättning för att 
meddela tillsynsdom. 

Det sagda innebär att sanktionshotet vid villkorlig dom med övervak
ning. liksom ofta vid skyddstillsyn. vanligen blir mindre framträdande. 
Detta gäller särskilt om pMöljden tilliimpas i sädana fall där man redan från 
början kan säga att det saknas tillräckliga skäl att tillgripa sanktionsåt
gärder för att genomföra en övervakning mot den dömdes vilja. Det bör 
dock å andra sidan finnas vissa situationer då en villkorlig dom med 
övervakning framstår som en ändamålsenlig pMöljd. En st1dan situation 
kan vara när den tilltalade visserligen uppfyller rekvisiten för att tillsyns
dom skall meddelas, men då det likväl finns viss anledning att underlåta att 
döma till en så ingripande påföljd. Det kan t. ex. vara fråga om en tilltalad 
med narkotikaproblem och med flera tidigare lagföringar bakom sig som i 
anslutning till den nya lagföringcn förklarat sig beredd att vidta åtgärder för 
att komma till rätta med missbruket av narkotika. I en st\dan situation kan 
en villkorlig dom med övervakning i princir sägas innebära att rätten låter 
päföljdsfragan stå öppen till dess det visat sig om den tilltalades föresatser 
varit allvarligt menade och genomförbara. Om den tilltalade efter domen 
äter hemfaller i missbruk av narkotika på ett sådant sätt att risken för 
äterfall i brott blir påtaglig. kan den villkorliga domen ersä11as med den 
tillsynsdom som rätten från början övervägt. 

I den nuvarande rättstillämpningen används ofta skyddstillsyn enbart för 
att den dömde genom övervakningen skall komma i rttnjutande av det 
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s.iciala sliid som frivarden kan erhjuda och inte fiir all han skall underkas
tas den kontroll som övervakningen ocksti skall innehiira. Enligt utredning
ens uppfattning iir päföljdens tvi111gsmiissiga inslag i dessa fall onödiga och 
de hiir kunna undvaras. 

l.l tredningen föresltir mot bakgrund hiirav all det vid sidan av tillsyns
dom och villkorlig dom med övervakning skall finnas ytterligare en fri
v;irdspMiiljd, iiven den inordnad i den villkorliga domen. Pftföljden kan 
kallas villkorlig dom med stödittgiirder. Den beskrivs niirmare i avsnill 6.2. 
Enligt utredningens förslag skall rätten. när det iir fampligt i anslutning till 
att villkorlig dom meddelas. uppdra åt skyddskonsulcnten att hereda den 
diimde personligt stöd m:h hjälp i syfte all främja hans anpassning i 
samhiillet. En titgärd som därefter kan komma i fraga är att skyddskonsu
lcnten förordnar förtroendeman för den dömde. Skyddsknnsulentcns upp
drag skall k varst;'t så länge den dömde har behov av stöd och hjälp. dock 
hingst till dess att den tv&äriga prövotiden för villkorlig dom utgatt. Upp
dra{!et kan dock upphöra pit den grunden att det inte g~ir att etablera eller 
upprätthälla ett samarhete med den dömde. Detta är en nalllrlig konse
kvens av att påföljden inte skall förenas med sanktionsmöjlighetcr. 

S~tdan frivftrd som avses med villkorlig dom med. s!ÖlUitgärder skall 
enligt utredningens förslag ingä liven i andra påföljdsformer. S[1som tidi
gare redovisats skall övervakningstiden vid tillsynsdom i allmänhet uppga 
till sex m[111ader och vid villkorlig dom med övervakning till ett tir medan 
prövotiden i båda fallen skall uppga till tvä tir. Enligt utredningens förslag 
skall frivt1rden dock ha kvar sin uppgift att Himna den dömde personligt 
stöd och hjälp under hela prövotiden. dvs. ocksä efter det att den formella 
kontrolluppgiften upphört. En villkorlig dom med övervakning får således i 
alla avset:nden samma innehall som en villkorlig dom med stödåtgärder sä 
snart övervakningen upphört. Detsamma gäller också tillsynsdomen i fråga 
om frivårdens verksamhet. Detta betyder bl. a. att det i stället för överva
kare kan förordnas förtroendeman och i de fall en lekman haft uppdrag 
som övervakare vid villkorlig dom eller biträdande övervakare vid tillsyns
dom hör det ofta ligga nära till hands att han för fortsätta sin verksamhet 
som förtroendeman. 

4 Fängelse 

Med hänsyn till den bild av ungdomsfängelseklientelet som tidigare 
tecknats framstår det som uppenbart att ungdomsfängelse inte helt kan 
ersättas med tillsynsdom. En del av dem som i dag döms till ungdoms
fängelse kommer i stället att dömas till tidsbestämt fängelsestraff. Det är 
därför med hänsyn till utredningens uppdrag viktigt att klargöra i vad mån 
en sådan förändring kan leda till längre frihetsberövandcn för den berörda 
kategorin lagöverträdare. 

I avsnitt 3.3 gör utredningen en jämförelse mellan ungdomsfängelse och 
fängelse när det gäller tiden för anstaltsvistelsen i olika fall. Av jämförelsen 
framgår att ett avskaffande av ungdomsfängelse i manga fall kommer att bli 
till nackdel för det berörda klientelet. savida inte reformen kompletteras 
med vissa ändringar i fråga om fängelsestraffet. Ungdomsfängelsc medför 
således uppenbart kortare anstaltsvistelse än fängelse i de fall påföljden 
tillämpas för brott med mycket högt straffminimum, sasom t. ex. grovt rån. 
Dessa fall är dock ganska fåtaliga. Viktigare är att ungdomsfängclse gene-
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rellt sett är en avseviirt gynnsammare pilfiilju iin fängelse för den som 
titerfaller i brott unuer pttföljustiuen. Broll som begås unuer pr1giiende 
verkställighet av ell fängelsestraff föranleder vanligen att nyll siraff i1döms 
med tilllimpning av 34 kap. I * 2 BrB. varvid rätten vid stratlmiitningen iir 
bunuen av den för brottet giillande straffskalan (straffet fört. ex. grov stölu 
kan således inte siillas under fängelse sex mänackr). Är den dömue villkor
ligt frigiven vid tiden för den nya lagföringen. skall hiirutöver i allmänhet 
den villkorligt medgivna friheten förklaras förverkad. Heg:'is brott under 
pägaende verkställighet av ungdomsfängelse. kan atal och ny lagföring i 
mycket stor utsträckning undvikas. I stiillct sker i dessa fall '"straffmiit
ningen .. i anleuning av det nya brottet genom att ungdomsfiingelsenämn
den beslutar om s. k. riktpunkt. Med riktpunkt avses ell prdiminiirt beslut 
angaende tidpunkten för frigivning. (Se niirmare redogörelsen för ung
domsfängelseniimndens praxis i bilaga I.) Nfönnden iir därviu inte bunden 
av brotlets straffskala. vilket innebiir att iinurad riktpunkt i anledning av 
ett grovt förmögenhetsbrott med straffminimum sex m:'1nader i vissa fall 
kan komma att förlängas med endast en eller tvti mtinader. 

Av det som nu sagts framgär att det i första hand är den omständigheten 
att de för brollen angivna straffskalorna mäste läggas till grund för straff
mätningen vid fangelse som gör att ungdomsföngelse i vissa fall blir den 
gynnsammare päföljden. Om man vill undvika olägenheter av ett avskaf
fande av ungdomsf:.ingelse i form av förlängda frihetsberövanden. bör man 
sil.ledes vidga domstolarnas möjligheter att frängä straffskalorna. Enligt 
nuvarande ordning far rätten med stöd av 33 kap. 4 * I st. BrB döma till 
lindrigare straff än för brottet iir stadgat när det är fräga om brott som 
nägon begått innan han fyllt 18 är. Utredningen föreslår att åldersgränsen i 
detta stadgande höjs till 21 år. Detta förslag redovisas i avsnitt 7. I. 

Ett komplement till den föreslagna straffnedsättningsregeln iir utred
ningens förslag om förverkande av villkorligt medgiven frihet. Dessa för
slag hänför sig inte till nägon viss alderskatcgori. Enligt nuvarande ordning 
skall villkorligt medgiven frihet enligt en huvudregel i 34 kap. 4 ~ BrB 
förklaras förverkad när den frigivne under prövotiden döms till nytt fängel
sestraff. Säsom tidigare framhällits utgör detta ett viktigt skäl till att en 
jlimförelse mellan fangelse och ungdomsfängelse ibland utfaller till fängel
sestraffets nackdel. Utredningen föresH\r ati presumtionen för förverkande 
i den angivna situationen skall bortfalla. 1 det herörda stadgandet skall 
således anges att villkorligt medgiven frihet mtl förklaras förverkad. Vi
dare föreslår utredningen den ändringen att förverkande endast skall fä ske 
i anledning av brott som begåtts under prövotiden efter den villkorliga 
frigivningen. Slutligen föreslilr utredningen m.:ksä att förverkande skall 
kunna avse del av reststraffet. 

Utredningens främsta uppgift enligt direktiven är att försöka begränsa 
användningen av frihetsstraff för unga lagöverträdare och i gengäld vidga 
tillämpningsområdet för kriminalvård i frihet. Detta kan i första hand ske 
genom ett införande av den föreslagna tillsynsdomen. Av betydelse för 
tillämpningen av frihetsstraff för ungdomar är emellertid ocksa stadgandet 
i 26 kap. 4 ~ BrB. Detta stadgande innehåller bestämmelser som reglerar 
tillämpningen av fängelse när det gäller lagöverträdare som ej fyllt 21 är. 
Den som är under 18 tir fär således inte dömas till fängelse utan att 
synnerliga skäl föreligger och fängelse får inte ädömas den som är i åldern 
18-20 år med mindre frihetsherövande är pttkallat friimst av hänsyn till 
allmän laglydnad eller fängelse eljest finnes lämpligare än annan paföljd. 
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Den bestiimmelse i 26 kap. 4 * Br13 som avser unguomar under 18 år har 
lett till att fängelse tillämpat~ endast i sällsynta undantagsfall. stillan !ler ;in 
tio om rtret. Samtidigt kan noteras att inte heller ungdomsfängelse tilliim
pats i någon nämnvärt större utstriickning för denna ålderskategori. Detta 
hänger samman med at.t lagövertrLidare under 18 år företrädesvis skall 
överlämnas till vård enligt barn~1vi\nlslagen i smilet fiir att dömas till 
ptiföljd inom kriminalvilrden samt. vilket torde vara särskilt betydelsdullt i 
sammanhanget, att frihetsberövande kan anordnas med stöd av harna
vårdslagen. Enligt direktiven skall utredningen stirskilt överviiga om fri
hetsberövande inom kriminalvarden helt kan undvaras niir det gäller lag
överträdare under 18 år. Utredningen har funnit att t:n sällan reform inte är 
möjlig. Den skulle nämligen förutsätta ändringar i barnavärdslagstiftningen 
som går i helt annan riktning än vad socialutredningen föreslagit i sitt 
nyligen avlämnade slutbetänkande. Utredningen anser i stället att den 
nuvarande bestämmelsen ger uttryck för ett tillräckligt mått av restriktivi
tet och därför kan bibehållas oförändrad. 

Den bestämmelse i 26 kap. 4 * BrB som avser lagöverträdare i åldern 18-
20 år föreskriver egentligen inte någon särskild restriktivitet i fräga om 
användningen av frihetsberövande. I stället ger bestämmelsen uttryck för 
att andra former av frihetsberövande skall ha företräde framför fängelse, 
skyddstillsyn med anstaltsbehandling framför ett kortvarigt straff och ung
domsfängelse framför ett längre. Utredningen föreslår en sådan ändring i 
bestämmelsen att den ger klart uttryck för att frihetsberövande skall tilläm
pas med större restriktivitet i fraga om ungdomar under 21 år än när det 
gäller äldre. Fängelse skall nämligen enligt förslaget kunna ådömas endast 
när det föreligger särskilda skäl för frihetsberövande. 

Det har tidigare sagts att ett införande av tillsynsdomen får konsekven
ser också för fängelsestraffet. Det ger nämligen anledning att överväga 
vilket slags frivård som skall tillämpas efter en förtida frigivning fran 
fängelse. Dessa överväganden och diirav föranledda förslag redovisas i 
avsnitt 7 .2. 

Frigivning från fängelse före strafftidens ~lut kan enligt nuvarande ord
ning i första hand ske genom villkorlig frigivning. Den frigivne ställs därvid 
ganska regelmässigt under övervakning under en prövotid som i allmänhet 
bestäms till ett år. Den villkorligt medgivna friheten· kan förklaras förver
kad om den frigivne undandrar sig övervakningen eller bryter mot de 
föreskrifter som gäller för denna. Många gånger är den övervakning som 
anordnas efter villkorlig frigivning i praktiken nästan enbart av formell 
beskaffenhet och den frigivne löper egentligen ingen verklig risk för ett 
förverkande. I sådana fall kan fängelsestraffet i verkligheten sägas ha 
upphört i och med den villkorliga frigivningen. 1 andra fall däremot fram
står hotet om förverkande som mera påtagligt, vilket dels ger övervakning
en en karaktär av fortsatt verkställighet och dels innebär att den frigivne 
löper risken att få verkställa hela reststraffet i anstalt utan avräkning för 
övervakningstiden. 

De skillnader mellan olika dömda i frt1ga om verkställigheten av fängel
sestraff vilka beskrivits ovan och som i och fi.ir sig framstår som ganska 
otillfredsställande skulle uppenbarligen bli än mer markerade om övervak
ningen efter villkorlig frigivning för vissa lagövertriidare anordnas i enlig
het med reglerna för tillsynsdom. Utredningen anser emellertid att det i 
mtmga fall framstär som angeläget att lrt1a frigivningen fri\n fängelse skt: i 
form av successiva lättnader i verkställigheten och att en begränsad fri
hetsinskränkning i form av en intensiv iivcrvakning i frihet J...an utgöra ett 
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liimpligt led mellan verkstlilligheten i anstalt och den slutliga frigivningen. 
En fiirutsiittning för en si1dan ordning lir dm:k. med hlinsyn till de konse
kvenser som nyss berörts. att en frigivn:ng som förenas med intensiv 
övervakning far avrliknas fran strafftiden medan det motsatta hiir glilla riir 
en frigivning som inte lir fi.irenad med slirskilda krav pii den frigivne. 

Förtida frigivning fri"in anstalt kan enligt nu giillande lagstiftning ske iiven 
pi1 annat slit! lin genom villkorlig frigivning. Enligt 33 ~lagen om kriminal
vrinl i anstalt kan sMedes den som undergär frihetsstraff beviljas s. k. 
frigivningspermissinn. Han kan vidare med stöd av 34 ~samma lag under 
vissa förutslittningar medges rlitt all vistas utom anstalt. fiiretrlillcsvis fiir 
behandlingslindami'1l. Bi"1da dessa permissionsformer kan betraktas spm 
frigivning fri1n anstalt. eftersom det vid beslutstillfi.illet som regel knthiitts 
att den intagne inte skall behöva ;·1terviinda till anstalten. En viktig skillnad 
friln den villkorliga frigivningen lir att den tid som den dömde till följd av 
permissionbeslutct vistas utanför anstalt avrliknas frim strafftiden. Det iir 
alltsä fr;1ga om en frigivning fr;'111 anstalt av just det slag som utredningen 
tlinker sig fiir en frigivning som fiirenats med en övervakning enligt till
synsdomens regler. 

Mot bakgrund av det anförda föresliir utredningen följande ordning. 
Frigivning fr~m anstalt före pr1fi.iljdstidens utgimg skall kunna liga rum i 

tv~i former. dels som villkorlig frigivning och dels som verkstlillighet utom 
anstalt. 

Villkorlig frigivning förenas inte med övervakning. rniremot skall friviff
den liimna den frigivne personligt stöd och hjälp i syfte att frlimja hans 
anpassning i samhället. Det blir alltsti frt1ga om stidan form av frivi1rd som 
avses med villkorlig dom med stödätgärder och som kan innefatta ett 
förordnande av förtroendeman. En konsekvens av detta blir att den vill
korligt medgivna friheten inte kan förverkas annat än i samband med en 
lagföring för nya brott vilka begätts under prövolidcn. Stis11m tidigare 
redovisats skall därvid förverkandet kunna begränsas till endast en del av 
reststraffet. Prövotiden skall motsvara den tid som vid frigivningen i1ti:r
stiir av straffet. fägst ett och högst tre i1r. Vistelsen i frihet under prövoti
den avräknas inte fritn strafftiden. 

Verkställighet utom anstalt skall vara förenad med övervakning. För 
denna skall i princip tillsynsdomens regler om intensiv övervakning lilllim
pas. Detta betyder bl. a. att en frivärdstjänsteman skall ha det friimsta 
ansvaret för övervakningen, att biträdande övervakare kan förordnas och 
all den dömde skall meddelas föreskrift, vari skyldigheten all hälla kontakt 
med övervakaren regleras. Övervakningen behöver dock inte alltid göras 
lika intensiv som under början av tillsynsdomens verkställighet. Nlir verk
ställigheten utom anstalt sker under så.dana betingelser som nu anges i 34 ~ 
lagen om kriminalvård i anstalt, dvs. när den dömde blir föremi\I för 
särskilda behandlingsätgärder, L;an efter omständigheterna en föreskrift 
om skyldighet att hålla kontakt med övervakaren helt underlätas. I sädana 
fall skall den dömde i stället meddelas särskilda villkor för vistelsen utan
för anstalten. Bryter den dömde mot de villkor som gäller för verkställighe
ten utom anstalt, kan han pä nytt hli föremål för frihetsberövande. Såsom 
framgår av benämningen verkställighet utom anstalt skall tiden för vistel
sen utanför anstalten avräknas från strafftiden. Undantag hiirifrän kan 
dock förekomma när den dömde undandragit sig övervakningen pä sil.dant 
sätt att det inte kan anses skäligt att han får avräkna hela tiden från straffet. 

För tillämpningen av de häda frigivningsformerna skall följande regler 
gälla. 
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Yerkstiillighct utom anstalt fär medges av tvä skiil. Det första svarar mot 
den nuvarande bestiimmclsen i 34 * lagen om kriminalvård i anstalt. Om 
siirskilda skiil föreligger, fär medgivande säledes liimnas niir den dömde 
k:tn bli fiiremf1I for siirskilda fltgiirder utanför anstalten. vilka kan antas 
underliitta hans anpassning i samhiillet. Bestiimmelsen tar i enlighet med 
nuvarande praxis niirmast sikte på sådana fttgiirder som t. ex. vf1rd i 
behandlingshem för narkotikamissbrukare. Några siirskilda tidsgriinser 
skall inte giilla för medgivande till verkstiillighet utom anstalt pt1 denna 
grund. Det andra skiilet till medgivande svarar delvis mot bestiimmelsen 
0111 frigivningspermission i 33 * lagen om kriminalvftrd i anstalt. Sf1dant 
medgivande skall emellertid kunna liimnas inte endast inför en niira före
st{1ende villkorlig frigivning utan iiven då en något liingre tids verksWl
lighet utom anstalt kan antas få väsentlig betydelse för att underliitta den 
dömdes anpassning i samhället och motverka skadliga följder av straffet. 
Med det senare rekvisitet avses närmast fall dä en villkorlig frigivning hör 
foregf1s av en successiv nedtrappning av frihetsberövande! och dfl en 
intensiv övervakning därför framstår som en Himplig mellanform för verk
stiillighet. Medgivande till verkstiillighet utom anstalt kan i de här angivna 
fallen Himnas tidigast när halva straffet. dock minst tre mflnader. verk
stiillts. Generellt skall gälla att verkställighet utom anstalt inte får medges 
niir hiinsyn till allmän laglydnad liigger hinder i vägen. 

För beslut om villkorlig frigivning skall i stora drag gälla samma bestäm
melser som nu. Villkorlig frigivning skall sflledes enligt en huvudregel 
medges senast när tvfl tredjedelar av straffet avtjänats. Detta gäller di\ även 
niir viss del av straffet avtjänats under verkställighet utom anstalt. Avsteg 
frf111 principen att villkorlig frigivning skall ske vid den angivna tidpunkten 
för emellertid göras när särskilda skäl talar för ett fortsatt frihetsberövande 
eller en intensiv övervakning. Den som kort tid före två-tredjedelsdagen 
hlivit ftterintagen frän en verkställighet utom anstalt kan således inte göra 
anspräk på en omedelbar villkorlig frigivning. Tvärtom stadgas att en 
villkorlig frigivning i allmänhet bör föregås av förnyad verkställighet utom 
anstalt. Villkorlig frigivning skall liksom nu i begränsad omfattning kunna 
hes lutas redan efter halva strafftiden. Den minsta tid, före vilken frigivning 
inte för ske. sänks frän fyra till tre månader. 

Beslut om verkställighet utom anstalt och om villkorlig frigivning skall 
fattas av i.)vervakningsnänmd eller. när strafftiden överstiger ett år. av 
kriminalvtlrdsnämnden. Beslut om äterintagning i anstalt meddelas av 
iivervakningsnämnd. 

5 Övriga förslag 

Den föreslagna pMöljdsformen villkorlig dom med stödåtgärder skall. 
s~1som tidigare nämnts, innefatta kriminalvärd i frihet utan bakomliggande 
sanktionshot. Enligt utredningens mening kan avsaknaden av sanktionshot 
inte antas leda till att de dömda undandrar sig den kontakt med frivl'\rden 
stim förutsatts genom pi\följdsvalet. Detta gäller i vart fall. om frivården fär 
tillfölle att göra aktiva insatser till förmän för klienten redan före rätte
g;mgen. Förutsättningarna för att ett samarbete skall kunna etableras bör 
niimligcn dä vara allra bäst. eftersom det finns anledning tro att den som 
siar under :Hal för brott i allmänhet har särskilt stort intresse för hjälpinsat
ser av skilda slag. Detta beror inte alltid enbart på att den tilltalades sociala 
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situation och hans beredvillighet att komma till riitta med missförhällanden 
ofta för stor betydelse för pi1följdsvalet utan ibland ocksi1 pi\ att han i 
anslutning till rättegången siirskilt starkt upplever ett personligt 'rnisslyc
kande. 

Det som nu sagts innebär att aktiva frivardsinsatser i anslutning till 
personundersökningen eller annars före rättegängen kan fä stor betydelse 
för tillämpningen av villkorlig dom med stödittgiirder. Sådana insatser är 
dock enligt utredningens mening alltid värdefulla och inte minst i de fall en 
tillämpning av tillsynsdom kan bli aktuell. Om frivärden kan etablera ett 
gott samarbete med klienten före rätteg:'.mgen. kan tillsynsdom i många fall 
framstå som en onödigt ingripande påföljd medan ett st1dant samarbete i 
andra fall kan underlätta den framtida verkstiilligheten av tillsynsdom. 

En annan omständighet som gör det angeläget att friviirden ägnar sär
skild uppmärksamhet M personutredningen när tillsynsdom iir aktuell är 
den att tillsynsdom såsom tidigare sagts skall gä i omedelbar verkställighet. 
Detta förutsätter nämligen i allmänhet att verkställigheten i någon män 
förberetts före domen. Utredningen föreslår därför att skyddskonsulenten. 
då han får i uppdrag att föranstalta om personundersökning eller pt1 annat 
sätt avge yttrande i päföljdsfragan, i förekommande fall också skall anmo
das att avge ett särskilt yttrande i fräga om förutsättningarna för att 
meddela tillsynsdom. När ett sådant yttrande utarbetas. skall skyddskon
sulenten ocksä, om det inte framstår som onödigt. vidta lämpliga åtgärder 
till förberedande av en eventuell verkställighet. Utredningen förutsätter att 
yttrandet utarbetas av den frivårdstjänsteman som efter domen kan kom
ma i fråga för förordnande som övervakare. Denne tjänsteman skall ocksä 
enligt utredningens förslag i princip vara skyldig att närvara vid handlägg
ningen av päföljdsfrägan under huvudförhandlingen i målet mot den tillta
lade. Enligt utredningens mening kan en sådan närvaro mänga gånger fä 
stor betydelse för domstolarnas päföljdsval. 

En motsvarighet till frivårdens verksamhet före rättegången när det 
gäller frivårdspåföljderna är för fängelsestraffets vidkommande de insatser 
som kan göras av frivården redan under anstaltstiden. Utredningen före
slår att skyddskonsulenten i den dömdes hemort alltid skall ha till uppgift 
att redan från och med intagningen i anstalt medverka till att förbereda 
frigivningen. Han skall vidare vara skyldig att medverka till genomförande 
av permissioner frän anstalten. Vidare skall skyddskonsulenten, om det 
inte kan anses obehövligt. utse frivårdstjänsteman till övervakare för den 
dömde. Detta innebär att övervakare alltid blivit förordnad innan verkstäl
ligheten skall äga rum utom anstalt. Även biträdande övervakare skall 
kunna förordnas under antaltstiden och då inte bara med sikte på en 
framtida verkställighet utom anstalt utan även när det kan erfordras för att 
underlätta genomförande av permissioner. 

Av den tidigare redovisningen har framgått att skyddskonsulenten skall 
svara för verkställigheten av kriminalv11.rd i frihet. En sådan ordning över
ensstämmer med vad som i praktiken gäller även nu. Det formella ansvaret 
för verkställigheten ankommer emellertid inte på skyddskonsulenten utan 
på övervakningsnämnden. Utredningens förslag innebär således en över
flyttning av det formella verkställighetsansvaret och överensstämmer däri 
med det förslag som tidigare lämnats av övervakningsnämndutredningen. 

Utredningens förslag förutsätter att övervakningsnämnderna skall ha 
kvar heslutanderätten i vissa för den dömde särskilt ingripande verkstäl
lighetsfrågor. Detta gäller förlängning av övervakningstiden vid villkorlig 
dom eller tillsynsdom. föreskrift om frivårdshem vid tillsynsdom samt 
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heslut om varning eller omhiindertagande. Niimnderna blir vidare full
följdsinstans i fragor som först avgjorts av skyddskonsulenten. Det sagda 
innehiir att övervakningsnämndernas uppgifter kan sägas bli av uteslutan
de domstolsmiissig karaktiir. Niimnderna fär således ingen möjlighet att 
hesluta om olika verkstiillighetst1tgärder utan att framstiillning gjorts fran 
antingen skyddskonsulenten eller den dömde. Visst undantag från denna 
princip föresliis dock i fråga om beslut angående verkställighet utom an
~talt samt villkorlig frigivning. 

Beslut om intagning i anstalt i anslutning till tillsynsdom samt om undan
röjande av villkorlig dom skall alltid fattas av domstol även när beslutet 
inte meddelas i anslutning till en lagfiiring för nya brott. I detta hiinseende 
överensstiimmer ungdomsfongelseutredningens förslag rnt:d vad som nu 
giiller för jiimförliga sanktionsi'ttgärder inom frivården. Det skiljer sig emel
lertid i viss män frän övervakningsnämndutredningens förslag, som gär ut 
ptt att iivervakningsniimnderna ges hehörighet att hesluta om anstaltsbe
handling vid skyddstillsyn. 

Talan mot iivervakningsniimndens beslut i frägor som rör frivardspä
följder skall liksom hittills föras i hovriitt. En sädan ordning blir nödvän
dig, om man vill ha en gemensam fullföljdsinstans när vissa verkställighets
frägor såsom nyss sagts skall avgöras av tingsrätt i första instans. Nuva
rande fullföljdsordning hibehälls ocksr1 när det gäller fängelsestraffet. 

Mot bakgrund av utredningens förslag kan det s~igas att kriminalvårdens 
myndigheter har två uppgifter. Man skall dels bedriva en socialt stödjande 
verksamhet till förmän för den dömde och dels i renodlat samhällsintresse 
pä olika siitt kontrollera den dömde. De förutsättningar som gäller för 
dessa bttda uppgifter hlir med nödvändighet ganska olika. När det gäller 
den socialt stödjande verksamheten måste ett betydande utrymme inom 
ramen för tillgiingliga re!>urser Himnas ät den enskilde tjänstemannens egna 
initiativ. Verksamheten kan eller bör inte hindas upp av alltför detaljerade 
regler. När det gäller kontrollfunktionen är däremot förhållandet det mot
satta. 1-Hinsynen till den dömdes rättssäkerhet kriiver fasta normer som 
inte fär frangtis till den dömdes nackdel. Eftersom kontrollfunktionen skall 
tillgodose ett samhiillsintresse. är en normbunden ti!Himpning emellertid 
ocksä fran samhiillets synpunkt av stor betydelse. Alltför stora variationer 
i tillämpningen mellan olika vcrkställighetsorgan eller övervaknings
niimnder kan inte godtas. 

De synpunkter som nu anförts ligger till grund för utredningens förslag 
att kriminalvårdsstyrelsen såsom företrädare for det allmänna skall ges 
behörighet att fullfölja talan mot beslut som meddelats av övervaknings
nämnd när det för ledning av rättstillämpningen eller eljest är av synnerlig 
vikt att fraga som avses med beslutet prövas i högre instans. 

6 Resursfrågor 

I avsnitt 8. I diskuterar utredningen reformförslagets ekonomiska konse
kvenser. 

Ett väsentligt syfte med reformen är att begränsa tillämpningen av 
frihetsstraff, särskilt för unga lagöverträdare. genom att ersätta sådana 
straff med kriminalv::\rd i frihet. Ett genomförande av reformen bör därför 
leda till att hehovet av anstaltsplatser inom kriminalvården minskar och att 
ett utrymme för besparingar uppkommer. Utredningen saknar underlag att 
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niirmare beriikna storleken av de besparingar som kan komma i fråga för 
anstaltsvärdens vidkommande. Rent allmänt kan emellertid siigas att dessa 
i vart fall på sikt bör bli betydande, eftersom verkstiilligheten av frihets
strafT iir avsevärt mera kostnadskrävande än kriminalvärd i frihet. 

Enligt utredningens förslag skall kriminalvärd i frihet anordnas i tre olika 
former - intensiv övervakning vid tillsynsdom och under verkställighet 
utom anstalt av fängelsestraff, ordiniir övervakning vid villkorlig dom samt 
stöd- och hjälpätgärder dels vid villkorlig dom och villkorlig frigivning. 
dels vid tillsynsdom under tiden efter det att övervakningen upphört. 
Utredningen har mycket grovt beräknat den genomsnittliga storleken av 
frivärdsklientelet, fördelat pä de olika verkställighetsformerna. enligt föl
jande. 

Intensiv övervakning: 700 
Ordinär övervakning: 4 500 
Stöd- och hjälp:'itgärder: 2 000 

Beräkningarna ger vid handen att antalet frivårdsklienter minskar frfm 
f. n. drygt 16000 till drygt 7 000. Minskningen beror främst på att tiden för 
övervakning är kortare vid villkorlig dom med övervakning än vid skydds
tillsyn samt pä att verkställighetsformen stöd- och hjälpätgärder i allmän
het inte förutsätter mera varaktiga insatser från frivårdens sida. Det kan 
antas att minskningen i huvudsak hänför sig till de klienter som idag 
generellt sett kräver minst arbetsinsatser, nämligen dels sådana klienter 
som befinner sig i slutet av övervakningstiden vid skyddstillsyn. dels 
sådana som ställts under övervakning enbart däJför att de varit i behov av 
personligt och socialt stöd för att komma till rätta med någon särskild 
angelägenhet. 

Det sist sagda innebär att reformen inte på långt när frigör resurser i den 
omfattning som minskningen av antalet klienter antyder. Samtidigt ställer 
den nya verkstiillighetsformen intensiv övervakning krav på betydande 
arbetsinsatser för varje enskild klient. Det är däJför angeläget att framhålla 
att reformen inte får leda till inskränkning av frivårdens resurser. Å andra 
sidan förutsätter ett genomförande av reformen inte heller några omedel
bara resurstillskott. Sådana kan dock efter hand bli eJforderliga dels för att 
jourverksamhetcn skall kunna anordnas, dels i den mån behovet av institu
tioner för frivårdshem inte kan tillgodoses enbart genom att nuvarande 
frivårdsinstitutioner tas i anspråk. 

Avslutningsvis kan sägas att reformen, när det gäller frivårdens verk
samhet, syftar till att koncentrera resurser och arbetsinsatser till de klien
telgrupper som har störst kriminell belastning. Dessa har i allmänhet också 
störst behov av olika insatser frän frivårdens sida och de har samtidigt 
svårast att tillgodogöra sig det stöd som kan erbjudas frän annat häll. 
Denna förskjutning av tyngdpunkten i verksamheten till det mest svårbe
handlade klientelet förutsätter en begränsning av frivårdens insatser med 
avseende på lagöverträdare som endast mera tillfälligt undergår påföljd 
inom kriminalvården. 
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Bilaga :! 

Utredningens lagförslag 

Förslag till 

Lag om ändring i brottsbalken 

HLirigenom föreskrives i fråga om brottsbalken 
dels att 29 kap., 34 kap. 7, 8 och IH* samt 38 kap. I§ skall upphöra 

att glilla. 
dels att nuvarande 37 kap. JO och 11 §§ skall sammanföras till en 

paragraf med beteckningen 37 kap. 11 §. 

dels att I kap. 3 och 6 §§. 26- 28 kap., 30 kap. 5, 6. 10 och 11 §§, 33 
kap. 2. 4. 5 och 7§§. 34 kap. I, 4-6. 9-11, 13 och 18 §§. 35 kap. 10 §, 36 
kap. 6 §. 37 kap. I och 3-9 §§.den nya 37 kap. 11 §, 38 kap. 3-9 och 12 §§ 
samt rubriken till 28 kap. skall ha nedan angivna lydelse. 

dels att i balken skall införas nya bestämmelser. 37 kap. 10 och 12 §§ 
av nedan angivna lydelse. 

Nu1·ara11de lydelse Fiireslagen lydelse 

I kap. 

Med påföljd för brott förstås 
denna balk: 

de allmänna straffen böter och 
fängelse. 

disciplinstraff förkrigsmän. samt 
villkorlig dom. skyddstillsyn, 

ungdom.1fii11gelse. internering och 
överlämnande till särskild vård. 

6§ 

Med påföljd för brott förstås i 
denna balk: 

de allmänna straffen böter och 
fängelse. 

disciplins I raff for krigsmän, samt 
villkorlig dom, til/synsdom, in

ternering och överlämnande till sär
skild värd. 

Skall någon dömas för flera brott. ådömes gemensam påföljd för brotten. 
om ej annat iir stadgat. 

Om särskilda skäl äro därtill, må 
för ett eller flera brott dömas till 
böter jämte på.följd för annan 
brottslighet. sä ock till fängelse 
jämte villkorlig dom eller skydds
til/s.vn för brottsligheten i övrigt. 

Om särskilda skäl äro därtill, må 
för ett eller flera brott dömas till 
böter jämte påföljd för annan 
brottslighet, sä ock till fängelse 
jämte villkorlig dom för brottslighe
ten i övrigt. 

26 kap. Om fängelse 
I§ 

Fängelse ådömes enligt vad för brottet är stadgat på viss tid. ej över tio 
år. eller på livstid. Fängelse pil viss tid må ej understiga en månad. 

Om fängelse såsom förvandlingsstraff för böter är särskilt stadgat. 

2* 
Fängelse må användas såsom gemensamt straff för flera brott, om fäng

else kan följa å något av brotten. 
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Nuvarande lydelse Fiireslagen lwlelsc 

Fängelse på viss tid må sättas över det svåraste av de högsta straff som 
kunna följa å brotten men må ej överskrida detta med mer än tvl:t år eller 
överstiga de högsta straffen sammanlagda med varandra, därvid bötes
straff anses svara mot det fängelse som skulle följa vid böternas förvand
ling. 

Ej må det svåraste av de lägsta straffen underskridas. 

4§ H 
Den som är under aderton år må ej 

synnerliga skäl äro därtill. 
dömas till fängelse. med mindre 

Fängelse må ådömas den som 
fyllt aderton men ej tjugoett år al
lenast när frihetsberövande är på
kallat främst al' hänsyn till allmän 
laglydnad eller fängelse eljest 
finnes lämpligare än annan påföljd. 

Fängelse på livstid må ej ådömas 
för brott som någon begått innan 
han fyllt aderton år. 

5§ 
Den som dömts till fängelse skall 

för verkställighet av straffet intagas 
i kriminalvårdsanstalt. Härom är 
särskilt stadgat. 

Fängelse må ådömas den som 
fyllt aderton men ej tjugoett år al
lenast när det av hänsyn till allmiin 
laglydnad fiireligga särskilda skäl 
fvr frihetsherii1·ande och annan på
fiiljd ej finnes liimpligare. 

Fängelse på livstid må ej fldömas 
för brott som någon begiitt innan 
han fyllt tjugoett år. 

4§ 

Den som dömts till fängelse skall 
för verksUillighet av straffet intagas 
i kriminalvårdsanstalt. Om verk-
stiil/igheten 
stadgat. 

anstalt är särskilt 

5§ 
Kan den som undergår fängelse 

genom vistelse utanför anstalt bli 
föremål för särskilda åtgärder som 
kunna antagas underlätta hans an
passning i samhället. må, om sär
skilda skäl föreligga, medgivande 
lämnas honom att för sådant ända
mål undergå verkställighet utom 
anstalt. Medgivande som här avses 
må begränsas till viss tid och skall 
förenas med de villkor som kunna 
anses erforderliga med hänsyn till 
ändamålet med vistelsen utanför 
anstalt. 

Medgivande till verkställighet 
utom anstalt må ej lämnas, om på 
grund av den dömdes brottslighet 
hinder kan anses möta av hänsyn 
till allmän laglydnad eller det av 
särskild anledning finnes skäl an
taga att den dömde ej skall avhålla 
sig frän brottslig verksamhet eller 
ställa sig till efterrättelse de villkor, 
varmed medgivandet skall förenas. 
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110 

Fiiresla{:en lydelse 

6* 
Verkställighet utom anstalt mti 

även i annat fall än som avses i 5 * 
rnedgivas den som dömts till fängel
se, när det finnes lämpligt till förhe
redande av en nära förestående fri
givning eller villkorlig frigivning. 
Medgivande mä även lämnas, om 
det för att underlätta den dömdes 
anpassning i samhället och motver
ka skadliga följder av straffet kan 
antagas fä särskild hetydelse att fri
hetsberövandet till mera väsentlig 
del ersättes med en intensiv över
vakning. Medgivande till verkstäl
lighet utom anstalt enligt detta stad
gande mä lämnas den som undergår 
fängelse pä viss tid, högst tre måna
der, eller pä livstid endast om syn
nerliga skäl föreligga och må ej läm
nas annan som undergär fängelse 
innan halva straffet, dock minst tre 
rnänader, avtjänats. Vad i 5 §andra 
stycket stadgas äger motsvarande 
tillämpning. 

Har medgivande som avses i 
första stycket lämnats, skall för 
verkställigheten utom anstalt i 
tillämpliga delar gälla vad som stad
gas i 28 kap. 9- 12 §§ om verkstäl
lighet av tillsynsdom. Medgivandet 
må förenas med föreskrift som 
avses i 28 kap. 2 §. 

H 
Medgivande till verkställighet 

utom anstalt må återkallas, om den 
dömde underlåter att iakttaga de fö
reskrifter eller villkor som medde
lats eller eljest gälla för verkstäl
ligheten. Är den dömdes försum
melse ej av allvarlig beskaffenhet, 
må i stället varning meddelas ho
nom. 

Har den dömde undandragit sig 
övervakningen eller åsidosatt vill
kor som fastställts enligt 5 §, mä 
förordnas att viss tid av vistelsen 
utanför anstalt icke skall räknas 
som verkställighet av straffet. 
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6~ 

Den som undergår fängelse ptt 
viss tid må villkorligt frigivas sedan 
två tredjedel::.r av tiden eller. om 
särskilda skälfiireligga, lzafra tiden 
m·tjQnats. Frigirning 1111' dock ej 
ske förrän l'erkstii/lighetcn pågått 
minst j~nl månader. 

7§ 

Vid prih•ning av fråga 0111 villkor
lig frigivning skall .l'iirskilt heaktas 
verkningarna m· fortsall frihct.1fiir
lust fiir den dömde och .f("irutsiitt
ningama för hans anpassning i 
samhället med hänsyn till de fiir
lzållanden i l'ilka han skulle komma 
att försättas ejier frigivningen. 

8* 
Verkställas samtidigt flera fäng

elsestraff, skall vid tillämpning av 
6 § hänsyn tagas till den samman
lagda fängelsetiden. Som fängelse 
anses härvid även förvandlings
straff för böter. 

Såsom avtjänad tid räknas även 
tid varunder straffet skall anses 
verkställt pä grund av domstols för
ordnande som i 33 kap. 5-7 §§ 
sii!-{s. 

I hes/ut om villkorlig frigil'ning 
skall fast.l'tiillas en priiwJtid m· 
minst ett och lziig.1·1 tre år eller, om 
den tid som 1•id frigirningen åter
står a1· straffet iil'ersti!-{er tre år, 
högst fem år. 

9* 
Fråga om villkorlig frigil'ning 

priivas ar den öven·akningsniimnd 
till vars l'erksamhetsområde an
stalten hör. 

111 

Fii/"l'slagen lydelse 

8~ 

Den som underg[tr föngclsc ptt 
viss tid skall villkorligt frigivas se
dan tvft tredjedelar av tiden. dock 
minsr tre 1111/nadcr m·tjiinats. 0111 ej 
iil'en·akning som 111'.l'l'.\' i 6 § eller 
.!i>rt.rntt .frihetshaiil'l111de 11r siir
skilda skiil n:fi1rdr11s.fiir 11111110/rer
ka återfall i hro11s/ig 1·akrn111het. 

liar 111edgii·111ule till 1·akstiillighe1 
u10111 1111s111l1 återka/1111.1· med sliid 
m· 7 § fiir.1·111 stvcket, hiir hes/111 om 
1·illkorlig frigil'lling i allmiinhel fi'i
regtls a1• .f('irnyad 1·crkstiillighe1 
utom anstall. 

Om särskilda skiil diirtill fiirelig
ga, må 1·illkorlig j'rigil'lling heslutas 
sedan h11fra stri~[(et, dock minst tre 
månader, m•tjiinat.1·. 

9~ 

Verkställas samtidigt flera fäng
elsestraff. skall vid tillämpning av 6 
och 8 §§ hänsyn tagas till den sam
manlagda fängelsetiden. Som fäng
else anses härvid ävenj("irordnande 
enlig! 28 kap. 3 * om intagning i 
a11.1·1a/1 och förvandlingsstraff för 
böter. 

Såsom avtjänad tid räknas även 
tid varunder straffet skall anses 
verkställt på grund av domstols för
ordnande. 

Efier vilfkor/ig frigil·ning skalf 
gälla en prifrotid m· ett år eller den 
längre tid som l'id frigil'l1i11gen 
återstår a1• straffet, dock högst tre 
år. 

11 ~ 

Ö1·erl'akningsniimnd heslutar om 
1·erkstiilliglzet utom anstalt, åt15ärd 
enligt 7 * samt villkorlig frigivning. 
Regeri11gen mil dock furordna om 
ö1·er.flv11ning 1ill tjiinsteman inom 
kri111inali·tlrden m· nämndens hefo-
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21 § 

Om förverkande av villkorligt 
medgiven frihet och om vissa andra 
åtgärder, när den som dömts till 
fängelse finnes hava begått annat 
brott, stadgas i 34 kap. 

24§ 

Kan villkorligt medgiven frihet ej 
längre förklaras förverkad, skall 
straffet anses vara till fullo verk
ställt vid prövotidens utgång. 

112 

Fiireslai.:e11 lydelse 

genhet att medi;il'a i·erkstiillighet 
utom anstalt samt all äterkalla sd
dant medgil'ande. 

12 * 
Undergår den diimde fiinge/St• på 

1•is.1· tid. minst sex månader, skall 
fråga om verkställighet utom an
stalt eller i·illkorlig frigfrnini.: av 
ii1·en·akningsnämnden själrmant 
upptagas till pröl'ning dels innan 
hafra straffet m·tjänats, dels, om 
l'iilkorlig frigirning ej dessf<)rinnan 
medgivits, innan n·ä tredjedelar ai• 
straffet m•(jiinats eller ork verkstäl
lighet utom anstalt fortgått under 
en sammanhängande tid av sex 
måruuier. Fråga som här avses 
upptages eljest till prövning efier 
framställning av den dömde. 
skyddskon.rnlent eller styresman
nen fiir anstalten. 

Fråga om återkallelse av medgi
l'Unde till verkställighet utom an
stalt eller w11w11 åtgärd enligt 7 § 

prövas efter framställning av 
skyddskonsulent. 

13§ 

Den som villkorligt friRivits från 
fängelse skall under prövotiden ge
nom skyddskonsulenten beredas 
personliv ståd och hjälp i syfte att 
främja hans anpassning i samhäl
let. Vad i 27 kap. 3 .~ andra stycket 
och 7 § stad{?as skall äga motsva
rande tillämpning. 

14~ 

Om förverkande av villkorligt 
medgiven frihet, när den som 
dömts till fängelse finnes hava be
gått annat brott under prövotiden, 
stadgas i 34 kap. 

Kan villkorligt medgiven frihet ej 
längre förklaras förverkad, skall 
straffet anses vara till fullo verk
ställt vid prövotidens utgång. 
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N111·aramfr lydelse Fiires/agen /_\·de/se 

'!.7 kap. Om villkorlig dom 

Villkorlig dom m~i meddelas för 
brott vari.\ kan följa fängelse, 11111 

det med hiinsrn Ji'iimst till den till
talades kara/.:tiir och {Jcrsonliga 
.f(irhål/andl'/1 i iil'rigt _finnes grun
dad anledning a11t11ge1 all ii1·e1Ta/.:-
11ing eller 11nn11n mera ingri{Jandc 
iilgiird t'.i e1:f<>rdra.1· .fiir all al'lu//la 
honom fnln 1·idare hrotl.l"lighet. 

Vill/..orlig dom 11111 l'.i meddelt1s. 
om 11.I grund m· hrottets .1·1·1/rhet el
/er e(iest hinder miiter 111· hiinsyn 
till 111/miin laglydnad. I fi-i/ga 11111 

hrott 111· krig.1·111w1 11u/ 1·illkor/ig dom 
ej hrukas, med mindre det .finnes 
kunn11 ske 11/11n _f(1r11 ji"ir /.:rigslwln11-
dcn och ordningen inom krig.rnw/.:
ten. 

Villkorlig dom mi·1 meddelas för 
brott vart1 kan fl:ilja fängelse, 11111 i:i 
r>tl grund 111· hro/I<'/.\ .1"1"1/rlll't eller 
e(iest 111111w1 1>1Ui"i/jd som inll(:fi1tt11r 
1111'Yll i11gript111dc iit).?iird priira.\ er
_fi,rdcrlig. 

'!. * 
Om det för den tilltalades tillrättaförande eller av hiinsyn till allmiin 

laglydnad finnes påkallat. må jämte villkorlig dom dömas till dagsböter, 
högst etthundratjugo, vare sig höter äro stadgade för brottet eller ej. 

8 Riksdagen 1978/79. I rnml. Nr 212 

K11n 

H 
tilltalade den genom 

skyddskonsulentens fi"ir.wrg bere
das personligt stiid och hjii/p i s_1'}ie 
11tt friimja hans 1111pa.1·.rni11g i s11111-
hiille1, må riitten. då 1·ill/.:orlig dom 
meddelas, uppdraga ät skydclskon
.rn/enten att histtl honom med 
liimpliga stiidåt>1iirifrr. 

Har uppdrag som t11'H'.1· i f<"ir.1·111 
stycket liimnat.1·, må skyddskonsu
lenten i .1·tm(!i">rstå11d med den 
diimde förordna /iimplig person att 
såsom frirtroendeman 11pprättlul/la 
kontakt med den diimde. 

H 
Rii11e11 må, då 1·i/lkorlig dom 

meddelas, fiirordna all den ti/1111-
lade skall stiillas under ii1·e1Tak-
11ini:. om sådan pri.i1·as er./iJrderliR 
fiir att fi.irehygga jiJrtsatt hrottslig
het. 
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H 
Den som erhåller ri/lkorlig dom 

skall l'ara 1111clerkastad en prc"il'(1tid 
m· trä år. 

Prii1·otide11 riik11as .fi"i/11 elen dag 
riitte11s m·giiranifr i rnd angår på
ji"j(id ji"ir hrottet genom niij1!{i"irkla
ri11g eller e(iest 1·in11er laga kra.fi 
mot den cliimde. 

5* 
Har den dömde förpliktats crs~it

ta genom brottet uppkommen ska
da. skall han göra vad i hans förmå
ga sttlr att fullgöra denna skyldig
het. Rätten iiger föreskril'a att han 
under prövotiden skall siika ji1lli:c"i
ra skadestå11d.1-.1·kyldigheten eller 
del därav på tid och sätt som angi
l'as i dome11. 

Fiireskriji som a1·se.1· i första 
stycket må. efter ansiikan al' åkla
gare eller de11 dömde, ä11dras eller 
upphiil'as, niir skiil ärv därtill. 

114 
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5* 
Fc"ir l'illkorlig dom skall giilla en 
prii1·otid m· t1·å tlr, riiknat frå11 den 
dag domen mcclclelacles. 

6* 
Har den dömde förpliktats ersät

ta genom brottet uppkommen ska
da. skall han göra vad i hans förmå
ga stnr att fullgöra denna skyldig
het. Har 11ppclrag enligt 3 § lii11111ats 
eller .f("irorclnande enligt 4 § medde
lats, skall 1•ad i 28 kap. 7 § stadgas 
om skyldighet .fi"ir den diimde att 
rtldgiirn med skyddskonsulenten 
iiga 111otn·ara11de tillämpning. 

7§ 

Uppdrag enligt 3 § oclzfiirordna11de 
fiir fiirtroendeman gäller så länge 
skyddsko11.rnlenten fin11er de11 
dömde vara i hehm• lll' särskilt 
stiid, dock längst till dess prÖl'Oti
den 11tgått. Skyddskonsulente11 må 
dessfiirinna11 a 1·slllfa uppdraget. 
om iindamålsenligt samarhete med 
den diimde icke kan komma till 
stånd eller 11ppriittlul/las. 

8§ 

Ö1·ervakning som m•ses i 4 § fvrt
gilr 1111der en tid al' ett år. Övervak
ning.rniimnd må dock e.fier fram
stiillning a1· den diimde eller 
skyddskons11lenten fiirordna att 
ii1·en·aknin1<en skall 11pphiira innan 
ett år fiirflutit. Nämnden må ock, 
niir särskilda skiil äro diirtill, fiir
liinga tiden fiir ö1·erw1kning med 
l'iss tid, högst tre må11ader åt gång
en. Talan om fiir/iingning skall 
1·iickas innan tiden för öven·akning 
gått till iinda. 
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(hen·11k11rc 11tscs lll' skydd.1kon
_rnfc'nlcn och .1'11/r 11ndn dennt'.1· 
1frcri11.1·eende. l>et 1/ligger ii1·cn·a
kllren lllf 11medelhar1 rill skrdds
kons11lcnll'n anmiila. om den 
diimdc.1 _/i'irhällanden 1111·ccklas på 
stitla111 siirr arr 11!e1:fiill i hrorr kan 
he_fim1.1. 

Den s11m .11iillts under iirerrnk
ning skall.fimhipllnde luilla konlllkl 
med iil'l'/'l'akaren. Han iir l'idare 
skyldig art f>ii kallelse insriilla sig 
hos skyddskons11fen1en. Finnes 
skiil atr siirskilr eri11rll den 1)1·en·ll
/..wle 0111 ha11.1· skvldighcler, 11ul 
iirnrnkningsniimnd pil hegiiran ar 
sk_wldskons11fe11ten kalla den 1'il'er-
1·11kade till sam1111111triide infiir 
nämnden. /)en iil·en·akade må diir-
1·id 111cddellls l'llming. 

9~ 

Finnes med hiinsyn till alfrarliga 
mi.l'.l:fiirlulllllnden med a1'.1·eende pli 
den iil·errnkades lil'Sji'fring eller 
hllns omstiindigherer i ('il'rigr en in
tensii· iil'e1Takning 1·tira erjiJrderlig 
Jiir att 111ot1·erka att han äterupp
tager hrottslig 1•erksa111het, må riit
ten 11ndanriija den villkorliga do
men och i stället meddelll rillsyns
dom fiir brottet. Beslut som hiir 
111'.l'l'.I' mil ej fiirenlls med Firord
nande enligt 28 kap. 3 §. 

Talan om undllnriijande enlig/ 
försra .1·tycket .fi-ire.1· m• äklagare. 
om skyddskon.rnlenten hos honom 
gjort framstiillning diirom. Talan 
skall 1·iickas innan 1h·en·akninge11 
11pph1)rt. 

1(1* 
Har den iil'en·akade 1111dc111dragit 

sig ii1·er1·ak11ingen och uppkommer 
i anledning hiira1· fråga om undan
röjande enligt 9 §, må ii1wl'Clk
ningsniimnd på fiwn.1·tiillning lll' 

skyddskonsulenten besluta att den 
övervakade skall omhiindertaga.1· 
på lämpligt sätt. Har talan om un
danriijande m• den villkorliga do-



Prop. 1978/79: 212 

N111·11r<1111/c lrdelse 

116 

Fiireslt1ge11 lydelse 

111e11 1·iickt.1· eller har skydd.1ko11.1·11-
/1•11tc11till1iklag11re11 gjort.fiw11stiill-
11i11g 0111 slidan t11/an. 111<1 hes/ut 0111 
0111hii11dert11g1111de ock meddelas <il' 

iik/agarcn. 
Hes/ut 0111 11111hiindertag1111Je 

sk.111/ 0111edelh11rt tltcrk11llt1s niir 
.fi>rt.rntt 0111hiindertt1g1111de l'.i liingre 
e1:/i1r1/ras. Skrddsk.011.rnlente11 mil, 
11iir skiil iiro diirtil/, ./i'freskril'a att 
hes/ut om 0111hiindcrt11g11mle ej 
skt1ll gtl i 1·astiillighet. Rätten mil 
hiira hes/ut 0111 0111hii11dert11g11nde. 
11iir talan enligt 9 ~ 1·äl'kts. 

J)en som 0111hiinJert11gits enligt 
detta st11dg1111dc må ".i harhcll/as 
1111·r iin en recka. Har talan enligt 
9 -~ 1·iickts. må dock riittcn, om srn
nerlig11 skäl iiro därtill, genom nytt 
hes/ut .fi'irordna att den ii1·erl'akade 
sk.111/ kl'llrhäl/as ytlerligure högst 
en vecka. 

11* 
Vad i 3 och 7 H stadgas om stiid

åtgärder genom skyddskonsulen
tens .fi'ir.wrg skall även giilla niir 
./i'irordnande om ii1·ervaknin!} enligt 
4 ~ meddelats, dock afl skyddskon
.rnlcnten ej må ars/11ta uppdraget 
så liinge iivervakning pågilr. Har 
till ii1·ervak11re ji'irordnats annan iin 
tjiinsteman hos skyddskonsulenten. 
skall iiverl'llkaren Ulan särskilt för
ordnande 1·ara .fi'irtroendeman fiir 
tiden (/ter det afl i.i1·erl'akningen 
upphört. 

Om undanröjande av villkorlig dom och om vissa andra ätgärder, när 
den dömde finnes hava hegå.tl annat brott, stadgas i 34 kap. 

28 kap. Om skyddstillsyn 

I ~ 

28 kap. Om tillsynsdom 

Tillsynsdom mtl meddelas fiir 
hrott 1·11rå /.;an .fo/J11 fängelse, om 
intensfr ii1·erl'l1kning ai· siirskilda 
skäl priil'as er.fi1rder/ig fi.ir att mot-
1·erk11 att den tilltulade fortsiitler 
hroltslig 1•erk.rnmhet och hinder ej 
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111iiter <Il' liiinsrn till 11//111ii11 l<1gfrtf
nad. 

Den so111 iir 1111d1'r atfer1011 1/r 1111/ 
ej 111nldela.1· tillsrn.1i/0111. llll'il 

111indre s1lt!a11 p<(f;·i(itl.finnc.1· li'i1111ili
g11rt' iin 1·ilril enligt h11rn111·1irdsl11-
gen. 

.., s - ~ 

D1l ti//synsdo111 111etftfe/11s 1111/ riit
ten, 0111 det priir11.1· e1:fimlalig1 .fi'ir 
lift syfiet 111etf ii1·e1T11k11i11ge11 skall 
tillgod11ses,,fi'ireskril'll t1tl den tillta
lade 1111der viss tid. hiigst tre 1111/1111-
der, skall 1·ist11s i .fi-i1·1lrdshe111. S1/
da11 .fi'ireskr!fi skall 11 rse 1·isst fri-
1·årilshem. 

Regeringen iiger meddela niir
mare hestii111111elscr om frirån/.1·
hem. 

,q 

Om .fi·ihetsherifrande priil'l1.1· 
01111dgiinglige11 erJi1rdalig1 111· hii11-
sy11 till all111ii11 l11glyd1111d, må riit
ten, dil tillsynsdom meddel11.1', .fi'ir
ordn<1 11/t de11 tillt<1/<1de skall int<1-
gas i 11nstalt under viss tid, hiigst 
tre mtln<1der. 

0111 1·erk.1·tiilliglieten 111· .fi'irord
nande som m·ses i fiirsta stycket 
giiller i tilliimpliga delar l'lld 0111 
fiingel.H' iir stadgat. Vad i 26 kap. 5 
eller 6 .~ stadgas om 1·erkstiillighet 
111om anstalt mil dock tillii111pa.1· en
dast niir }i-igil'fli11g ji:ire utgtlngen 
m· den i./('irordnwulet a11gil'lla tiden 
finnes sy1111erlige11 a11geliige11 ./('ir 
den diimdes anpassning i samhäl
let. 

Förordnande om intagning i <111-
.1·talt mil ej 111edde/<1s den som iir 
under aderton år. med mindre svn
nerliga skiil iiro diirtill. 

4 * 
Ti//synsc/0111 går i rerkstiillighet 

utan hinder lll' lift do111e11 icke 1·11n
nit laga kraJi. Riitll'll iiger dock he
sl11ta att 1·erk.1·tii//ighete11 111',fi'irord
nande enligt 3 * skall 1111stcl till dess 
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i/111111·11 n11111it laga kri(/i 11111t den 
dii111lle. Fiire.1· ralan 11wt domen, 
1111/ /i(igre riitt Ji'ir tiden intill dess 
11111/ct slutligt prii1·111.1· .fi'irordna alt 
1·is.1 åtgiird .fi'ir 1·erkstiillighet icke 
1111/ 1·icltagas eller all all l'(!rkstiil
/ighct skall 11pphiira. 

Fiir till.1Tnsc/0111 skall giilla en 
J>r(i1·11tid m· t1·ii ilr riik11a1 fnln den 
dag c/0111e11 medcleluJes. Efier prii
rntide11.1 11tgå11g nu/ ej ridtagas a11-
1111n 1·erkstiillighet.l'l)tgiird iin sådan 
so111 111·sct".fi'irordnandc e11ligt 3 §. 

H 
\/erkstiilligheten ar tillsrnsdom. 

11to111 s1i1·it1 giiller ji'irordn11ncle en
ligt 3 §. 11nko111111er pil skyddskon
s11lent. 

fd 
De11 clii111de skall genom skydds

k1111s11le11ten.1· Ji'irsorg 11nder prövo
tiden heredas personligt stiid och 
l!iiilp i s.1:/ie att ./i"iimja hans an
pass11ing i samhiillet. Vad i 27 kap. 
3 § st11dgas äger diirl'id mo/S\'(lfllll
cle tilliimpning. 

H 
/fur elen c/(i111de fiirpliktat.1· ersiit

ta genom hrottet uppkommen ska
da, skall han giira l'(llf i hans fiir-
111c/ga står all fullgiira denna skyl
dighet. Ka11 han icke om ed el hart 
giilda skadestc/1ulet, skall han råd
giira med skycldsko11s11leme11. 

8 * 
Tillsynsclom skall 1·11r11 fiirenad 

med ii1•erl'{1k11i11g 1111dcr en tid av 
sex må11ader. räknat från priil'oti
de11s hii1jan. liar i dome11 medde
lats .f("irordna11de enligt J § om in
tag11ing i anstalt, skall iil'ermk-
11inge11 dock pågå intill dess sex 
111ilnuder fi'i1:f111t it från ,fi-igiv11i11ge11. 

Tiden fiir iil'1•n·ak11ing må, niir 
särskilda skiil äro därtill, fi'irliingas 
med l'is.1· tid, hiigst tre milnader ät 
gången. Beslut härom meddelas al' 
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iii·en·akning.rniimnd pc/ begäran av 
skvddskon.1ulenten. S1'd11n begiiran 
skall framstiillas innan tiden Fir 
iil'erl'l1kning gcltt till iinda. 

9* 
Ö1'l'1Tak11ingen skall under 

skyddsk1111s11lent ens ii1 ·eri nscende 
handlwras c11· diirtill .fi"irordnad 
IJllllSteman hos konsulenten. 
Skvddskonsulenten mä diirjiimte 
fi'irordna en eller Jlem perso11er all 
bitriida med ii1·errnk11ingen. 

FiirestclndaFI! ji'ir fril'llrJshem är 
utan särskilt fiirordnande biträdan
de iil'erl'llkare.fi'ir den som skall vis· 
tas i hemmet. 

10 * 
Den som står under ii1·ervakning 

skall uppriillhålla niira kontakt 
med c)rerl'akaren eller bitriidande 
iivervakare och diin•id lämna upp· 
1,vsning om er:na fiirhå//anden a1· 
betydelse f<ir ii1·erl'llkninge11. Det 
i/ligger honom särskilt 11tt ofördriij
ligen upply.1"11 om iindrade bostads
förlulllanden eller om påbörjad el
ler a1·slutad anstiillning, utbi/dnint: 
eller annan l'erksamhet som han 
clr:nar sig åt. Han iir 1·iJare skyldig 
att på kallelse inställa .l'ig hos 
skyddskonsulenten eller iiverva
karen. 

Skyddskonsulenten skall medde
la den diinule särskild fiireskrift om 
1·ad som sk11ll giilla fiir ih·erv11k
ningen. Sådan ji"ireskrift skall utfor
mas med beaktande lll' \'ad som 
kan antaga.1· l'ara erforderligt för 
att tillgodose syftet med ii1·er\'{lk
nin[.:en. 

I ji"ireskriji skall anges på 1·i/ket 
säll och i 1·ilken omfattning den 
diimde skall hålla kontakt med 
Öl'ervakaren eller hitriidunde över
l'llkare. Färeskrifi mil innefatta in
skriinknint: fiir den dömde i fråga 
om 1·al <ll' bostad, uppehtlllsplats 
eller verksamhet. Vidare nu/ fiire
skrivas skyldi[.:lzet fiir den dömde 
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alt 11111edelh11rt lii1111111 1111derrii11else 
11111 11t1'1·11r11 ./i'1i11 11rl1l'tsplats, skola 
eller annw1 i .fi"ircskriften 11ngii·en 
1·ertrn111het eller i11rii1111i11g. 

11 ~ 

Skyddsko11rnle11te11 skall Ji1rt/ii
{Jllnde hå/111 sig 11fl(/errli1111d 11111 den 
diimdes lir.\/i'iring och 0111 hans fiir
hållwulc11 i iil'rigt samt 0111edelhart 
hes/11111 11111 sådan iindring i Fire
skri/t enligt JO* 1111dra stycket so1n 
11r 11111stiindighetern11 .finns påk11/
lad. 

Finnes .fi.ireskr(ft som må 111eddc
/11s 111· skyddskonslu/ent med hii11-
s1·n till de11 dii111de.1· fiirl11l/11111den 
icke 1·ar11 til!frlle.11.flir1111 tillgodose 
iii·1'n·ak11i11ge11s sy/te, mil 1frerl'llk-
11i11g.rnii11111d pil framstiil/11ing 111· 

skyddsko11.rnle11ten meddela .fi'ire
skr(fi 0111 l'istelse i ./ifrårdshem en
ligt 2 !$. Vid priil'lling av säd1111 
Jiwns1iillni11g äger niimnd1'11 heslu
ta 0111 iindring 111· .fi'ireskr(ft enligt 
/0 * andra stycket. 

Fiireskr(ft rnligt 2 !$ mil, 11111 skiil 
iiro diirtill, på framstiil/ning a1· 
skyddskon.rnlenten eller den dii111de 
m· iii·en·akning.rniimnden upphii-
1·11.1· utan hinder lll' att den i fi'ire
skrifien angil'llll tiden ej gått till 
iinda. Nii11111de11 må ock förliinga 
tiden med hiig.1·t en mtl11ad åt gtlng
en. 

IH 
Ö1•en•ak11re11 eller hitriidande 

iiretTakart' 111a meddela anvi.rning i 
ji·tlga om 1·erkstiillandet av ji'ire
skr(fi enligt /0 * andra stycket, scl 
ock 111edgil'll tillfiil/ig liittnad eller 
1·idt11g11 0111edelhart er.fimler/ig 
iimlring. 

IH 
/aktrager den som står u11der 

1frerrnkning icke 1·11d so111 11/igger 
honom enligt JO.~ .fi'irsta stycket el
ler till .fiJUd m· Fireskrifi enligt 2 § 

eller/(}§ andra stycket, må l'l1ming 
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mcdde/11.1· honom. Har den dii11ule 
icke liltit sig riit111 a1· meddelad l'llr
ning eller iir hans .fi'ir.1·11111111else 111· 

.1T1'ir hcska/frnhct, 111tl fiirort!n11.1· 
11t1 han under 1·is.1· tid, minst t1·1/ och 
hiigst .fjorton dagar. pil liimpligt 
siitt skall omhiindertugas. A 1·ser 
sådant .f('irordnande omhiinderta
ga!llle i mer iin tre dagar, .fi/r .ti>re
skrirns att 1·erkstiilligheten inom e11 
tidsrymd a1· hi>gst en 111i111iul skall 
uppdelas på hiigst tre olika tillfiil
len 0111 1·arder11 minst trtl dagar. 

Fråga som m·se.1· i fiir.1·t11 stvcket 
pn'ir11.1· m· ii1·e1Takni11gs11ii111nd. 0111 
skyddskonsulenten diirom gjort 
siirskild framställning eller frtlgan 
uppkommit i annat iirende. 1·ari 
skyddskonsulenten 1·iickt talan mot 
den dii111de. Ilar särskild .fi·<1111stiil
lan gjorts. iiger niimnden od he
sluta om ätgärd som m·ses i 8 § 

andra stvcket eller 11 § andra eller 
tredje stycket. 

14* 
Har den dömde särskilt alfrarligt 

åsidosatt sina 11/igganden, och 
anses ej annan åtgärd til{fvllest. 
mil åklagare på hegäran tll' skydds
konsulenten 1·id domstol .fiira talan 
om intagning i anstalt enligt 3 §. 
Sådan talan skall anhängiggiira.1· 
./iJre iil·en·akningstiden.1· utgång. 

Fiire.1· talan som m·se.1· i fiirst11 
stycket. äger riitten, i stiillet fiir att 
.fi>rordna om intagning i anstalt, be
sluta om åtgiird som tll'ses i 13 §. 

15* 
Framkommer i iirende som på 

framstiillning 111· skyddskonsulent 
prtfr11.1· i ii1·en·akning.rniim11d att 
den diimde undandragit sig iirer
rnkningen eller all hans .fi'irhilllan
den eljest iiro sådana att omedel
bart ingripande framstår som niid-
1·iindigt. mtl niimlllien hesl11t11 att 
dt'n diimde skall ptl lii111pligt siifl 
omhiindertagas i 111·hid11n pil vidare 
fiirordnande. Har skyddskon.rn/en-
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ten gjort fra111stii//ning som 111·ses i 
14 §. mil hesl11t om omhiinderta
gande meddelas a1· d/.;/agaren. l?iit
ten mil hiii·a beslut 0111 0111/riinder
tagande niir t11lan enligt 14 § 

1·iic/.;ts. 
/)en .10111 0111hii11dertagits enligt 

de11a stadgande 11ul ej /.;l'arhå//a.1· 
mer iin en 1·ecka. Har talan enligt 
14 .~ 1·iickts, må dock riitten. 0111 

synnerliga .1kiil iiro diirtill, genom 
ny/I hes/ut fiirordna att den diimde 
skall /.;l'ar/11///a.1· yllerligare hiig.1·t 
en 1·ecka. 

De11 tid 1·11ru11der den omhiinder
tagne h11rhtlllit.1· skall a1n'ik11as 
fi'än j('irordnande som i iirendet 
meddelas enligt 13 § .fi'ir.1·ta stycket. 
Beslutas c1111 intagning i anstalt, 
skall riitten fi'irordna att tid för 0111-

hiindertagandet skall anses som 
a1·~i1'inande i anstalt. 

16 ~ 

Om undanriijande av ti/lsynsdom 
och 0111 l"is.w andra åtgiirder, niir 
den diimde finnes hal'a begått an
nat hrott. stadgas i 34 kap. 

30 kap. 

H 
HehanJlingen skall, efter utgången av minsta tiden, fortsätta utom an

stalt, ni'tr v1ml i anstalt finnes icke längre varn på.kallad för alt avhM\a den 
dömde frf111 fortsatt brottslighet. 

Beslut om övergång till vård utom 
anstalt meddelas av internerings
niimnden, som dock äger uppdraga 
{il den övervakningsnänmd, till vars 
vcrksamhctsomräJe anstalten hör. 
att niirmare bestämma dag för över
gången. 

Fiireligga sådana skiil f<Jr 1·istel
se utan.fi'ir anstalt som angivas i 26 
kap. 5 §. mtl dock vården i anstalt 
anluta.1· ./('ire utgtlngen al' minstu 
tiden. 

Beslut om övergång till vård utom 
anstalt meddelas av internerings
nämnden, som dock äger uppdraga 
åt den övervakningsnämnd, till vars 
verksamhetsområde anstalten hör, 
att närmare bestämma dag för över
ghngen. Regeringen mil .fhrordna 
om överflyttning till tjänsteman 
inom kriminalvården lll' iil'ervak-
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11i11g.rnii11111d.1· h1:fi1ge11'1e1 i liiir u11-
gi1·et 111·s1'1'111/e. 

Före utgfingcn av minsta tiden och diircftcr minst var ~jiittc m:inad skall 
iivervakningsniimndcn pröva frf1gan om iivergtlng till vfml utom anstalt. 

Finner övcrvakningsnämnden att den diimde bör överföras till värd 
utom anstalt eller giir han sjiilv ansökan diirnm. skall iivervakningsnämn
dcn med eget yttrande hiinskjuta frf1gan till interneringsniimndens pröv
ning. 

I frt1ga om 1·1/rdc11 1110111 11n.1·tal1 
skola hestii111111elsern11 i 26 kap. 
12 · 17 H iigll mot.1·1·ar1111de till
/iimpning. Ö1·en·akare mii ock .fi"ir
ordnas och .fi'ireskri}i enlig I 26 kap. 
I 5 * meddelas a1· i11ternerings-
11ii111nden i hesllll 0111 i·än/ 1110111 1111-
. \'/alt. 

I fri'tga om iiren·akningen skola 
hestii111111l'i.1ernu 11111 rillkorlig d11111 i 
27 kap. 8 * andra och /recUe s1.,·cke1 
eller. om in1erneringsniimnden i he
sl111 0111 1·1/rd 1110111 1111stal1 sii fiir
ordnar. hestii111111e/serna 11111 1ill
synsdo111 i 28 kap. 5 .1·a1111 9-/ 3 ** 
iiga 111ot.1·1·arande 1illiimpning . 

Under 1·ilrden 1110111 an.\'/ail skall 
den diimde genom skyddskon.rnlen
lens .f'iirsorg heredas personligt 
.1·/iid och hjiilp i S.\}ie all friimja 
lians anpas.rning i .rn111hiillet. 

11 ~ 

Jak/lager den som 1·årdas 1110111 
lln.l'tlllt icke Vlld so111 clligger honom 
enligt denna hlllk eller enlig/ fiire
skr(fi eller a111·i.rni11g so111 medde
lats med stl.id diirtll'. iigcr 1frer1'11k
ningsnii111nden. 1110111 all meddela 
. foreskr(fi enligt 26 kap. 15 *· he.1/11-
lll lltf 1·arning skall meddelas ho
no111. 

Har iil·en·ak11i11g l/110rdna1.1· en
lig/ hesliimmelserna Fir 1·illkorlig 
dom, mä iil·en·akning.rniimnd. i Jiill 
.10111 m'.1·es i 27 kap. 9 *·pil hegiiran 
a1· skyddskons11le111 fiirordna 1111 
1'ii"erH1kni11gen i sliillet skall 1·11ra 
anoi·dnad s~lsom 1·id 1i//synsdo111 . 

{herl'l1kning.rnii111ndcn må. 1'.f1er 
fra 111s1ii//ni ng 111· skyddskonsulen
t en eller den diimde, ji"irordna all 
ii1·e1Takning som anordn111.1· enligt 
hes1ii111111e/sema .fi"ir 1illsynsdo111 i 
jiJrlsii1111ingen skall ram anordnad 
.1·clsom rid 1·illkorlig dom. 

33 kap. 

För brott som någon begått under 
innytande av sinnessjukdom. sin
neslöhet eller annan själslig abnor
mitet av så djupgående natur, att 
den måste anses jämställd med sin
nessjukdom. må ej tillämpas annan 
påföljd än överlämnande till sär-

För brott som någon begått under 
innytande av sinnessjukdom. si11-
neslöhet eller annan själslig abnor
mitet av sä djupgående natur, att 
den måste anses jämställd med sin
nessjukdom. mä ej tillämpas annan 
påföljd än överlämnande till sär-
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N111·ara11l/c' /_,·de/se 

skild v[ml eller. i fall som angivas i 
andra stycket. böter eller skydds
tillsyn. 

Till bi.iter må dömas, om Jet 
finnes iindamtilsenligt för att avhål
la den tilltalade från fortsatt brotts
lighet. Skyddstillsyn mil äc/ij11w.1. 
därest sådan pttföljd med hänsyn till 
omstiindigheterna finnes Himpligare 
iin särskild vård; ej mii i se/dant fall 
j('jrordna.1· om hehandling varom 
stadgas i 28 kap. 3 *· 
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skild vård eller. i fall som angivas i 
andra stycket. biikr eller rillkorlig 
dom. 

Till böter mti dömas. om det 
finnes ändamålsenligt för att avhtil
la den tilltalade från fortsatt hrotts
lighel. \/i/lkor/ig dom 1111l 111edcle/11.1·. 
därest sådan påföljd med hänsyn till 
omstlindigheterna finnes Himpligare 
än särskild vfird. 

Finnes pMöljd som hiir sagts icke böra ädömas. skall den tilltalade vara 
fri frf1n pttföljd. 

Har någon begått brott innan han 
fyllt aderton år, må efter omstiin
Jigheterna ådömas lindrigare straff 
än för brottet är stadgat. Lindrigare 
straff må ock, om särskilda skäl äro 
därtill, bestämmas för brott som nå
gon begått under inflytande av 
sjlilslig abnormitet. 

Har någon begått brott innan han 
fyllt tj11w1e11 år, mf1 efter omstän
digheterna ådömas lindrigare ~traff 
än för brottet är stadgat. Lindrigare 
straff må ock. om särskilda skäl äro 
därtill. bestämmas för brott som nå
gon begått under inflytande av 
sjlilslig abnormitet. 

Om synnerliga skäl äro dlirtill och hinder uppenbarligen ej möter av 
hänsyn till allmän laglydnad. må jämväl i annat fall ådömas lindrigare straff 
;in som stadgats för brottet. 

Finnes på grund av särskilda omstiindigheter uppenbart, att pMöljd för 
brottet ej är erforderlig, må påföljd helt eftergivas. 

Dömes någon till fängelse på viss 
tid, 11ngclom.1fiinRelse eller inter
nering eller förordnar rätten, med 
tillämpning av 34 kap. I * I. att så
dan påföljd skall avse ytterligare 
brott, och har den dömde med an
ledning av misstanke om brott, som 
prövats genom dom i mälet, under 
en sammanhängande tid av minst 
tjugofyra timmar varit berövad fri
heten som anhållen. häktad, tagen i 
förvarsarrest eller intagen på 
riittspsykiatrisk klinik enligt 9 § la
gen ( 1966: 301) om rättspsykiatrisk 
undersökning i brottmål. skall tiden 
för frihetsberövande!, till den del 
därunder icke samtidigt skett verk
ställighet av dom i annat mfll, anses 
som tid under vilken den ådömda 

Dömes någon till fängelse på viss 
tid eller internering eller förordnar 
rätten med tillämpning av 34 kap. 
I* I. att sådan pfiföljd skall avse 
ytterligare brott. och har den 
dömde med anledning av misstanke 
om brott, som prövats genom dom i 
målet. under en sammanhängande 
tid av minst tjugofyra timmar varit 
berövad friheten som anhållen, 
häktad, tagen i förvarsarrcst eller 
intagen på rättspsykiatrisk klinik 
enligt 9 * lagen ( 1966: 30 Il om 
rättspsykiatrisk undersökning i 
brottmål, skall tiden för frihetsbe
rövande!. till den del därunder icke 
samtidigt skett verkställighet av 
dom i annat mål. anses som tid un
der vilken den ådömda påföljden 
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rMiiljden vcrhtiillts i anstalt. Dom
stolen skall i domen angiva det an
tal dagar raföljden skall anses verk
sHilld. Ar den tid varmed ädömt 
fangclse överstiger frihetsberövan
de! ringa, mä förordnas att fängel
sestraffet skall anses helt verkstlillt 
genom frihetsberövande!. 

Undanröjes villkorlig dom eller 
sk_whlstil/syn och dömes i stiillet till 
fängelse rf1 viss tid, 1111gdo111\/iing
ei.H' eller internering. iiger första 
stycket tillämpning liven i fräga om 
frihetsberövande som föregätt den 
villkorliga domen, domen pc/ 
skvddstillsyn eller dom, varigenom 
förordnats att den genom sådan 
dom ädömda påföljden skall avse 
även ytterligare brott. Detta gäller 
dock endast i den mån frihetsberö
vande! icke tillgodoräknats enligt 
första eller tredje stycket. 
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verkst:illts i anstalt. I/ad som sagts 
ska/( ii1·e11 giilla niir riitten i dom 
Firordnar, att mlgon som medde
lats tillsynsdvm skall intagas i an
.1·taft enligt 28 kap. 3 *· Domstolen 
skall i domen angiva det antal dagar 
pMöljden eller iltgiirde11 skall anses 
verkst~illd. Är den tid varmed 
ädömt fiingelse överstiger frihets
hcrövandet ringa, mti förordnas att 
fringelscstrnffet skall anses helt 
verkställt genom frihetsberövan
de!. 

lJ ndanröjes villkorlig dom eller 
til/synsdom och dömes i stället till 
fängelse på viss tid eller interne
ring, iiger första stycket tillämpning 
även i fråga om frihetsberövande 
som föregått den villkorliga domen, 
til/synsdomen eller dom, varige
nom förordnats att den genom så
dan dom ådömda påföljden skall 
avse även ytterligare brott. Detta 
gäller dock endast i den mån fri
hetsberövande! icke tillgodoräk
nats enligt första eller tredje 
stycket. 

Dömes nflgon till böter eller disciplinstraff och har han med anledning av 
misstanke om brott, som prövats genom dom i målet, varit berövad frihe
ten pt1 s;itt som angives i första stycket, må förordnas att påföljden skall 
anses helt eller delvis verkstiilld genom frihetsberövande!. 

Har någon börjat undergå fängel
se, 1111gdo111.1:fi.i11gelse, internering 
eller, l'.fier dom på .l'kyddstillsyn, 
s«Jdun ht'handling som m·.l'eJ i 28 
kap. 3 §. och dömes han i högre rätt 
i stället till annan i 5 * första eller 
tredje stycket angiven påföljd, äger 
vad diir är föreskrivet om tillgodo
räknande av tid för frihetsberö
vande motsvarande tillämpning i 
fråga om tid under vilken verks1;i1-
lighe1 sålunda skett. 

Undanröjes villkorlig dom eller 
.l'kyddstillsyn och dömes i stället till 
fungelse pt1 viss tid, 1111gdomsjl'i11g
e/.1·e eller internering, äger första 
stycket motsvarande tillämpning i 

Har någon börjat undergå fängel
se eller internering eller i anslut
ning till tillsynsdom intagits i an
.1·talt enligt 28 kap. 3 §. och dömes 
han i högre rätt i stället till annan i 
5 * första eller tredje stycket angi
ven påföljd, äger vad där är före
skrivet om tillgodoräknande av tid 
för frihetsberövande motsvarande 
tillämpning i fråga om tid under vil
ken verkställighet sålunda skett. 

Undanröjes villkorlig dom eller 
tillsynsdom och dömes i stället till 
fängelse på viss tid eller interne
ring, äger första stycket motsvaran
de tillämpning i fråga om tid var-
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N111·w·1111dc lvdc/sc 

friiga lrnl tid varund1:r verksliillighet 
skett p~1 grund av dom i det mål vari 
den villkorliga domen eller t/01111·11 
I"' sh_vddsrillsv11 slutligen medde
l•tdes. 
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under verkst~illighct ~kelt pi·i grund 
av dom i Jet mitl vari den villkorliga 
domen eller till.1.rnsdo11u·11 slutligen 
meddelades. 

34 kap. 

I s 
i--:-innes den som fiir brott dömts 

till fängelse. villkorlig Jlll, sknlds
tillsrn, 1111gdom.1fiing1 ·1· eller in
ternering hava begMt •nnat brott 
före domen eller hegit han nytt 
brott efter domen men int .,m påfölj
den till fullo verkställts ei;er eljest 
upphört, må riitten, med iakttagan
de av vad för vissa fall är föreskri
vet i 2-9 §*. efter omstiindigheter-
na 

I. förordna att den tidigare 
ådömda päföljdcn skall avse jämväl 
Jet andra brottet, 

2. döma särskilt till påföljd för 
detta brott, eller 

3. därest den tidigare domen 
vunnit laga kraft. undanröja den 
ådömda påföljden och för brotten 
döma till päföljd av annan art. 

Tilfampas i 1 ~ 1 eller 2 beträffan
de någon som villkorligt frigivits 
från fängelse, må den villkorligt 
medgivna friheten förklaras förver
kad; dii111cs enligt I§ 2 till ji'inR<'lse 
pil 1·is.1· ticl, .1·kall stlclan .fi"irk/aring 
meddelas, om ej siirskilda skäl iiro 
diiremot. 

Beslutas ej f('irrcrkanclc enligt 
.ft'irsta stycket, iiger rätfen hesl11ta 
1ltgiircl som 1a•ses i 26 kap. 18 *eller 
fiirliinga priiw>tiden med hiigst ett 
1lr ut1Ji·cr elen l'id ji-igivningen be
stiimda tiden. 

Förverkande eller åtgiird som 
11ys.1· sagts må ej beslutas, med 
mindre fråga därom uppkommer i 
mål vari den frigivne häktats dler 
erhållit del av åtal före prövotidens 
utgfing. 

Finnes den som för hrott diimts 
till fängelse, villkorlig dom, 1ill
sr11sdo111 eller internering hava he
gtttt annat hrott före domen eller 
bcg:'ir han nytt brott efter domen 
men innan paföl.iden till fullo vcrk
stiillts eller eljest upphört. mr1 r:it
ten. med iakttagande av vad för vis
sa fall iir föreskrivet i 2 -6 och 9 H. 
efter omstiindigheterna 

1. förordna att den tidigare 
fidömda påföljden skall avse jämviil 
det andra hrottet. 

2. döma särskilt till päföljd för 
detta brott, eller 

3. därest den tidigare domen 
vunnit laga kraft. undanröja den 
f1dömda päfliljden och för brotten 
döma till påföljd av annan art. 

Tillämpas I ~ I eller 2 betrMfamle 
nfigon som villkorligt frigivits frän 
fängelse. mfi, om hroflet hcgåtts 
under prövotiden. den villkorligt 
medgivna friheten eller del diira1• 
förklaras förverkad. 

Förklaras rillkorligt medgi1·, 1 

ji-ihet Ji'ifl"erkad, skall med m·seen
de på ji"iiga om 1•erkstiilligltet 1110111 

1111stalt eller ny villkorlig .fi·igivning 
det j("irl'erkade straj(et a11se.1· såsom 
nytt strafr 

Förverkande må ej heslutas, med 
mindre fråga därom uppkommer i 
mål vari den frigivne häktats eller 
erhållit del av Mal före prövotidens 
utgfing. 
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Är den tidigare lidii111da p1(fi'i(i
den l'illkorlig dom. 1111/ ji'imrdnande 
c11/ig1 I§ I 111cddcla.1· allenast med 
111·seendc il hrofl so111 hegd11s .f('ire 
prii1·01idcns hihjan. 

Meddelas .fi'irordnande enligt I~ 

I, må rlitten. om det _finnes påkalla! 
Fir den tilltalades tillrii1tq/i'ira11de 
eller a1· hiinsyn till a/1111iin laglyd
nad, iiren diima 1ill dagshiiter, 
hiigst e11h1111dra(i11go, 1·are sig 
hiiter iiro stadgade }i'ir hrollel eller 
ej. 

Tillämpas I * I eller 2. mft rätten 
hesluta åtgiird som siig.1· i J.7 kap. 
6 § I eller J. eller förlänga prövoti
den till tre ilr, dock endast om fråga 
dlirom uppkommer i mål vari den 
dömde häktats eller erhållit del av 
åtal före prövotidens utgb.ng. 

Undanröjande av villkorlig dom 
enligt I~ 3 må ej ske. med mindre 
fråga därom uppkommer i mål vari 
den dömde häktats eller erhållit del 
av åtal inom el/ år från pr1Ji-otidens 
utgång. 

Är den ridigare ildömda pilföljden 
skyddsti//sy11. må rätten vid till
lämpning av I * I, om det finnes 
pilkallat för den tilltalades 
tillrättaförande eller av hänsyn till 
allmän laglydnad, även döma till 
dagsböter. högst etthundratjugo, 
vare sig böter äro stadgade för brot
tet eller ej. 

Tilliimpas I § I eller 2, må rätten 
besluta åtgiird eller hehandling 
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Är den tidigare 1ldiimda på.f('i(i
den 1·il/korlig dom, må rlitten. 1·id 
tillämp11ing m· I ~ I iii'en diinw till 
hiiter i e11/ighet med l'lld i 27 kap. 
2 ~ siig.1·. 

Tillämpas I § I eller 2, mä rlitten 
/ii11111a skyddskonsulenlen uppdra.i; 
som m·.1·e.1· i 27 /..,1p. 3 §. Firordna 
om iiverl'llkning enligt 27 /.:.ap . .J § 

eller förlänga prövotiden med hiigst 
el/ år, dock endast om fri\ga dtirom 
uppkommer i mål vari den dömde 
häktats eller erhållit del av åtal före 
prövotidens utgfmg. 

Undanröjande av villkorlig dom 
enligt I § 3 mil ej ske. med mindre 
fråga därom uppkommer i mål vari 
den dömde häktats eller erhällir del 
av iltal ji"ire priii·otidens utgång. 
Diimes med tillämpning m· I* 3 till 
fiinge/se, skall vid strt~/Jets bestiim
mande skiilig hiinsy11 tagas till w1d 
den diimde undergått till .fi'i/jd m· 
den villkorliga domen samt till 
håter som ådiimt.1· enligt 27 /.:.ap. 2 ~ 
eller enligt fiirsta stycket, och må, 
om siirs/.:.ilda s/.:.iil .fi'ire/igga diirtill. 
dömas till lindrigare strc~ff iin fiir 
det tidigare hrol/el iir stadgat. 

6* 
Är den tidigare ådömda påföljden 

tillsynsdom, må rätten vid till
lämpning av I § I. om det finnes 
påkallat för den tilltalades 
tillrättaförande eller av hänsyn till 
allmän laglydnad, även döma till 
dagsböter, högst etthundratjugo, 
vare sig böter äro stadgade för brot
lel eller ej. 

Tillämpas I * I eller 2, må rätten 
förlänga prövotiden med hiigst ett 
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som 111'.1es i 28 kap. 9 .~ eller för
liinga rrÖVOtiJen tif/ Jiiigst .fi'lll Il/', 

Dömes med tilliimpning av I * 3 
till fängelse. skall viJ straffets he
stiimmande gii/111 1·11d i 2H k11p. 9 .~ 
.1· t 111/g ll .I'. 

Beslut enligt anJra stycket eller 
beslut om undanröjande av skydds
tillsyn ma ej meJdelas, med mindre 
fråga därom uppkommer i mål vari 
den dömde häktats eller erhällit Jel 
av åtal före prövotiJens utgtrng. 
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1/r. hes/11111 om .fi)rnyad iii·erl'{1k-
11ing under riss tid. hiigst .1ex må
nader. ji'irordna 0111 intagnini.: i a11-
.1·talt enligt 28 kap. 3 ii eller, om 
iircn·akninu ptlgtlr ell:·r anordnas, 
hes/11111 0111 åtgärd ,\'(l.'11 ll\'SCS i 2X 
kap. 13 ii. Hes/utas om intagning i 
anstalt enligt 211 kap. 3 ii. må räl/en 
.forordna alt ii1·ervakni11g skull 1·w·11 

anordnad till dess 1·iss tid, hiigst 
sex månader, .fi'irjlutit frän frigii·-
11i11ge11. 

Dömes med tilliimpning av I * 3 
till fängelse, skall vid straffets he
stämmande skii/ig hänsyn /agas till 
1·ad den diimde 11nder1-1ä11 till följd 
111· tillsynsdomen samt till hiiter 
som ädiiml.I' enlii.:t fiirsta stycket, 
och må Jil111-1else dän·id ådömas pli 
kortare tid än som fiJ/jer ar 26 kap. 
2 ~-

Beslut enligt andra stycket eller 
beslut om undanröjande av til/syns
dom må ej meddelas, med mindre 
fråga därom uppkommer i mål vari 
den dömde häktats eller erhållit del 
av åtal före prövotidens utgång. 

';I* 
Är den tidigare hdömda pilföljden internering och vårdas den dömde 

utom anstalt, må rätten vid tillämpning av I * I besluta att han skall 
återintagas i anstalt. Meddelas sådant beslut eller tillämpas I* I beträffan
de den som v::\rdas i anstalt, skall rätten, om ej särskilda skäl äro däremot, 
bestämma minsta tid för den fortsatta anstaltsvården. Minsta tiden må i 
sådant fall hesHimmas till lägst sex mfmader. 

Vårdas den dömde i anstalt, må vad i I* 2 sägs icke tillämpas. 
Undanröjande av internering en- Undanröjande av internering en-

ligt I * 3 må ske endast om dom ligt I * 3 må ske endast om dom 
meddelas innan päföljden upphört. meddelas innan påföljden upphört. 
Ådömes fängelse, skall i·ad i 7 * Ådömes fängelse, skall vid straffets 
tredje stycket sägs iiga motsvaran- hestiimmande skälii.: hänsyn tagas 
de ti//iimpnin1-1. till \'lid den dömde undergått på 

r:mnd lll' den tidigare domen, och 
må diirl'id fängelse ådömas på kor
tare tid iin .rnmfö/jerai· 26 kap. 2 §. 

Har med tillämpning av I ~ I ge
nom lagakraftvunnen dom förord
nats, att fängelse, villkorlig dom, 
skyddstillsyn, 11ngdom.1fiinge/.1·e el-

Har med tillämpning av I * I ge
nom lagakraftvunnen dom förord
nats, att fängelse, villkorlig dom, 
ti/lsynsdom eller internering som 
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ler internering som ädömts i tidi
gare mål skall avse ytterligare 
hrott, och ändras den tidigare 
ådömda påföljden av högre rätt ge
nom dom som vinner laga kraft, 
skall frågan om påföljd för sagda 
brott efter anmälan av åklagare 
änyo prövas av domstol. Det
samma skall giilla, när straff be
stämts med tillämpning av 3 *andra 
stycket och det tidigare i\dömda 
straffet iindras. 
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ådömts i tidigare mål skall avse yt
terligare brott, och ändras den tidi
gare hdömda påföljden av högre 
rätt genom dom som vinner laga 
kraft, skall frågan om pMöljd för 
sagda brott efter anmiilan av åkla
gare ånyo prövas av domstol. Det
samma skall gälla, när straff be
stlimts med tillämpning av 3 §andra 
stycket och det tidigare ådömda 
straffet ändras. 

Finnes, när dom å fängelse pä viss tid skall verkställas, att den dömde 
begått brottet innan sådant straff som ådömts honom för annat brott börjat 
verkställas, och framgår ej av domarna att det andra straffet beaktats, skall 
sedan domarna vunnit laga kraft domstol, efter anmälan av äklagare, med 
tillämpning av 3 * andra stycket bestämma det straff den dömde skall 
undergi\ till följd av den dom, som sist förekommer till verkställighet. 

11 § 

Förekomma till verkställighet på 
en gång dom il. fängelse på livstid 
och dom å böter, förvandlingsstraff 
för böter, fängelse på viss tid, vill
korlig dom, skyddstillsyn, u111:
dom.~f'ängelse, internering eller di
sciplinstraff skall livstidsstraffet 
träda i stället för den andra påfölj
den. 

Förekomma till verkställighet på 
en gång dom å fängelse på livstid 
och dom å böter. förvandlingsstraff 
för böter, fängelse på viss tid, vill
korlig dom, tillsy11sdom, interne
ring eller disciplinstraff skall livs
tidsstraffet träda i stället för den 
andra påföljden. 

IH 
Förekomma till verkställighet på 

en gång dom å internering och dom 
å böter, förvandlingsstraff för 
böter. fängelse på viss tid, villkorlig 
dom. skyddstillsyn, 1111Rdom.1fiing
else eller disciplinstraff, skall, om 
den dömde för undergående av in
ternering skall vårdas i anstalt, in
terneringen träda i stället för den 
andra påföljden. 

Förekomma till verkställighet på 
en gång dom å internering och dom 
å böter, förvandlingsstraff för 
höter, fängelse på viss tid, villkorlig 
dom, ti/lsynsdom eller disciplin
straff, skall. om den dömde för un
dergående av internering skall vår
das i anstalt, interneringen träda i 
stället för den andra påföljden. 

Finnes, med hänsyn till beskaffenheten av det brott som interneringen 
sålunda ytterligare skall avse, ny minsta tid för anstaltsvården påkallad. 
må efter ansökan av åklagare domstol bestämma sådan tid. 

\8 § 

Uppkommer fråga om utlämning 
till Sverige för verkställighet av 
dom, varigenom någon dömts till 
fängelse, 11ngdom~fängelse eller in
ternering som gemensam påföljd 
9 Riksdagen 1978179. I sam/. Nr2/2 

Uppkommer fråga om utlämning 
till Sverige för verkställighet av 
dom, varigenom någon dömts till 
fängelse eller internering som ge
mensam påföljd för två eller flera 
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för två eller flera brott, och kan ut- brott, och kan utlämning enligt den 
Himning enligt den främmande sta- främmande statens lagstiftning ej 
tens lag~tiftning ej ske för alla brot- ske för alla brotten, skall domstol, 
ten, skall domstol, efter anmiilan av efter anmälan av åklagare, undan-
;1klagan:. undanröja den gemen- röja <len gemensamt ådömda påfölj-
samt ådömda påföljden och döma den och döma till påföljd för den 
till pi\följd för den brottslighet, för brottslighet, för vilken utlämning 
vilken utlämning kan äga rum. kan äga rum. 

Vad som föreskrives i första stycket skall även gälla, då fråga uppkom
mer om att svensk brottmälsdom, som avser två eller flera brott, skall 
verkställas utomlands i enlighet med lagen (1972: 260) om internationellt 
samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom och hinder mot verk
ställighet föreligger enligt den främmande statens lagstiftning såvitt avser 
något eller nhgra av brotten. 

35 kap. 

10 § 

Ungdom.1fiingelse bortfaller när 
ft'm år och internering när femton 
tir förflutit från det domen vann 
laga kraft, sMramt verkställighet ej 
pähörjats dessförinnan. 

Avbrytes verkställigheten av 
ungdom.\fiingelse eller internering 
medan den dömde vårdas i anstalt 
eller meddelas niir han vclrdas utom 
anstalt beslut om hans äterintag
ning i anstalt, skall vad i första 
stycket sägs äga motsvarande till
lämpning i fråga om den fortsatta 
verkställigheten; och skall därvid 
tiden räknas från det avbrottet 
skedde eller beslutet om äterintag
ning vann laga kraft. 

Förordnande att någon som 
meddelats tillsynsdom skall intagas 
i anstalt enligt 28 kap. 3 § bort
faller, om verkställighet ej påbör
jats innan fem år förflutit från det 
förordnandet meddelades. 

Internering bortfaller när femton 
år förflutit från det domen vann 
laga kraft, såframt verkställighet ej 
påbörjats dessförinnan. 

Avbrytes verkställigheten av för
ordnande enligt 28 kap. 3 § eller av 
internering medan den dömde vår
das i anstalt eller meddelas heträ.F 
fande den som dömts till interne
ring beslut om återintagning i an
stalt, skall vad i första och andra 
stycket sägs äga motsvarande till
lämpning i fråga om den fortsatta 
verkställigheten: och skall därvid 
tiden räknas från det avbrottet 
skedde eller beslutet om återintag
ning vann laga kraft. 

36 kap. 

6§ 

Vad i lag eller författning är föreskrivet om särskild rättsverkan av att 
någon dömes till straff skall gälla även då annan påföljd som omförmäles i 
I kap. 3 § ådömes. 

Vit.I tillämpningen av första Vid tillämpningen av första 
stycket skola villkorlig dom, stycket skola villkorlig dom, till-
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skyddstillsyn, ungdoms.fängelse 
och internering samt, om ej i domen 
annorlunda förordnas, överläm
nande till särskild vård anses lika 
med fängelse. Därvid skola inter
nering samt. om sä förordnas, 
.1·kydds1illsy11, ungdomsfiingelse 
och överlämnande till särskild vård 
anses motsvara fängelse i minst sex 
mänader. 

131 
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synsdom och internering samt. om 
ej i domen annorlunda förordnas, 
överlämnande till särskild vård 
anses lika med fängelse. Därvid 
skola tillsynsdom och internering 
samt. om så förordnas, överläm
nande till särskild vård anses mot
svara fängelse i minst sex månader. 

37 kap. 

l § 

Övervakningsnämnds verksam
hetsområde skall omfatta en eller 
flera allmänna underrätters dom
krets, om ej särskilda skäl föreligga 
till annan indelning. För handlägg
ning av ärenden rörande personer 
som dömts till fängelse, ungdoms
jl'ingel.H' eller internering må dock 
tillsättas särskilda övervaknings
nämnder. Övervakningsnämnds 
verksamhetsområde bestämmes av 
regeringen. 

Övervakningsnämnds verksam
hetsområde skall omfatta en eller 
flera allmänna underrätters dom
krets, om ej särskilda skäl föreligga 
till annan indelning. För handlägg
ning av ärenden rörande personer 
som dömts till fängelse eller inter
nering må dock tillsättas särskilda 
övervakningsnämnder. Övervak
ningsnämnds verksamhetsområde 
bestämmes av regeringen. 

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

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

För prövning. enligt vad nedan 
stadgas, av ärenden angående vill
korlig frigivning skall finnas en sär
skild nämnd, kriminalvårdsnämn
den. Denna skall bestå av en leda
mot som är eller varit innehavare 
av domarämbete och som skall vara 
ordförande i nämnden samt ytterli
gare fyra ledamöter. Ersättare 
utses till det antal regeringen be
stämmer. Regeringen utser ordfö
rande, övriga ledamöter och ersät
tare. Vid förfall för ordföranden 
tjänstgör i hans ställe av regeringen 
därtill utsedd ledamot eller ersät-

3 § 

För prövning, enligt vad nedan 
stadgas, av ärenden angående verk
ställighet utom anstalt och villkor
lig frigivning skall finnas en särskild 
nämnd, kriminalvärds nämnden. 
Denna skall bestå av en ledamot 
som är eller varit innehavare av do
marämbete och som skall vara ord
förande i nämnden samt ytterligare 
fyra ledamöter. Ersättare utses till 
det antal regeringen bestämmer. 
Regeringen utser ordförande, övri
ga ledamöter och ersättare. Vid för
fall för ordföranden tjänstgör i hans 
ställe av regeringen därtill utsedd 
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tan: som kunnat förordnas till ord- ledamot eller ersättare som kunnat 
fiirande. förordnas till ordförande. 

Ordförande. i.ivriga ledamöter och ersiittare utses för fem är. Avgär 
11.:damöter eller ersiittare före tidens utgi111g, utses ny ledamot eller ersiit
tarc för i\terstaende tid. 

U 11i.:do111.1fii nge/senii 11111de11 1 ich 
interneringsniimnden skola l'ardera 
l>estli av en ledamot som är eller 
varit innehavare av domarämbete 
och som skall vara ordförande i 
niimnden och en ledamot som iir 
psykiater. bäda med siirskilda er
siittarc som uppfylla de for ledamo
ten stadgade behörighctsvillkoren. 
samt ytterligare tre ledamöter jämte 
ersättare till det antal regeringen 
bestämmer. Regeringen utser ord
förande. övriga ledamöter och er
sättare. Vid förfall för ordföranden 
tjiinstgör i hans ställe <IV regeringen 
därtill utsedd ledamot eller ersät
tare som kunnat förordnas till ord-
förande. 

lnterneringsnämnden hestiir av 
en ledamot som är eller varit inne
havare av domariimbete och som 
skall vara ordförande i nämnden 
och en ledamot som är psykiater. 
häda med särskilda ersättare som 
uppfylla de för ledamoten stadgade 
hehiirighetsvillkoren, samt ytterli
gare tre ledamöter jämte ersättare 
till det antal regeringen bestämmer. 
Regeringen utser ordförande. övri
ga ledamöter och ersättare. Vid för
fall för ordföranden tjänstgör i hans 
ställe av regeringen därtill utsedd 
ledamot eller ersättare som kunnat 
förordnas till ordförande. 

Ordföranden mil i brådskande fall. så ock i ärenden av mindre vikt, 
ensam besluta n nämndens vägnar. Sådant beslut skall anmälas vid nästa 
sammanträde med niirnden. 

Ordförande. övriga ledamöter och ersättare utses för fem år. Avgår 
ledamot eller ersättare före tidens utgång, utses ny ledamot eller ersättare 
för :'1terstäcnde tid. 

Ledamot och ersättare i övervak
ningsnämnd. kriminalvtlrdsnämn
den. 1111gdomsfii11gelse11iim11de11 
och interneringsnämnden skola 
hava avlagt domared. Mot ledamot 
och ersättare skola gälla samma jäv 
som i fri\ga om domare; dock skall 
vad i 4 kap. 13 ~ 7 rättegi'111gsbalken 
siigs icke liga tillämpning i fråga om 
ledamot och ersättare i övervak-
ningsnämnd. 

Ledamot och ersättare i övervak
ningsnämnd. kriminalvi\rdsnärnn-· 
den och interneringsnämnden skola 
hava avlagt domared. Mot ledamot 
och er-;ättare skola gälla samma jäv 
som i fråga om domare; dock skall 
vad i 4 kap. 13 § 7 rättegångsbalken 
sägs icke äga tillämpning i fråga om 
ledamot och ersättare i övervak
ningsn:.imnd. 

I fråga om beslut av nlimnd som i första stycket sägs skall vad angående 
omröstning i brottmål i överrätt är stadgat i tillämpliga delar lända till 
efterrättelse. 

Hegiir den diimde att hlil'a m1111t
lige11 hörd i ärende. som handlägges 

I ärende. som handlägges av 
övervakningsnämnd, skall den 
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av övervakningsnämnd. skall till
fiille diirtill herecla.1· honom. 

I ärende hos kriminalvi'lrdsnämn
den, ungdom~fiingelseniimndl'n 

och interneringsnämnden bör, om 
det kan antagas vara till gagn och 
Himpligen kan ske. tillfälle beredas 
den dömde att bliva muntligen 
hörd. 

Den som dömts till fängelse äger 
hos kriminalvårdsnämnden påkalla 
prövning av övervakningsnämnds 
beslut i ärende om villkorlig frigiv
ning. 

Ätniijes villkorligt friRh·en icke 
med ii1·ervakningsnämnds beslut 
angående ii1•erl'akning enligt 26 
kap. 11 §. förordnande m· ö1•erva
kare enligt 26 kap. I 2 §. föreskrift 
enligt 26 kap. 15 .~ eller åt!{iird en
ligt 26 kap. 18, 19 eller 22 §. ä!{er 
han hos kriminalvårdsnämnden på
kalla prövning al' beslutet. 

LB 
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dii111de hiiras 11111ntlige11, 0111 det 
inte 111· särskilda skiil k1111 w1ses 
obehiil'ligt. 

I ärende hos kriminalvtirdsniimn
den och interneringsnämnden hör. 
om det kan antagas vara till gagn 
och lämpligen kan ske. tillfälle be
redas den dömde att bliva muntli
gen hörd. 

Den som dömts till fängelse iiger 
hos kriminalvårdsnämnden påkalla 
prövning av övervakningsnämnds 
beslut i iirende om 1•akstiillighet 
utom ans/lift eller villkorlig frigiv
ning. 

Har iiverl'liknin){.rniimnd återkal
lat medgivande till l'erkstiillighet 
utom anstalt, beslutat annan åt
giird enligt 26 kap. 7 § eller med 
stöd av 28 kap. 11 § meddelat j('ire
skrijt om frivärdshem eller förlängt 
tiden fiir sådan fifreskr(ft, iiger den 
diimde hos kriminafrård.rniimnden 
påkalla prii1•ning av iii·erl'aknings
niimndens hes/ut. 

8 § 

Den som diimts ti/[ skyddstillsyn 
må genom besvär hos hovrätt föra 
talan mot övervakningsnämnds be
slut angående iivervakning enligt 
28 kap. 5 §.förordnande m• Öl'en•a
kare enligt 28 kap. 6 §,åtgärd enligt 
28 kap. 7 eller 11 § eller fiireskrift 
som m•ses i 26 kap. 15 §. Besvärsti
den räknas från den dag då han er
höll del av beslutet. 

Åtnöjes icke den som dömts till 
ungdomsfiingelse eller internering 
med övervakningsnämnds beslut 
om förordnande av iivervakare en
ligt 29 kap. 7 § eller 30 kap. JO§ 
eller med nämndens hes/ut enligt 29 
kap. 8 eller 11§eller30 kap. 11 eller 
14 § eller angående föreskrift som 
<H'.1·es i 26 kap. 15 §, äger han hos 
ungdomsfiingelseniimnden eller in-

9§ 

Den som meddelats l'illkorlig 
dom eller tillsynsdom mti genom 
besviir hos hovriitt föra talan mot 
övervakningsnämnds beslut i fråga 
som a1•ses i 27 kap. 8 eller JO§ eller 
i 28 kap. 8 § andra eller tredje 
stycket, 11 § andra stycket, 13 eller 
15 *· Besvärstiden räknas från den 
dag då han erhöll del av beslutet. 

Åtnöjes icke den som dömts till 
internering med övervaknings
nämnds beslut enligt 30 kap. 11 § 
eller i fråRll om föreskrift om fri
vårdshem eller j('irliingnin!{ a1· tiden 
för .l'lldan fiireskr(ft enligt 28 kap. 
11 § eller om åtgiird enligt 28 kap. 
13 .~första stycket, äger han hos in
terneringsnämnden påkalla pröv
ning av beslutet. 
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terneringsnämnden påkalla pröv
ning av beslutet. 

JO§ 

134 
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Den som står under ih·erl'akning i 
samband med 1·erkställh:het utom 
anstalt av fänxelsestraff eller i an
ledning av villkorlig dom, tillsy11s
dom eller dom å interneri11g ii{:er 
hos iivervakning.rnämnd påkalla 
priiw1i11g m· skyddskonsulent.1· he
s/ut om fiirvrdnande m· iil'en•akare 
eller biträdande Öl'erw1kare eller 
om föreskrift enligt 28 kap. /0 § 
andra stycket. 

Den som meddelats villkorlig 
dom må hos övervakni11gsnämnd 
påkalla pröv11ing av skyddskonsu
le11ts beslut enlixt 27 kap. 7 § att 
avsluta uppdrag som lämnats ho-
11om enligt 27 kap. 3 §. 

11 § 

Övervakningsnämnds beslut som avses i 7-9 §§ länder omedelbart till 
efterrättelse, såvida ej annorlunda förordnas. 

11 § 

Talan må ej föras mot beslut som 
enligt denna balk meddelas av över
vakningsnämnd i andra fall än i 7 -
9 §§ sägs, av hovrätt enligt 8 § eller 
av kriminalvårdsnämnden, ung
domsfänge/senämnden eller inter
neringsnämnden. 

Talan må ej föras mot beslut som 
enligt denna balk meddelas cl\' 
skyddskomulent i andra fall än i 
JO§ sägs, av övervakningsnämnd i 
andra fall än i 7-9*§ sägs, av hov
rätt enligt 8 § eller av kriminal
vårdsnämnden eller internerings
nämnden. 

12 § 

Är det fiir ledning av rättstill
liimpningen eller eljest av synnerli>: 
vikt att fråga som avses med över
vakningsnämnds beslut prövas i 
högre instans, skall vad i 7-9§§ 
stadgats om rätt för den dömde att 
anfiira be.n•är även gälla fiir krimi
nalvårdsstyrelsen såsom företräda
re för det allmänna. 

38 kap. 

3 § 

Fråga om åtgärd enligt 27 kap. 
5 § andra stycket eller 6 § upptages 
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m· den riitt som jiJrst m·gjvrt det 
mu/ l'llri meddelats l'illkorlig dom. 

Talan enligt 28 kap. 8 § väckes Talan enligt 27 kap. I.)§ eller 28 
vid allmän underrätt, inom vars kap. 14 § viickes vid allmiin undcr-
omrl\de den ö1·ervakningsniimnd rätt, inom vars omräde <len skydds-
som handhar övervakningen ö1•er konsulent som har iireri11see11de 
den dömde är verksam. ii1·er övervakningen är verksam. 

Talan enligt 30 kap. 8 § väckes vid den rätt som först avgjort Jet mftl vari 
dömts till internering. 

Mål som avses i denna paragraf må ock upptagas av domstol. diir 
brottmål mot den dömde är anhängigt, eller av rätten i den ort. diir den 
dömde mera varaktigt uppehåller sig, om rätten med hiinsyn till utredning
en samt kostnader och andra omständigheter finner det liimpligt. 

4 § 

Anmälan jfönlikt 34 kap. 10 eller Anmälan jämlikt 34 kap. 10 § gö-
/2 § göres hos första domstol i nå- res hos första domstol i något av 
got av målen. målen. 

Ansökan jämlikt 34 kap. 13 §göres hos den rätt som först avgjort det mäl 
vari dömts till internering. 

Anmälan jämlikt 34 kap. 18 § göres hos den rätt som först dömt i mälet. 

5 § 

Talan som avses i 27 kap. 6 .~. 28 
kap. 8 § eller 30 kap. 8 § skall anses 
anhängiggjord, då ansökan om må
lets upptagande delgavs den 
dömde. 

Talan som avses i 27 kap. C) §. 28 
kap. 14 § eller 30 kap. 8 § skall 
anses anhängiggjord. då ansökan 
om målets upptagande delgavs den 
dömde. 

6 § 

Nämnd skall deltaga vid under
rätts avgörande av fråga, som avses 
i H eller i 27 kap. 6 §. 28 kap. 9 §. 

30 kap. 8 § eller 34 kap. 10 § andra 
stycket, 12§, 13§ eller 18§. Det
samma skall gälla i fråga om undan
röjande av påföljd enligt 34 kap. I § 
3, förverkande av villkorligt medgi
ven frihet eller annan åtgärd enligt 
34 kap. 4 §,åtgärd enligt 34 kap. 5 § 
tredje stycket, åtgärd eller behand
ling enligt 34 kap. 6 § andra stycket 
samt återintagning i anstalt eller an
nan åtgärd enligt 34 kap. 8 eller 9 §. 

Vid avgörande av fråga, som 
avses i 27 kap. 5 § andra stycket 
eller 28 kap. 11 §, är underrätt dom
för med en lagfaren domare. 

Nämnd skall deltaga vid under
rätts avgörande av fråga. som avses 
i:!§ eller i 27 kap. 9 §. 28 kap. 14 §. 

30 kap. 8 § eller 34 kap. 10 § andra 
stycket, 13 § eller 18 §. Detsamma 
skall gälla i frl\ga om undanröjande 
av påföljd enligt 34 kap. I§ 3, för
verkande av villkorligt medgiven 
frihet enligt 34 kap. 4 §. åtgärd en
ligt 34 kap. 5 § andra stycket eller 
6 § andra stycket samt återintagning 
i anstalt eller annan åtgärd enligt 34 
kap. C) §. 

Vid avgörande av fråga, som 
avses i 27 kap. JO§ eller 28 kap. 
15 §, är underrätt domför med en 
lagfaren domare. 
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7 * 
Uppkommer frtiga om tidömandc av internering, skall rätten. om det ej 

av ~iirskild anledning finnes obehövligt, inhämta yttrande av internerings
niimnden. huruvida stidan :'ttgärd hör vidtagas. 

Innan riitten enligt 34 kap. I* he- Innan rätten enligt 34 kap. 1 * he-
slutar angtiende ptiföljd betriiffande slutar ang:'tende päföljd hetriiffande 
nf1gnn som dömts till 11ngdomsjiing- nl\gon som dömts till internering 
l'i.1c t'/ler internering skall, om det skall, om det finnes erforderligt. 
finnes erforderligt. yttrande inhäm- yttrande inhämtas fran interne-
t as fr[in 1111gdom.1:fi"i11gc/senii11111dcn ringsnämnden. 
eller interneringsnämnden. Vad nu 
sagts skall iiga motsrarnnde till-
lii111p11i11g i .f{1/I SO/Il lll'.\"t'S i 34 kap. 

12 *· 
8 § 

I mttl om i'ttgärd enligt 2 § eller 27 
kap. 5 !i andra stycket eller 6 §, 28 
kap. 9 !i. 30 kap. 8 * eller 34 kap. 
IO* andra stycket, 12§ eller 13§ 

skall underrätt lämna den dömde 
tillfälle att yttra sig. Heglir han att 
hliva muntligen hörd, skall tillfälle 
diirtill beredas honom. I mål om :'tt
giird enligt 34 kap. 18 § skall den 
dömde lämnas tillfälle att yttra sig. 
dlir stl är möjligt. Rättens avgöran
de av saken sker genom beslut. 

Åtgiird enligt 28 kap. 11 § ml\ be
slutas utan att tillfålle beredes den 
dömde att yttra sig. 

Vid handliiggning i underriitt m· 
mål om åtgärd enligt 27 kap. 9 !i 
eller 28 kap. 14 § skall den diimde 
höras muntligen. l mål om åtgärd 
enligt 2 § eller 30 kap. 8 § eller 34 
kap. 10 § andra stycket eller 13 * 
skall underrätt lämna den dömde 
tillfålle att yttra sig. Begär han att 
bliva muntligen hörd. skall tilfälle 
därtill beredas honom. I mål om åt
gärd enligt 34 kap. 18 § skall den 
dömde lämnas tillfälle att yttra sig. 
där så är möjligt. Rättens a vgöran
de av saken sker genom beslut. 

Åtgärd enligt 27 kap. JO§ eller 28 
kap. 15 !$må beslutas utan att tillfäl
le beredes den dömde att yttra sig. 

9 § 

Rättens beslut om l\tgärd enligt 
27 kap. 5 !i andra stycket. 28 kap. 
11 !i eller 34 kap. 10 *andra stycket, 
12 !i. 1 H eller 18 * länder omedel
bart till efterrättelse om ej annor
lunda förordnas. Detsamma giiller 
<1l'giira11de11 enligt 27 kap. 6 ./$, 28 
kap. 9 !i el/er 34 kap. 4, 5, 6 eller 8 !i 
angäende föreskrifter. priil'Otid el
ler tid.fi"ir 1111gdomsfiingelse. 

A1·ser hes/lit jämlikt 2X kap. 9§ 
andm stycket eller 34 kap. 6 !i att 
11/lgon skall undergå behandling 
1·aro111 stadgas i 28 kap. 3 §, iiger 
riitten, om fifrhållandena påkalla 
det, Firordna att heslutet skall gå i 

Rättens beslut om åtgärd enligt 
27 kap. 9 el/a JO./$, 28 kap. 14 eller 
15 §eller 34 kap. 5 §andra stycket. 
6 § andra stycket. 10 § andra 
stycket. 13§ eller 18§ länder ome
delbart till efterrättelse om ej an
norlunda förordnas. 
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N111·1irande lydelse 

1•erkstii/lighet utan hinder m· att det 
ej l'llllflit laga kraft. Sådant förord
nande må ock meddelas ifräga om 
hes/ut jiimlikt 3.J kap. 8 §om återin
tagning i anstalt a1· den som under
går 11ngdom.1fiingelse. 

Det il.ligger polismyndighet att 
lämna domstol. övervaknings
nämnd, kriminalvårdsnämnden, 
ungdomsfii11gelsenämnde11 och in
terneringsnämnden handräckning 
för den dömdes inställande i mål 
eller ärende enligt denna balk eller 
för hans omhändertagande jämlikt 
26 kap. 22 §. 28 kap. /I§. 29 kap. 
/I§ eller 30 kap. 14§. 
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Det iiligger polismyndighet att 
lämna domstol, åklagare, övervak
ningsnämnd, kriminalvi\rdsnämn
den och interneringsnämnden 
handräckning för den dömdes in
ställande i mål eller ärende enligt 
denna balk eller för hans omhän
dertagande jämlikt 27 kap. JO§. 28 
kap. 15 §eller 30 kap. 14 *· 

Denna lag träder i kraft 00-00-00. Äldre bestämmelser och särskilda 
övergångsbestämmelser skall dock i följande fall äga tillämpning efter 
lagens ikraftträdande. 

I. För den som vid lagens ikraftträdande är villkorligt frigiven från 
fängelse skall äldre bestämmelser äga fortsatt tillämpning. Den nya lagen 
skall dock tillämpas i fråga om förverkande av villkorligt medgiven frihet 
enligt 34 kap. 4 §. 

2. Äldre lag skall äga fortsatt tillämpning beträffande den som vid lagens 
ikraftträdande undergår skyddstillsyn eller är dömd till skyddstillsyn enligt 
dom som icke vunnit laga kraft. 

3. För den som vid lagens ikraftträdande undergår ungdomsfängelse 
eller är dömd till ungdomsfängelse enligt dom som icke börjat verkställas 
skall äldre lag äga fortsatt tillämpning. Vad i 29 kap. 4 § sägs om att viss 
minsta tid i allmänhet skall ha förflutit innan den dömde må överföras till 
vård utom anstalt skall dock icke längre gälla. Vidare skall gälla, i stället 
för vad i 29 kap. IH första stycket andra punkten stadgas, att påföljden 
skall förordnas upphöra senast då ett år förflutit från det den dömde sist 
överfördes till vård utom anstalt. 

4. Äldre lag skall tillämpas beträffande den som vid lagens ikraftträ
dande är föremål för vård utom anstalt i anledning av dom å internering, 
dock att den nya lagen skall gälla för den fortsatta verkställigheten sedan 
återintagning skett. 

5. Bestämmelserna i 34 kap. skall i äldre lydelse äga tillämpning i fråga 
om den som dömts till skyddstillsyn eller ungdomsfängelse, dock att för
ordnande enligt 1 § 1 må meddelas endast med avseende på brott som 
begåtts före lagens ikraftträdande samt att annan påföljd än böter, disci
plinstraff eller överlämnande till särskild värd ej må ådömas med tillämp
ning av I§ 2. 

6. Fråga som med tillämpning av äldre lag skolat handläggas av ung
domsfängelsenämnden skall i stället prövai; av kriminalvårdsnämnden. 
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Bila~a 3 

Sammanställning av remissyttrandena 

Remissinstanser 

Yttranden över betänkandet har avgetts av justitiekanslern tJ K ). riks
t1klagaren (RÅ). Göta hovrätt. hovrätten för Övre Norrland. kammarrätten 
i Jönköping. Stockholms tingsrätt. Götehorgs tingsriitt. Vänersborgs tings
rätt. domstolsverket. rikspolisstyrelsen. kriminalvärdsstyrelsen. kriminal
vårdsnämnden. ungdomsfängelsenämnden. interncringsnämnden. över
vakningsnämnden i Stockholm, andra avdelningen. övervakningsnämnden 
i Eskilstuna, övervakningsnämndcn i Göteborg. andra avdelningen. övcr
vakningsnämnden i Malmö, första avdelningen. övervakningsnämnden i 
Kristinehamn. socialstyrelsen. styrelsen för Bärby yrkesskola. styrelsen 
för Ryagärdens yrkesskola. statskontoret. riksrevisionsverkct. juridiska 
fakultetsnämnden vid Uppsala universitet. juridiska fakultetsnämnden vid 
Lunds universitet. länsstyrelsen i Jönköpings län. länsstyrelsen i Krono
bergs län. utredningen (Ju 1976: 07) om isolering inom kriminalvärden 
(isoleringsutredningen), riksdagens ombudsmän (JO). Landstingsförbun
det. Svenska kommunförbundet. Tjänstemännens centralorganisation 
(TCO), Sveriges psykologförbund. Sveriges socionomers riksförbund, 
Landsorganisationen i Sverige <LO). Svenska arbetsgivareföreningen. 
Sveriges advokatsamfund. Sveriges domareförbund, Föreningen Sveriges 
statsåklagare. Föreningen Sveriges äklagare. Föreningen Sverige5 polis
chefer. Föreningen Sveriges frivärdstjänst~män, Föreningen styresmän 
och assistenter m. tl vid kriminalvårdsanstalterna (SAK). Övervakarnas 
riksförbund. Centerns ungdomsförbunds riksorganisation. Folkpartiets 
ungdomsförbund, Moderata ungdomsförbundet samt Riksförbundet för 
kriminalvärdens humanisering (KRUM). 

RÅ har överlämnat yttranden från överåklagarna i Stockholms och Gö
teborgs åklagardistrikt samt frän länsäklagarna i Uppsala. Värmlands och 
Skaraborgs län. Länsstyrelsen i Jönköpings län har bifogat yttrande frän 
socialkonsulenterna i länet. 

1 Avskaffandet av ungdomsfängelse 

Förslaget att avskaffa påföljden ungdomsfängelse har mottagits positivt 
av sä gott som samtliga remissinstanser. Endast övervakningsnämnden i 
Eskilstuna. övervakningsnämnden i Malmö, första avdelningen, länssty
relsen i Jönköpings län. Föreningen Sveriges åklagare och Föreningen 
Sveriges polischefer har ställt sig tveksamma. 

Övervakni111:snämnden i Eskilstuna tillstyrker förslaget om avskaffande 
av ungdomsfångelse men framhåller samtidigt att påföljden kan anses 
fungera ganska väl och att det inte på nägot sätt brådskar med en reform pä 
området. 

Övervaknin1:sniimnden i Malmö, första avdelningen konstaterar alt ut
redningen redan i det refererande avsnittet diskuterar om ungdomsfängel
se bör utmönstras ur påföljdssystemet och att utredningen med huvudsak
lig principiell motivering. som bl. a. anknyter till vad utredningen uppfat-
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tar som knäsatta kriminalpolitiska värderingar. i detta hänseende ansluter 
sig till vad som angetts i direktiven. Som en följd av att denna uppfatlning 
finns angiven redan i början av betiinkandel kommer utredningen i forlsiitl
ningen icke fram till nagon samlad bedömning i frägan. Det hade varit na-
111rligare att. sedan utredningen fullgjort sin uppgift alt belysa konsekven
serna :iv att pMöljden avskaffas och övervägt vilka andra påföljder som 
kan komma ifräga. uttala sig ocksfl om hållbarheten i direktivens stiHld
punkt till påföljdens avskaffande. Något avgörande i denna fr::lga föreligger 
ännu icke och utredningens resultat är av stor betydelse för ett stiillnings
lagande. Det kan da först konstateras att del i varje fall ter sig högst tvivel
aktigt om ett avskaffande av ungdomsfängelse kommer alt leda till n~1go1 
annat än att denna påföljd ersättes av tidsbestämt fängelse. Även om man 
menar att skillnaderna mellan dessa påföljder pä senare år har minskat i sii
dan grad alt detta resultat bör godtagas skulle vissa olägenheter uppkom
ma. Ett problem ligger däri att ungdomsfängelse har kunnat fungera som 
ett frihetsberövande när någon vid mycket unga ttr har begt1tt ett särskilt 
allvarligt brott. för vilket lagen innehåller ett högt straffminimum. Utred
ningen. som har haft i uppdrag att tillse att en reform icke leder till ett ökat 
frihetsberövande för dessa unga. anvisar den lösningen att BrB:s regel om 
reducerad straffmätning för den som begått brott innan han fyllt 18 år änd
ras si\ all äldersgränsen höjs till 21 är. Nämnden anser att denna ändring är 
helt nödvändig om ungdomsfängclse avskaffas men att det likväl kan kvar
stä en viss tvekan om icke reformen i praktiken kan leda till ökat frihetsbe
rövande för de unga. åtminstone i vissa fall. Det gäller särskilt den situatio
nen då någon fortsätter au begå brott i samband med rymningar och per
missionsmissbruk. Det är angeläget att vid en reform utvecklingen i detta 
hänseende noga följes så att eventuellt ytterligare lagändringar kan snabht 
övervägas. De negativa erfarenheter man anser sig ha gjort av behand
lingsresultatet inom ungdomsfangelsets ram talar väl emot att ungdoms
fängelse kommer till användning i lindrigare fall. där kravet på ett tillräck
ligt bestämt ingripande från samhällets sida kan tillgodoses genom frivård 
eller kortare fängelsestraff. Detta synes emellertid redan beaktas av dom
stolarna. Däremot kan sådana synpunkter icke anföras mot att ungdoms
fängelse användes i stället för ett längt fängelsestraff. Ett alternativ att 
överväga kan alltså vara att man, i stället för att helt avskaffa ungdoms
fängelse. genom lag hegränsar dess tillämpning till brott med högt straffmi
nimum. Föreställningen om det negativa utfallet av behandlingsåtgänler 
för självfallet icke avskräcka frän att. inom ramen för ett frihetsstraff som 
må kallas för ungdomsfängelse eller för fängelse. söka på allt sätt minska 
skadeverkningarna av frihetsberövandet för dessa unga och öka möjlighe
terna till anpassning i samhället. 

Liinsstyrelsen i Jönköpings liin anser inte alt man genom kriminalvård i 
frihet kan rehabilitera alla de ungdomar som i dag döms till ungdomsfäng
else. Tvång krävs i vissa fall för deras tillrättaförande. Ur vårdsynpunkt 
kunde det därför förefalla bättre att infria intentionerna med ungdomsfäng
else än att införa nya påföljder av tillsynsdomens karaktär. Svårigheterna 
alt inom det nuvarande systemets ram göra detta måste emellertid vara 
stora och länsstyrelsen anser därför att förslaget bör i huvudsak godtas 
men att möjligheten att för vissa svåra fall tillgripa mer slutna vårdformcr 
ytterligare bör övervägas. 

Föreningen S1'eriges åklagare vill - med hänsyn till de skäl som åbero
pas därför - inte motsätta sig att ungdomsfängelscpåföljdcn avskaffas. Ett 
par nackdelar förenade med sådan åtgärd kan dock enligt föreningen skön-
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jas. nämligen en oundvikligen ökad användning av fängelse för det nuva
rande ungdomsningelseklientelet och en risk för att vissa av dessa ungdo
mar - de som fyllt 21 är - i återfallssituationer får undergå sammanlagt 
Hingre frihetsberövande i form av fängelse än de skulle ha behövt göra om 
de dömts till ungdomsfangclse. 

Enligt Fiirc11i11gc11 S1·criges 110/isdu:frr har ungdomsfängclsestraffet sä.
som det tilHimpats under senare åren väl trots allt mi\st betraktas som ett 
s~itt att under viss tid förhindra den unge att bcgi\ brottsliga handlingar ge
nom att förvara honom på en sluten anstalt. De anmärkningar som kanske i 
första hand kan riktas mol ungdomsfängelscinstitutet synes vara att påfölj
den framstär till tiden obestämd. I debatten har på senare tid framförts att 
man skall betrakta straffet som ett straff och icke som ett medel att be
handla den brottslige. Straffet framstår alltså som hdt repressivt. Skulle 
dessa ideer föras över på tankarna runt ungdomsfängelsets vara eller icke 
vara skulle väl resultatet bli att man slopar ungdomsfängelse och i stället 
dömer till frihetsstraff och att efter straffets avtjänande eventuell övervak
ning eller tillsyn kan följa. Straffet skulle tjäna bäde individualpreventiva 
och allmänpreventiva syften. Härigenom skulle ocksä undanröjas den kri
tik som har riktats mot institutet ungdomsfängelse sä till vida att straffti
dens längd inte för den dömde skulle framstå som obestämd. Dessa tanke
gångar förutsätter emellertid att begränsningar som föreligger rörande an
vändande av fängelsestraff bör bortfalla så att inget hinder möter att ådö
ma en person över 15 år ett fängelsestraff. Det kunde möjligen framstå som 
en kompromisslösning att strafftidens längd begränsades genom regler i 26 
kap. brottsbalken (BrB ). 

2 Utredningens förslag i stort 

J K anför att det är uppenbart att åtgärden att avskaffa påföljden ung
domsfängelse inte avskaffar den typ av brottslingar för vilken påföljden 
tillämpats. Svårigheterna ligger med andra ord i att finna alternativ. Detta 
har ocksä varit utredningens huvuduppgift. Att lösa denna uppgift utan att 
öka antalet frihetsberövanden i form av fängelse, vilket i direktiven angi
vits som ett mål. är svårt. Utredningen har tyckt sig finna lösningen fram
förallt i det nya institutet tillsynsdom. J Kär mycket tveksam till denna ny
het. J K delar utredningens uppfattning om nödvändigheten av effektiv 
kontroll i de fall som avses. Det kan dock starkt ifrågasättas om detta krä
ver så omfattande förändringar i påföljdssystcmet så vitt avser kriminal
vård i frihet som utredningen föresl1\r. Utredningens förslag att villkorlig 
dom och skyddstillsyn skall ersättas med sex olika former av kriminalvård 
i frihet var och en inrymmandc en rad olika sanktionsformer leder till att 
päföljdssystemet blir svåröverskådligt och medför komplikationer i lagtek
niskt hänseende. JK kan därför inte tillstyrka att förslaget utan betydande 
omarbetningar Higgs till grund för lagstiftning. JK:s allmänna uppfattning 
är att päföljden villkorlig dom bör behållas i allt väsentligt oförändrad och 
att möjligheterna till intensivövervakning och intagning i anstalt bör till
godoses inom skyddstillsynens ram. Något tillspetsat och förenklat hyser 
JK den uppfattningen att en del av det nuvarande ungdomsfängelsekliente
let kan föras in under den vanliga fängelsepäföljden och att det beträffande 
återstoden finns i stort sett tillriickliga handlingsmöjligheter inom ramen 
för den nuvarande skyddstillsynen. 
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RA betonar att en förutsäuning för ett avskaffande av ungdomsfängclsc
pMöljdcn är att detta ej tillätes medföra en vidgad tillämpning av fängclsl'
straffet. En sädan utveckling torde dock vara möjlig att förhindra genom 
tämligen begränsade ingrepp i päföljdssystemet. Sälumla tnrde en utvidg
ning av institutet anstaltshehandling vid skyddstillsyn samt en höjning av 
åldersgränserna i 26 kap. 4 9 2 st. BrB för begränsning av fängelsestraffets 
tillämplighet och i 33 kap. 4 § BrB för underskridande av straffminimum i 
princip vara tillfyllest. Utredningen gar emellertid mycket längre och lilg
ger fram förslag till delvis helt nytt pi\följdssystem. Mot hakgrund av vad 
man känner till om ungdomsfängelseklientclet kan man ställa sig tveksam 
till frågan om frivard i egentlig mening är en pMöljd som kan fä niimndviird 
praktisk användning betriiffande dem som i dag dömes till ungdomsfängel
se. Visserligen torde en upprustning av frivärdens resurser kunna i viss 
mån vidga ramen för institutets användning men n:1got avgörande suhstilllt 
för frihetsberövande pMöljd torde det inte komma att utvecklas till. Med 
hänsyn härtill anser sig inte RÅ kunna tillstyrka det framlagda förslaget. 
vilket i väsentlig mån vilar just på den förutsättningen att en påföljd med 
intensiv övervakning skall kunna kompensera bortfallet av påföljden ung
domsfångelse. Vidare kan mot förslaget till förändringar i paföljdssystemet 
anföras att detta genom förslaget skulle bli ytterligt komplicerat och svår
överskådligt. Härtill kommer att gränsen mellan på.följderna villkorlig 
dom och tillsynsdom är oklar. I viss mån går dessa påföljder över i varand
ra. De nu påtalade bristerna är enligt RA:s mening sä allvarliga att förslag
et även av denna anledning ej kan läggas till grund för lagstiftning. RÅ 
framhåller vidare att BRÅ-rapporten !Hrottsförebyggande radets rapport 
1977: 7. Nytt straffsystem) måhända kan komma att leda till fortsatt utred
ningsarbete da det gäller påföljdssystemets utformning. Det kan därför sät
tas i fråga om man ej nu bör avstå frän andra ändringar än sädana som är 
nödvändigt förbundna med ett avskaffande av ungdomsfångelsepåföljden. 
De sälunda nödvändiga ändringarna är enligt RA en utvidgning av instilll
tet anstaltsbchandling vid skyddstillsyn samt en höjning av vissa ålders
gränser. Beträffande anstaltsbehandiing vid skyddstillsyn ansluter sig RÅ 
till utredningens uppfattning. Enligt RÅ bör den längsta tiden för anstalts
behandling kunna ökas till tre månader. Samtidigt bör anstaltstiden be
stämmas av domstolen. Därmed skulle påföljdens allmänpreventiva värde 
öka. Vidare bör i enahanda syfte någon verkställighet utom anstalt ej rn 
komma ifråga. Slutligen bör nuvarande förbud att förordna om anstaltshe
handling beträffande den som ej fyllt 18 ar utgä. I sakens natur ligger dock 
att restrektivitet måste iakttas beträffande denna åldersgrupp. En höjning 
av åldersgränserna i nuvarande 26 kap. 4 § 2 st. BrB beträffande fängelse
straffets tillämplighet och i 33 kap. 4 § I st. BrB för underskridande av 
straff minimum kommer främst att beröra den stora del av ungdomsfängel
seklientelet som kännetecknas av hög brollsintensitet och snara återfall. 
Givetvis medför en höjning av berörda åldersgränser lättnader även för 
den grupp som vid ett oförändrat påföljdssystem skulle ha dömts till tids
bestämt fängelsestraff. Detta behöver emellertid ej utgöra nägot hinder 
mot all bestämma generella åldersgränser. För att undvika att f1stadkom
ma beaktansvärda förlängningar av anstaltstiderna för den betvdande del 
av ungdomsfångelseklientelet som fyllt 21 år vill RÅ förorda ·ait ifrågava
rande åldersgränser höjs till 23 ar. När det gäller underskridanden av 
straffminimum bör - såsom utredningen framh{1llit - mera väsentliga si'i-

- _ d~na förbehållas de yngre inom åldersgruppen. 
Enligt länsåklagaren i Uppsala län kan några bärande skäl för att ha 
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speciella påföljder för ungdomar i 18-20-arsåldern knappast anföras. De 
förslag till kriminalvård i frihet som utredningen lagt fram bör därför inte 
leda till separat lagstiftning. I stället hör dessa förslag tas med i de fortsatta 
överväganden som BRÄ:s rapport måste leda till. I avvaktan på resultatet i 
denna fortsatta utredning hör för ungdomsfångelseklientelet endast företas 
vissa smärre iindringar som redan nu utan svårigheter kan genomföras. De 
viktigaste förändringarna skulle då vara att påföljden ungdomsfångelse av
skaffades och ersatls med 11ingelse samt all stadgandet om lindrigare straff 
för ungdomar under 18 år i BrB 33 kap. 4 *utvidgades till att också avse 
ungdomar under 21 år. 

Lii11sil/.:.l11g11re11 i S/.:.arahorgs liin anser att det inte finns anledning all 
helt förkasta behandlingstankcn och s~irskilt inte i ett straff system för unga 
lagöverträdare. Adekvata t1tgärder i början av brottsligheten skulle kunna 
minska hehovet av fängelsestraff. Utredningens förslag till kriminalvård i 
frihet är sväröverskädligt i mtmga stycken. Det innebär en onödigt stor dif
ferentiering av påföljderna och för stora m~jlighcler för verkställighets
myndigheten till ändring av deras innehäll. Om man anser det angeläget att 
snarast avskaffa ungdomsfångelse torde en intensivövervakning vara enda 
lösningen för all undvika större användning av fängelsestraff för dem som 
nu döms till ungdomsfångelse. Ett förslag är att en förenklad. mindre re
surskrävande tillsynsdom införs för endast ungdomsbrottslingarna innan 
man inför påföljden som allmän sanktion. Dä kunde man pröva dess funk
tion och verkan och få till stånd ett intressant experiment för den krimino
logiska forskningen. Det behov som onekligen finns av utvidgade kontroll
åtgärder och ingripanden mot dem som dömts till skyddstillsyn kunde till
godoses inom ramen för nuvarande skyddstillsyn. Domstolen skulle då i 
domen bestämma övervakningens utformning. Resultatet skulle alltså bli 
en skyddstillsyn med mera differentierade ingripanden. Nästa steg vore för 
vuxna lagöverträdare fängelse medan de unga lagövenrädarna anförtrod
des en frivårdsform med för dem lämpade kraftiga kontrollåtgärder. 

Ö1·erklaRaren i Gij1ehorRs ä/.:./agartlisrrikt påpekar att ett genomförande 
av utredningens förslag utan revidering skulle innebära inte mindre än sex 
olika frivårdspåföljder med inbördes ganska små olikheter. Härutöver till
kommer ytterligare en övcrvakningsform vid förtida frigivning. Det fram
står som ytterst tveksamt om det lämpliga i så många skilda men ändock 
likartade påföljder då. risken till svåröverskådlighet är uppenbar. Bl. a. sy
nes domstolarna i strävan att finna en så adekvat påföljd som möjligt kun
na hamna i besvärliga valsituationer till men för en önskvärd enhetlig rätts
tillämpning. Vidare torde det för såväl den dömde som vederbörande över
vakare kunna uppkomma svårigheter vid tillämpningen av den i det enskil
da l"allt:t föreskrivna övervakningsformen. Detta kan i sin tur medföra att 
behovet skjuts i bakgrunden till förmän för det formella beslutet vilket na
turligtvis vore djupt olyckligt. Det bör vara möjligt att inordna den intensi
va övervakningen i nuvarande skyddstillsynspåföljd. Utredningen har ock
så diskuterat en sådan lösning men funnit den vara betänklig ur rättssäker
hetssynpunkt under motivering att den som dömts till skyddstillsyn bör ha 
ett berättigat anspråk att redan genom domen få klart för sig om påföljden 
skall kunna förenas med en intensiv övervakning. Emellenid synes utan 
svårighet kunna införas en regel som ålägger domstolen att i samband mt!d 
domen meddela vilken övervakningsform som skall vara tillämplig i det en
skilda fallet. Kravet pa erforderlig rättssäkerhet borde härigenom vara 
uppfyllt och de av utredningen anförda betänkligheterna blir på så vis eli
minerade. Det förordas sålunda att de nya och värdefulla tankegångar som 
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kommit till uttryck i utredningens förslag tillvaratas pä det sättet att den 
nuvarande villkorliga domen bibehiills i oföriindral skick och att inlentio
nerna bakom begreppet tillsynsdom inordnas under i dag g~illande skydds
tillsynspäföljd med de ändringar och tillägg som lagtekniskt dä maste följa. 
Förutom att man härigenom undviker införandet av ett helt nytt begrepp -
tillsynsdom - reduceras det föreslagna antalet frivardspMöljder väsentligt 
vilket får bedömas som angeläget. Genom en utvidgning av skyddstillsyns
påföljden på föreslaget sätt bör i vart fall en viss mindre del av de personer 
som i dag har dömts till ungdomsfängclse förhoppningsvis kunna undgå alt 
i fortsältningen omedelbart kunna dömas till fängelse. För övriga återstår 
som enda ersättningspåföljd fängelse. De föreslagna strafflindringsreglerna 
för personer under 21 år bör dä i allt väsentligt utgöra säkerhet för att ett 
avskaffande av ungdomsfångelse likväl inte leder till ökade frihetsberövan
den för berörd kategori. Slutligen blir en sannolik konsekvens vid ett ge
nomförande av utredningens tankegångar att olägenheten rörande avsak
naden av ett mellanting mellan nuvarande skyddslillsyn och fängelse för 
andra lagöverträdare än ungdomsfängelseklientelet försvinner. Denna ef
fekt som i viss män - i vart fall jämfört med direktiven - kan sägas vara en 
gratisprodukt av utredningens förslag hälsas med stor tillfredsställelse. 

Göta hovrätt tillstyrker att ungdomsfångdse avskaffas och att straffned
sättningsregeln i 33 kap. 4 § BrB utvidgas så att den omfattar även ungdo
mar i åldern 18-20 år. I övrigt avstyrker hovrätten utredningens förslag. I 
direktiven för utredningen uttalas att avskaffandet av ungdomsfängelse in
te fä.r leda till ökade frihctsberövanden för den kategori av unga lagöverträ
dare som det här är fråga om utan tvärtom bör medföra en förskjutning mot 
andra kriminalvårdande åtgärder. Sedan dessa uttalanden gjordes har ung
domsfångelsepåföljden i domstolarnas praxis använts betydligt mer re
striktivt än tidigare. Antalet nyintagna i anstalt efter dom på ungdomsfang
else har sålunda sedan 1973 minskat med omkring 50 %. Delvis kan minsk
ningen förklaras av att fängelse ådöms i stället för ungdomsfångelse men i 
flenalet fall har ungdomsfängelsepäföljden ersatts av skyddstillsyn. I de 
fall fängelse har använts torde strafi'tiden ha varit relativt kort. När ung
domsfängelse tillgrips f. n. är brottsligheten vanligen av sådan art och om
fattning att ett fängelsestraff skulle medföra en längre tids frihetsberövan
de än ungdomsfängelse. I tillämpningen har ungdomsfångelse således av
skaffats i fall där denna påföljd kan ersättas av kriminalvård i frihet eller 
kortare tids fängelse. När ungdomsfångelse inte kunnat ersättas av annan 
påföljd är det regelmässigt fråga om allvarlig kriminalitet. främst grova för
mögenhetsbrott i stort antal. eller allvarliga narkotikabrott och våldsbrott. 
Tanken att i dessa fall ersätta ungdomsfångelse med kriminalvård i frihet 
är enligt hovrättens mening inte realistisk. Brottens art och omfattning är 
genomgående sådan att annat än frihetsberövande påföljd inte kan komma 
i fråga. Om ungdomsfängelse skall avskaffas utan att detta skall leda till 
längre tids frihetsberövande för ungdomar i åldern 18-20 är krävs att 
straffnedsättningsregeln i 33 kap. 4 § BrB utvidgas all omfatta även denna 
kategori. Någon ytterligare lagstiftning behövs inte för att ungdomsfängel
se skall kunna avskaffas. Hovrätten anser alltså att det är opåkallat att med 
anledning av ungdomsfängelsets avskaffande genomföra de förändringar 
av frivårdspåföljderna som utredningen föreslår. Enligt hovrättens mening 
är de föreslagna ändringarna av dessa påföljder dessutom olämpliga frän 
flera synpunkter. 

Hovrätten för Övre Norrland ansluter sig i allt väsentligt till utredning
ens förslag. Hovrätten vill emellertid varna för att det kan bli svart att få 
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förslagets system att fungera i praktiken sf1som utredningen har tänkt sig. 
Det förefaller kanske v~il teoretiskt i sin konstruktion. Det är dessutom tvi
velaktigt om det kan eller hör genomföras utan betydligt större resursför
stärkningar än utredningen har räknat med. I vissa avseenden ger utred
ningens förslag anledning till närmare kritik. En fördel med förslaget blir 
enligt utredningen att det skapar större möjligheter att vid aterfall i brott 
ästadkomma en från allmänpreventiv synpunkt påkallad upptrappning 
inom päföljdssystemct utan all man därför alltför snart behöver tillgripa 
frihetsstraff. Den inhördes svt1righetsgraden mellan de olika pMöljderna 
framträder i utredningens förslag genom rekvisiten för deras tillämpning. 
Det tir svårt all inse varför man inte uttryckligen anger den inbördes svå
righetsgraden mellan de olika påföljderna. Det kan självfallet hävdas att en 
sädan hestiimmelse bör införas först i samband med en fullständig revision 
av påföljdssystemet. Den invändningen kan sägas fä en ökad tyngd genom 
att den föreslagna påföljden tillsynsdom kan sägas ta sikte på en viss grupp 
av lagöverträdare, nämligen de yngre. Hovrätten är inte övertygad om 
bärkraften hos dessa invändningar. Hovrätten förutsätter därför att frågan 
övervägs allvarligt i det fortsatta beredningsarbetet. Hovrätten ifrågasätter 
ocksfi om inte de föreslagna lagändringarna innebär en så pass väsentlig 
modifiering av behandlingsteorierna att det är befogat med en omformule
ring också av I kap. 7 * BrB. Med hänsyn till de rekvisit som uppställs för 
tillämpningen av påföljderna förefaller det som om villkorlig dom med 
övervakning har mer gemensamt med tillsynsdom än med övriga former av 
villkorlig dom. Det blir än tydligare mot bakgrund av att villkorlig dom 
med övervakning under verkställigheten kan omvandlas till tillsynsdom 
och därmed slutligen leda till frihetsberövande genom intagning i anstalt, 
lät vara att förordnande därom inte får ges samtidigt med förändringen av 
påföljden. Enligt hovrättens uppfattning bör ett enklare och överskådligare 
system kunna vinnas, om bestämmelserna om tillsynsdom och om villkor
lig dom med övervakning arbetas samman i ett gemensamt kapitel. En an
nan metod kunde vara att behandla villkorlig dom i ett kapitel. villkorlig 
dom med övervakning i ett annat kapitel och tillsynsdom i ett tredje. Där
med skulle man också vinna att förutsättningarna i 27 kap. 9 § BrB för att 
förvandla villkorlig dom med övervakning till tillsynsdom kunde uttryckas 
klarare. Med den nu föreslagna systematiken skulle den rena villkorliga 
domen fä en enklare och klarare utformning. Påföljden skulle bättre svara 
m.1t benämningen straffvarning. Möjligheten till erbjudande om stöd och 
hjälp bör utan tvivel finnas kvar. Det kan sättas i fråga om inte föreskrifter
na i detta ämne bör tas in i frivårdsförordningen. Förordnandet bör dock 
ankomma på domstolen. I utredningens förslag framställs sådant erbjudan
de som avses nu i någon mån som kännetecken för en självständig pä
följdsform. Detta kan dock knappast sägas motsvaras av någon realitet. 
För att ett orealistiskt synsätt skall motverkas bör därför bestämmelsen 
om erbjudande om stöd och hjälp kanske arbetas in i 27 kap. I § BrB. Ut
redningen har strävat efter att ge sina förslag samma språkdräkt som de 
författningar i vilka de föreslagna ändringarna skall göras. Detta är enligt 
hovrätten en minst sagt tveksam metod. Den blir särskilt tveksam när det 
blir fråga om så omfattande och ingripande ändringar som här. Oet kan inte 
vara rimligt all. av hänsyn till enhetligt, är 1978 använda ett så Mderdom
ligt spräk som utredningen har i nyskrivna texter. Hovrätten erinrar i detta 
sammanhang om hur ändringarna i giftermålsbalken utformades när den 
balken ändrades i betydande omfattning år 1974 och förutsätter att de be
stämmelser som utredningens förslag kan föranleda får en modernare och 
mera lättbegriplig utformning. 
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l\ammarriillen i .lii11kiipi11g finner det angeHiget att nya regler infors sä 
att frihetsherövande piifoljder för ungdmnar i si1 stor utstdickning som 
möjligt skall kunna ersiittas med ptiföljd i frihet. Kammarrätten irnser det 
diirför liimpligt att en ny påföljd tillskapas som ersiittning för ungdoms
fangcls(' i enlighet med de riktlinjer som anges av utredningen. Det fön:
sbgna frivårdssystemel för<:faller dock onödigt inveckla!. I vart fall ur den 
dömdes synpum. torde det mtrnga gånger vara likgiltigt vilken form av 
övervakning SO'~l han är utsatt för. 

Stockholms ' •1gsrii11, som delar utredningens uppfattning att det inte 
liingre finns anledning att hehålla ungdomsfängelseptiföljden. vill dock er
inra om utredningens papekande att ungdomsfiingdse har vid prövning av 
tkimstol eller genom Malsunderlåtclse av åklagare i stor omfattning kom
mit att avse även nya hrott. begfrngna innan pil.följden tillfullo verkställts. 
Vid upprepad brottslighet kommer. sedan ungdomsfängelse avskaffats. 
sl1m pMöljd i stlilkt i icke ringa utsträ..:kning fängelsestraff att behöva till
gripas varvid tiden for frihetsberövande! sammantaget kan komma att 
överstiga tiden för frihetsberövande! vid ungdomsfängelse. Vad giiller de 
ändringar i påföljdssystcmet som har hetraktats som en nödvändig följd av 
att ungdl1msfangelse avskaffas är förslaget att införa den nya pMöljden till
synsdom det mest väsentliga. Tingsrätten anser sig inte kunna biträda ut
redningens uppfattning att en stl.dan pf\följd. vars grundläggande innehäll 
utgörs av intensiv övervakning. är ägnad att tillgodose högt ställda all
mänpreventiva krav pä en kännbar reaktion eller att för det starkt brotts
henägna klientel det här gäller motverka återfall i hrott. Dessutom måste 
befaras att det uppsttir faktiska svä.right:ter att genomföra påföljden i enlig
het med utredningens intentioner. Som utredningen ocks~\ har anmärkt 
finns inom ramen för skyddstillsyn formellt starka tvångsmässiga inslag 
och dess sanktioner är - åtminstone teoretiskt sett - ännu mer ingripande 
än de som föreslfls för tillsynsdom. Vid skyddstillsynt:n motiveras de 
tvflngsmässiga inslagen. inklusive anstaltsbt:handling. huvudsakligen från 
individualpreventiva utgångspunktt:r under det att tillsynsdomens tvångs
inslag enligt förslaget grundas på allmänpreventiva överväganden. Tings
rätten delar utredningens uppfattning att tvångsåtgärder inom kriminal
vf!rden i huvudsak bör användas endast i syfte att tillgodose: samhällets in
tresse av att den dömde hindras att begå nya brott eller att andra personer 
avhålls att begf1 brott. Det torde dock vara möjligt att med mindre lagiind
ringar och en ändrad tillämpning i praxis tillgodose en sädan princip inom 
ramen för nuvarande skyddstillsyn. Om vissa 1vt111gsinslag i skyddstillsy
nen. som t. t:X. anstaltsbehandling. uttryckligen kunde motiveras av hän
syn till allmän laglydnad ges - med den begränsning som anges i 28 kap. 
1 * 3 st. BrB och som fortfarande bör finnas kvar - också ökade mQjlighe
ter att tillämpa skyddstillsynen vid allvarlig brottslighet. För att markera 
del allmänpreventiva syftet med anstaltsbehandling bör tiden för denna bt:
stämmas av domstokn och sanktionen gärna kallas fängelse. För de ung
domar inom det nuvarande ungdomsfangclseklientelet som ink kan få till
synsdom skall enligt förslaget vanligt fängelse utgöra påföljd. Även om så
dana fängelsestraff i fortsättningen torde bli sällsynta synes det dock tings
rätten vara en brist i det tänkta systemet att en friht:tsherövande påföljd 
som mera direkt anpassas till det unga klientel det här är fråga om inte har 
övervägts. Måhända är det svf\n att finna en sådan form. Det är od;sä mQj
ligt att frågan närmast hör hemma inom kriminalvårdens ram. Tingsrätten 
finner vidare anlt:dning till f\tskilliga erinringar mot utredningens förslag att 
avskaffa skyddstillsyn och i stället införa tvf\ nya varianter av villkorlig 
10 Riksdagen 197H/79. I sam/. Nr 212 
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dom. Diiremot ansluter sig tingsrätten till förslagen om att hegriinsa till
liimrningen och Hingden av fhngclsestraff för ungdomar mellan 18 och 2 I 
är samt att mildra reglerna om förverkan av villkorlig frigivning. Tingsriit
ten anser inte - oavsett om förslaget om t illsynsdom blir antaget eller ej ·
att utredningens argumentation för iindring i reglerna för villkorlig frigiv
ning och verkstiillighet utom anstall iir övertygande. Utöver vad som för
anleds av sjiilva remissen vill tingsrätten siirskilt framMlla de mycket stora 
rrohlcm som skulle uppstä om man genomför socialutredningens förslag 
att överföra ansvaret för ungdomar mellan 18 och 21 ar som hegi"itt hrott 
frt1n de harnavi1rdandc mymlighctcrna till kriminalvården. Den vnrd som 
bereds dessa ungdomar i hl. a. ungdomsvl1rdsskolor ersätter nu ofta ett fri
hetshcrövande som pMöljd för allvarlig brottslighet. Kriminalvi1rdcns fri
vi\rdsorganisation. iiven med den tilltiinkta utbyggnaden. motsvarar ej de 
krav som nu kan tillgodoses genom ungdomsvtmlsskolorna. För domsto
len f1terst:ir dt1 ej annat iin att döma ungdomar med den allvarliga brottsliga 
belastning. varom här är fri1ga. till fängelse. 

Giird>orgs cingsriicr delar utredningens allmänna grum.lsyn all ung.d\)ms
fängelse hör ersättas dels med en icke frihetsberövande påföljd vars grund
läggande innehäll utgörs av intensivövervakning. dels med tidshestämt 
fängelsestraff för det hårdast belastade klientelet. Trots detta tar tingsrät
ten avständ frän utredningens hedömningar pt1 väsentliga punkter m:h av
styrker beträffande de huvudsakliga delarna av reformförslaget att dessa 
läggs till grund för lagstiftning. Det material som redovisas i BRA-rappor
ten och de slutsatser som kan dras av detta ger enligt tingsrättens uppfatt
ning all anledning till en genomgripande översyn av hela påföljdssystemet. 
I avvaktan på denna översyn bör påföljdssystemet inte underkastas mer 
omfattande förändringar än som är råkallade av att ungdomsfångclsepä
följden avskaffas. Mot bakgrund härav kan tingsrätten inte tillstyrka att 
pMöljdssystemet redan i förevarande sammanhang blir föremål för en sä 
genomgripande omarhetning som den utredningen föreslagit. Det föreslag
na systemet är vidare komplicerat och svåröverskådligt, påföljderna är 
svära att jämföra. Risk föreligger att systemet kan leda till orättvis och 
olikartad hehandling av personer som hegått likartade brott. Tingsrätten 
instämmer i att man hör sträva efter att ett avskaffande av ungdomsfångel
se i vart fall inte leder till ökat frihetsberövande för det ifrågavarande kli
entelet. Vid bedömandet av i vilken utsträckning frihetsberövande påföljd 
bör komma till användning beträffande dessa ungdomar bör man dock häl
la i minnet att ungdomsfangclseklientclet till alldeles övervägande del be
står av ungdomar som redan i de yngre tonären blivit föremål för upprepa
de ingripanden från samhällets sida. Dessa ingripanden har ofta lett till fri
hetsberövanden i form av intagning i ungdomsvårdsskola. Sådana ungdo
mar kommer sannolikt alt uppfatta all frivård. även intensivövervakning. 
som lindrigare än intagning i ungdomsvårdsskola. Med hänsyn härtill är 
det viktigt att ungdomsfä.ngelsepäföljdens avskaffande och ersättande med 
annan eller andra påföljder inte fär till följd att detta klientel finner det 
"'lönsamt"' att begå brott och därigenom blir föremål för kriminalvård i fri
het i stället för frihetsberövande i form av äterintagning pä ungdomsvårds
skola. Dessa ungdomar skall allts;:\ inte kunna "'straffa sig ut"' till en som 
de uppfattar lindrigare påföljd i frihet. Realistiskt sett maste man därför 
räkna med att denna del av ungdomsfångelseklientelet, dvs. de ungdoms
värdsskolcintagna. inte kan dömas till annan räföljd än frihetsberövande. 
När ungdomsfängelset skall avskaffas bör man därför. i vart fall i avvaktan 
på den översyn av påföljdssystemet som tingsrätten tidigare har berört. 
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koneentrera sig pit att för dessa ungdomar finna ni1gon form av frihetsberö
vanue som iir lindrigare lKh ko11varigare än ett fängelsestraff som med nu 
i:lillande regler skulle komma att utdömas. För den del av ungdiimsfängel
seklientelet som inte har denna hakgrund och hclastning bör tillskapas en 
frivardspilföljd som är mer ingripande än nuvarande skyddstillsyn. Det
samma gäller oeks{1 möjligen för de ungdomar som nu upprepade gånger 
diims till skyddstillsyn för jämförelsevis lindriga brott. Enligt tingsrättens 
uppfattning hiir dessa åtgiirder kunna vidtagas inom det nuvarande p~t

föl.idssystemet utan att man hchövcr tillgripa sti ingripande föriindringar 
oeh tillskapa ett sft komplicerat påföljdssystem som utredningen har före
slagit. I huvudsak hör man kunna ersätta ungdomsfängelsepMöljden ucls 
genom att inom ramen för skyddstillsynen föra in huvuddelarna av de re
formförslag som utredningen har lagt fram om intensivövervakning och 
vistelse i anstalt. dels genom att ändra reglerna för fängelsestraffets använ
dande för ungdomar i enlighet med vad utredningen har föreslagit. 

Enligt Viinershorgs tingsriill bör en sådan rik Oora av olika påföljder 
som utredningen föreslagit om möjligt undvikas. Rättstillämpningen blir 
lätt ojämn och skillnaderna mellan de olika påföljderna kan ofta bli svår att 
urskilja. framför allt pi1 verkställighetsstadiet. Redan av den anledningen 
avstyrker tingsrätten att utredningens förslag om förändringar av den vill
korliga domen oeh skyddstillsynen genomförs i sin helhet. Vissa av del
förslagen kan dock godtas. Påföljden villkorlig dom bör hesta i sin nuva
rande form. Möjlighet bör dock finnas att i enlighet med utredningens för
slag förena villkorlig dom med stödåtgärder. Tingsrätten avstyrker infö
rande av påföljden tillsynsdom. Skyddstillsynen bör i stället bestå med vis
sa ändringar. Först och främst bör åtgärder av olika slag vidtas i syfte att 
göra övervakningen mer effektiv. Vidare bör sanktionshotet för den som 
undandrar sig övervakningen under skyddstillsyn förstärkas. Dessutom 
bör viss ändring ske av reglerna om s. k. anstaltsbehandling. Enligt tings
rätten är det numera så ringa skillnad mellan anstaltsbehandling och fäng
else att tingsrätten ifrågasätter om det är tillräcklig anledning att i fortsätt
ningen behålla anstaltsbehandling som en speciell behandlingsform. Det 
synes naturligast och även konsekvent att kalla även anstaltsbehandling 
fängelse. Detta skulle innebära att det fanns möjlighet för domstol att för 
ett och samma brott döma till skyddstillsyn i förening med kortvarigt fäng
elsestraff. Tingsrätten anser att en sådan påföljdsmöjlighet. innebärande 
att domstolen vid utdömande av fängelsestraff i samband med skyddstill
syn har möjlighet att underskrida straffminimum för fängelse i den aktuella 
strafllatituden. bör införas såsom ett mellanled mellan ''ren" skyddstillsyn 
oeh fängelse. En sådan kombination skulle i många fall ersätta den nuva
rande ungdomsfängelsepåföljden men kan användas också i andra fall. 
Tingsrätten föreslår en sådan kombination i stället för införande av påfölj
den tillsynsdom. Med en sådan kombinationsmöjlighet torde bestämmel
sen i 28 kap. I * 3 st. BrB om särskilda skäl för ädömande av skyddstillsyn 
vid brott med ett års fängelse som straff minimum kunna upphävas. Tings
rätten tillstyrker vidare förslagen att höja åldersgränserna i 26 kap. 4 ~ oeh 
33 kap. 4 * BrB. 

Domstol.1·1·erket erinrar om att flera utredningar nyligen avgett betänkan
den med förslag som invi::rkar på användningen av olika påföljder. Det gäl
ler bl. a. betänkandena av socialutredningen (SOU 1977: 40). utredningen 
om behandlingen av psykiskt avvikande (SOU 1977: 23 ). häktningsutred
ningen (SOU 1977: 50) och åtalsrättskommitten (SOU 1976: 47). Av bety
delse för reformverksamht::ten på detta område är också de övi::rväganden 
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i fräga om interneringsstraffet som f. n. pägär inom justitiedepartementet 
samt i viss män resultatet av utredningen angående översyn av rättegtmgs
förfarandet vid allmän domstol. I BRA-rapporten som innehåller många 
tankeväckande synpunkter. diskuteras ingående principerna för straff
systemets uppbyggnad. I ungdomsfängdseutredningens betänkande slutli
gen framläggs förslag till betydande förändringar i pMöljdssystemet. Med 
hänsyn till denna mångfald av utredningar torde det vara nödvändigt att re
formverksam het en inom straffrättens päföljdssystem inriktas ptl en samlad 
översyn av regellrnmplexet. I avvaktan härpä bör enligt domstolsverkcts 
mening endast angelägna reformer genomföras vilket bör ske inom ramen 
för nuvarande päföljder. Domstolsverket tillstyrker dock att ungdomsfäng
clse avskaffas men avstyrker f. n. att en ny självständig form av frivårdspä
följd införs. Ett avskaffande av ungdomsfängclsepåföljden gör det nödvän
digt att förändra fängelsestraffet och skyddstillsynspåföljden. I hetänkan
det förutsätts att merparten av dem som nu döms till ungdomsfängelse 
skulle kunna komma i fråga för kriminalvärd i frihet genom att institutet 
tillsynsdom tillskapas som en mera ingripande frivårdspäföljd. Det nuva
rande ungdomsfängelseklicntdet består av personer med allvarlig krimi
nell belastning och med en typiskt sett mycket hög 1\tc1fallsrisk. Av gjorda 
klientelundersökningar framgår att inemot hälften av de dömda intages i 
ungdomsfangelse direkt från ungdomsvardsskola. Vidare framgär att fler
talet tidigare lagförts och/eller erhå.llit ätalsunderlätelse. Härtill kommer 
att olika former av giftmissbruk är vanligt förekommande bland dessa 
dömda. Mot bakgrund av dessa förhållanden ifrågasätter domstolsverket 
om kriminalvård i frihet över huvud taget är realistiskt som huvudalterna
tiv vid ett avskaffande av ungdomsfångelse. Enligt domstolsverkets me
ning torde man i stället få räkna med att merparten kommer att dömas till 
fängelse. Förutsatt att bestämmelserna om fängelsestraff ändras så som ut
redningen tänkt sig bör en sädan utveckling godtas. 

Kriminalvårdsstyre/sen ansluter sig till förslaget om avskaffande av ung
domsfängelsepåföljden. Denna påföljd bör också enligt styrelsens mening 
delvis kunna ersättas med någon form av skärpt tillsyn i frihet. För en be
tydande del av ungdomsklientelet kommer emellertid även fortsättningsvis 
frihetsstraff många gånger att te sig ofrtlnkomligt. De av utredningen före
slagna bestämmelserna om strafflindring för ungdomsklientelet tillstyrks 
därför. Inför de ersättningspåföljder som utformas i betänkandet ställer sig 
styrelsen emellertid i väsentliga delar tveksam. Styrelsen hyser visserligen 
förståelse för synpunkten att det av allmänpreventiva skäl kan vara moti
verat att tidigare än vad som nu är fallet markera en upptrappning inom på
följdssystemet även såvitt avser päföljdsformer i frihet. I praktiken torde 
emellertid det komma att ställa sig svårt att åstadkomma den åsyftade 
skillnaden mellan de sex olika formerna av frivård som föreslagits. Risk 
torde föreligga att de avsedda nyanserna endast får formell betydelse un
der det att i den praktiska hanteringen de olika påföljdernas faktiska inne
håll inte i någon väsentlig grad kommer att skilja sig åt. Vidare kan syste
met komma att bli stelt och tungrott inte minst p. g. a. den ökande styrning
en från domstolarnas sida. Tillsynsdomspåföljden kommer sannolikt gans
ka snart att visa sig ur kontroll- och säkerhetssynpunkt otillräcklig för 
stora grupper av det härt brottshelastadc och ofta starkt rymningsbenägna 
nuvarande ungdomsfängelseklientelet. Däremot finns det anledning att an
taga att domstolarna skulle i den nya påföljden finna ett välkommet kor
rektiv att användas företrädesvis för den som 1\terfaller i brott och hä1för i 
brist på bättre alternativ döms till fortsatt skyddstillsyn. Om tillsynsdom i 
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betydande omfattning skulle komma att adömas sistn1imnda klientel finns 
ol:kså anledning befara att pilföljden i sig int,c kommer att anses som ett till
räckligt ingripande alternativ till ungdomsföngelse. Styrelsen vill om för
slaget till tillsynsdom i dess tre olika konstruktioner framhalla att genom 
förslagets förverkande ingenting av nämnvärd praktisk het yddse skulle 
uppnås som inte skulle kunna genomföras genom tillskapandet av en enda 
päföljd. En ny sanktion som skulle kunna utgöra en stidan paföljd i frihet 
som enligt utredningens direktiv kunde ers1itta ungdomsfangelse skulle 
kunna ges en smidigare utformning än den föreslagna och 1indf1 tillgndlise 
kraven pt1 skärpt tillsyn. Man kan n1imligen väl tänka sig att [1stadkomma 
en strikt, på goda känslobindningar grundad och därmed mtih1inda ända
mftlsenligare kontroll av klienten genom ntgärder som fortlöpande kan an
passas efter vad som framstår som behövligt. Valet av övervakare fram
stnr som utomordentligt betydelsefullt för utfallet av intensivövervakning. 
Skyddskonsulcnten torde med sin personkännedom ha goda möjligheter 
att utse lämplig övervakare i det särskilda fallet. Under förutsättning att 
övervakningen ges ett sådant innehf1ll som antytts skulle styrelsen vara 
henägen acceptera en sälunda kvalificerad skyddstillsyn som sj1ilvständig 
paföljd vid sidan av den ordinära skyddstillsynen. Nuvarande skyddstillsy
nen och den villkorliga domen skulle i så fall kvarsttt oförändrade. Det nu
varande skyddstillsynsinstitutet kan enligt styrelsens mening inte ännu an
ses färdigutvecklat eftersom verkställighetsmyndighcterna först på senare 
tid erhållit tillräckliga resurser för det fulla förverkligandet av innehållet i 
denna påföljd. Ett för utredningen signifikativt drag är att den vill förlägga 
tyngpunkten i frivårdens verksamhet till den kriminellt mest helastadc kli
entelgruppen. Styrelsen finner en sådan koncentration av resurserna dis
kutabel. Bland de mindre brottsbelastade - särskilt dä !iland det yngre kli
entelet - ger frivårdsinsatserna erfarenhetsmässigt väsentliga och mtmga 
gånger avgörande rcsocialiseringsresultat. Det vore högst olyckligt om 
denna gynnsamma utveckling skulle äventyras som en följd av ändrad allo
kering av de tillgängliga resurserna .. 

Ungdom.~fänRelseniimnden betonar att de viktigaste komponenterna 
när det gäller att förebygga sociala problem och kriminalitet hos ungdom är 
utbildning och arbete. Som ocks::\ utredningen har visat är det pa dessa 
punkter som ungdomsfångelsceleverna har de största hristerna. Deras 
skolgäng har ofta avbrutits i förtid och yrkesutbildning och arhctslivserfa
renhet saknar de i allmänhet helt. Den sysslolöshet som följer med ökande 
ungdomsarbetslöshet är en grogrund för missbruk och kriminalitet. Den 
viktigaste kriminalvårdande behandlingen för de ungdomar som redan är 
kriminellt belastade är därför att övervinna dessa ungdomars utbildnings
och arbetshandikapp. De viktigaste åtgärderna för att förebygga att nya 
ungdomar hemfaller åt kriminalitet är att tillförsäkra alla ungdomar en god 
skol- och yrkesutbildning och ett meningsfullt arbete. Ungdomsfängelsc
eleverna har således ofta svårartade sociala och personliga problem. En 
förändring har också skett på senare är i ungdomsfängelseklientelets sam
mansättning mot i regel grövre brottslighet och mer omfattande tidigare 
kriminalitet. Nämnden anser därför högst tveksamt om den intensivöver
vakning som anges i förslaget till tillsynsdom är tillräcklig för att tillrättafö
ra stora delar av det unga klientel det är fråga om. 

lnta11cri11g.rniim11den ställer sig mycket tveksam till om det av utred
ningen uppställda syftet med tillsynsdomen kan nås med förslaget. Argu
mentationen för den föreslagna päföljden är inte övertygande. Den intensi
va övervakningen kan väl komma att uppfattas som kännbar. Risk förelig-
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ger cmellertid att dcn sä gott som dagligen [1terkommande kontaktskyldig
hetcn mangen g:mg av den dömde kommer att uppfattas som trakasst:ri 
och diirmed kommer att motverka sitt syfte. Det kan även sättas i fräga om 
sf1dan övervakning som f"iiresli1s far nt1gon brottsförebyggande effekt slir
skilt när det gliller den grupp unga lagöverträdare som päföljdcn närmast är 
avsedd för. lnterncringsni"imnden <.lclar utredningens uppfattning att det är 
angdliget att hegriinsa användandet av frihetsberövande påföljder. Enligt 
nlimndcns mening är det cmellcrtid tveksamt om tillsynsdom i enlighet 
med förslaget i nt1gon niimnvlinl utsträckning kan bli ett anvlindhart alter
nativ till frihetsstraff for de unga lagöverträdare som f. n. tas in i kriminal
värdsanstalterna. Sftsom utredningen framhållit lämnar den nuvarande pt1-
följdcn skyddstillsyn möjlighet till en mer eller mindre intensiv övervak
ning:. Nämnden är inte övt:rtygad om angelägenheten av att ersätta skydds
tillsyn med tillsynsdom lll.:h villkorlig dom med övervakning. Enligt nämn
dens mening hör den nuvarande skyddstillsynen behållas. Därmed skulk 
frivi"trdens stödjande och behandlande roll framhävas tydligare. Vidare 
skulle det formella tvi:i.nget för den dömde att följa föreskrifter och anvis
ningar k varst;1. Enligt nämndens mening bör påföljden inte konstrueras sä 
att man förlitar sig hell pt1 den dömdes frivilliga medverkan. En reform av 
kriminalvården i frihet synes böra ske inom ramen för skyddstillsyn. 

Enligt iircrrnk11i11gs11iim11clc11 i t:skilst1111a har tiden i någon mån gått för
bi utredningen. Önskemålet om en förskjutning mot ej frihetsberövande åt
gärder för ifrägavarande kategori av unga lagöverträdare kan sägas redan 
vara tillgodosett genom de förändringar i praxis som på senare år ägt rum i 
fråga om· <\dömande av ungdomsfängelsc. Det restklientel som numera 
t:tläggs denna pitföljd bestb.r huvudsakligen av unga återfallsförbrytare. för 
vilka andra ingripanden prövats men misslyckats. Det kan med utgångs
punkt i nämndens erfarenheter hlivdas alt kriminalvärd i frihet sällan eller 
aldrig kunnat vara ett realistiskt alternativ för dem som pä senare tid 
ådömts ungdomsfangelse. I ot:h med detta saknas faktiskt i och för sig an
ledning att ta ungdomsföngelscs avskaffande till intäkt för mera ingripande 
reformer pä frivärdens område. Nämnden är i mångt och mycket kritisk 
mot utredningens förslag. Rent allmänt framstår det framlagda betänkan
det i mycket som en ambitiös skrivbordsprodukt. överarbetad. sväröver
skädlig ot:h till sina effekter i åtskilliga hänseenden orealistisk ot:h oprak
tisk. Det är nämndens uppfattning att förslagen på mänga punkter måste 
omarbetas för alt en godtagbar lagprodukt skall framkomma. Det måste 
ifrt1gasättas om ett st1dant arbete bör utföras innan principerna för den 
framtida kriminalpolitiken klarnat. 

ö1·crl'(l/.;11i11g.rnii11111de11 i Giitehorg, andra avdelningl'n anser att hela på
följdssystcmct bör bli föremäl för ytterligare utredning. Till följd härav bör 
förilndringar f. n. göras endast i den utsträckning sådana är päkallade av att 
ungdomsfängclse avskaffas. En rt:form som begränsas på detta sätt kan 
fungera som försöksverksamhet för en mera genomgripande reform i fram
tiden. Nämnden kan diirför inte tillstyrka att påföljdssystemet redan nu 
omarbetas pn ett så genomgripande sätt som utredningen föreslagit. Utred
ningens förslag är dessutom komplicerat samt svårt att överblicka och på
följderna svåra att jämföra. ~ämnden instämmer i att ett avskaffande av 
ungdomsfängdse inte fär leda till ökat frihetsberövande. Vid denna be
dömning hör man dock utgå från att ungdomsfängelseklicntelet till alldeles 
övervägande del består av ungdomar som redan tidigare blivit föremål för 
upprepade· ingripanden frftn samhällets sida och att dessa ingripanden 
mycket ofta leder till frihetshcrövanden i form av intagning i ungdoms-
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v:\rdsskola. Realistiskt sett m<'iste man därför riikna med att de ungdoms
vi\rdsskolcintagna inte kan dömas till annan påföljd än frihetsberövande. 
När ungdomsfängclse skall avskaffas bör·man.diirför koncentrera sig på att 
för dessa ungdomar finna någon form av frihetsberövande som iir lindriga
re tich kortvarigare än vad som annars iir praxis. För den del av ungdoms
fängelseklientelct som inte har denna bakgrundsbclastning och möjligen 
för de ungdomar som nu upprepade gänger döms till skyddstillsyn bör till
skapas en frivårdspåföljd som iir mer ingripande iin den nuvarande skydds
tillsynen. Enligt nämndens uppfattning bör dessa åtgärder kunna vidtas 
inom det nuvarande päföljdssystcmet och att man alltså inte behöver till
gripa sä ingripande förändringar och tillskapa ett st\ komplicerat pMöljds
system som det utredningen föreslagit. I huvudsak bör man kunna ersiitta 
ungdomsfängelse dels genom att inom ramen för skyddstillsynen föra in 
huvuddelarna av de reformförslag utredningen framlagt beträffande inten
sivövervakning och vistelse i anstalt. dels genom att iindra reglerna för 
fängelsestraffets användande beträffande ungdomar i enlighet med vad ut
redningen föreslagit. 

Ö1·errnk11i11g.rniim11dc11 i tvlalmii. första m·de/11i11ge11 anser det vara 
osannolikt att tillsynsdom med den föreslagna utformningen kan komma 
att träda i stället för ungdomsfängelse i någon nämnvärd omfattning. Med 
tanke pfl den begränsning i antalet domar på ungdomsfängelse som har 
skett de senaste ilren måste man räkna med att ett övervägande flertal av 
dem som nu döms till ungdomsfångelse i stället kommer att dömas till fäng
else antingen i första hand eller ev. efter försök också med tillsynsdom. 
Om detta antagande är riktigt försvagas skälet för att införa denna päföljds
form. Den har icke mera allmänt sett sådana fördelar att den likväl bör 
övervägas. Det kan väl sägas att det bland dem som dömts till skyddstill
syn eller som fär frigivningspermission ifrån ett fängelsestraff förekommer 
fall för vilka intensiv övervakning. åtminstone för en kortare tid. är ända
målsenlig och önskvärd och därför också redan nu kommer till användning 
i den utsträckning det är praktiskt möjligt. Det måste dock observeras att 
intensiv övervakning i kontrollsyfte inte i sig själv har nägot värde. Att 
själva övervakningen. såsom utredningen tänker sig. skulle kunna förhind
ra eller försvåra fortsatt brottslig verksamhet måste betvivlas. Övervak
ningen måste hänföra sig till bestämda krav som indirekt tar sikte på att 
minska risken för en fortsatt brottskarriär. Viktigast härvidlag när det gäl
ler den stora grupp som har brott till levebröd är kravet att söka arbete och 
att infinna sig till och fullfölja ett erhållet arbete eller påbörjad utbildning. 
Av stor betydelse för att förebygga fortsatt brottslighet är också kravet att 
avstl\ frän alkolhol eller narkotika i de fall då bruket härav framstår som en 
riskfaktor. Intensivövervakning kan vara befogad. särskilt under kortare 
tid. beträffande dömda med sådana personlighetsdrag att de väl har goda 
föresatser men ringa vitalitet när det gäller att förverkliga dem. I vilka fall 
en sådan övervakning är befogad och i vilka fall den närmast är till skada 
måste dock bedömas i omedelbar anslutning till frivårdens genomförande 
och av den personal och de organ som är vana att kämpa med dessa pro
blem och därtill har en omfattande personkännedom. Om man däremot gör 
en intensivare övervakning till en särskild påföljdsform att besluta för 
domstol förstör man alldeles användningen av denna. Detta gäller särskilt 
när domstolen skall anlägga den synpunkten att själva övervakningen är 
"en kiinnbar päföljd" och sålunda föreskriva den för personer på vilka den 
inte alls passar. Över huvud taget är tanken att domstolen också inom ra
men för frivården skall utportionera obehag i passande doser allt efter 
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brottets sv~trhetsgrad hdt orimlig. l'orportinalitet kan viil. som nu. fä giilla 
fängelse eller böter men inte graden av övervakning som m:'istc bestiimmas 
av det aktuella behovet. Man riskerar eljest att de krav som stiilb uppfattas 
som helt meningslösa och därför inte kan upprätthttllas. Den nya pti.löljds
formen kan härigenom bli ett totalt misslyckande. Nämnden anser alltså 
att i lämpliga fall en intensiv övervakning skall kunna förekomma som ett 
led i den frivård som nu bedrives. Några ändrade regler hiirom för skydds
tillsyn eller andra former av frivärd är icke behövliga. Det bör ankomma på 
skyddskonsulent lH:h övervakningsniimnd att anpassa öwrvakningen till 
vad som i varje särskilt fall iir iindamillsenligt. Det bör allenast betonas att 
detta iir frivärdens primära uppgift. for vilken personalen i första hand 
skall användas och som icke bör tillatas stå tillbaka för några mindre vikti
ga administrativa bestyr. Mot att nu ändra BrB i syfte att införa de föreslag
na reglerna om tillsynsdom kan ocks<'i erinras att dessa avser en liten grupp 
av dömda L)Ch att frägan om det iindamttlscnliga i dessa laglindringar. pä 
grund av utredningens bundna mandat. icke har övervägts i ett större sam
manhang. Uigger man huvudvikten vid att minska användningen av fri
hetsstraff och i högre grad än hittills lita till frivård kommer andra grupper i 
första hand i blickfältet. Främst giiller detta det stora antalet korta frihcts
straff. Det kan erinras om att det förslag till nyansering av påföljdssyste
met för trafiknykterhetsbrott genom införande av skyddstillsyn med nyk
terhetsvårdande behandling i huvudsakliga delar icke har förverkligats än
nu. Även i övrigt är samhandct mellan brott och alkohol eller narkotika av 
stor betydelse. inte minst när det gäller de unga. Om socialutredningens 
förslag förverkligas kommer dessa problem i ökad grad att drabba krimi
nalvården och motverka strävandena att mera än hittills tillämpa frivard i 
stället för frihetsstraff. Att också inom kriminalvården. i samma utsträck
ning som socialutredningen tänker sig för socialtjänsten. avstå från att stäl
la krav på skötsamhet i sådana hänseenden lär icke vara möjligt; samhäl
lets ingripande mot brott är och förblir tvång. En uppenbar olägenhet med 
utredningens förslag att göra tillsynsdom till en särskild på.följd är att det 
uppkommer en konstlad och helt onödig gränsdragning till skyddstillsyn, 
vilken pti.följd utredningen bibeM.ller ändrad till villkorlig dom med över
vakning. Utredningen siiger att denna påföljd måste framstå som mindre 
ingripande än tillsynsdom. Man kan fråga sig hur en sådan skillnad skall 
kunna upprätthållas i praktiken. Utredningen har även i övrigt bemödat sig 
om att göra skillnader mellan olika former av frivård. Dessa skiljaktigheter 
kommer att välla en hel del administrativa svårigheter. medan det iir tvi
velaktigt om de i övrigt kommer att motsvara några realiteter. Den huvud
sakliga skiljelinjen kommer även i fortsättningen att gä mellan frihetsberö
vande och frivård. Nämnden anser icke att de ändringar som sålunda berör 
villkorlig Jom och skyddstillsyn bör självsUindigt genomföras utom i det 
fall som sagts i 28 kap. 2 * BrB i förslaget. 

Ö1·ervaknin,::s11ämnden i Kristinehamn ansluter sig i stort sett till utred
ningens förslag. Nämnden anser dock att utredningen alltför ensidigt utfor
mat vissa förslag med beaktande enbart av vad hänsynen till allmänna lag
lydnaden kräver. Vidare anser nämnden att det kan befaras att urform
ningen av straffet i fortsättningen inte i tillräcklig omfattning sätts i relation 
till den dömdes person. Beträffande samhällets möjligheter att ffillt den 
dömdes vilja förordna om viss vård för att avhjälpa missbruk av t. ex. alko
hol eller narkotika har nämnden följande uppfattning. Det bör finnas möj
lighet för domstol att beträffande det yngre klientelet förordna om nödvän
dig vård mot den dömdes vilja. En sådan möjlighet skulle lämpligen kunna 
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utformas i enlighet mcJ socialutredningens !wvudförsl<tg (S()LJ 1977: 40). 
Ett genomförande fullt ut av undomsfängelscutredningens förslag kan fä 
icke önskvärda konsekvenser för den Jöinde. Han kan befinna sig i en så
dan situation att han sjiilv har svart att avgöra om han är i behov av vtlrJ. 
Niimndcn anser viJare att det allmiinna kravet på skötsamhet för den som 
efter dom är forcmftl för frivärd hör finnas kvar. Det kan inte uteslutas att 
en hart existensen av detta krav kan ha viss inverkan pt1 den dömdes livsfi.i
ring. 

Socia/styrelse11 konstaterar att utredningen föreslår omfattande föränd
ringar i det straffriittsliga systemet. Bortsett frän all förslagen innebär att 
ungdomsfängelse avskaffas skulle de leda fram till resultat som harmonise
rar Jttligt med det straffsystem som BRÅ-rapporten förespråkar. Det kan 
knappast bli akutelit att ta upp frågan om genomförande av utredningens 
förslag innan det blivit klart vad den principiella diskussionen i BRÅ-rap
pm1cn skall leJa till. Enligt socialstyrelsens bedömning kommer fängelse 
troligen att bli den strafform som vanligen ersätter ungdomsfängelse. Sty
relsen har svart att se att det är praktiskt motiverat med så många alternati
va frivårJspåföljder som sex stycken. Socialstyrelsen vill även peka på en 
oklarhet beträffande den framtida gränsdragningen mellan socialvård och 
kriminalvärd. Bestämmelserna i 1 ~ andra punkten i socialutredningens 
förslag till lag om särskilda bestämmelser om vård av underårig tyder på 
att möjligheterna att inom socialvården ta hand om femton-sjuttonb.ringar 
kommer att minska. För tvångsvård krävs enligt nämnda stadgande att den 
unJerärigc utsätter sin hälsa eller utveckling för allvarlig fara genom t. ex. 
brottslig verksamhet. Frågan är om farlighetskravet alltid är uppfyllt i de 
fall brottsligheten bedöms föranleda frihetsberövande. Tolkningen synes 
ligga nära till hands men är inte självklar. Bestämmelsen anger i varje fall 
en sniivare ram än 25b § och 29 § barnavärdslagen enligt vilka omhänder
tagande kan ske p. g. a. brottslig gärning om '"behov av särskilda tillrätta
förande åtgärder bedöms vara eller visat sig vara gagnlösa". Det är här 
nödvändigt med ett klargörande. Det finns annars en risk att vissa lag
överträdare i Mdern l:'i-17 år i brist på alternativ inom socialvården skulle 
ådömas fängelse. En sådan utvidgning i användandet av fängelsestraffet är 
dock inte avsett vare sig av socialutredningen eller av ungdomsfängelse
utredningen. Under senare tid är det inte bara socialutredningen och ung
domsfängelseutredningen som tagit upp frågan om straffrättsliga påföljder 
for unga lagöve1trädare. Den behandlas också i BRÅ-rapportcn. Med hän
syn till att de straffrättsliga påföljderna för unga lagöverträdare nu berörs 
från flera olika utgångspunkter och att omfattande ändringar diskuteras 
vore det enligt styrelsens mening angeläget att fä till stånd en samordning 
av de olika förslagen. De borde tas upp till särskild behandling i ett sam
manhang. Den föreslagna samordningen skulle inte bara vara av värde som 
underlag för en bedömning av generella frågor. Härigenom skulle man ock
så kunna komma ät en del särskilda problem. Ett av dem rör en grupp av 
mycket svårbehandlade ungdomar som nu bollas mellan olika vårdområ
dcn. Det är ett femtiotal ungomar per år för vilka adekvata behandlingsal
ternativ f. n. saknas och som - beroende på omständigheterna - hamnar 
inom kriminalvården. den psykiatriska vården eller barnavården. Dessa 
ungdomars förhållanden är mycket otillfredsställande och deras problem 
måste lösas. Inom socialstyrelsen har en arbetsgrupp tillsatts för att utreda 
frågan om behandlingen av särskilt vårdkrävande ungdomar. 

Styrelsen fiir Bärhy yrkesskola anser att påföljderna villkorlig dom och 
skyddstillsyn bör finnas kvar. Anstaltsbehandling kombinerad med 
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skyddstillsyn bör slopas. FrivårdspMöljdema bör kompletteras med till
synsdom enligt utredningens förslag. 

Styrelsen .fl"ir Hv11Rärdt•11s wkl'sskola uttalar att de föreslagna alternati
ven till ungdomsfängelse är helt osannolika som påföljd ät ungdomsvards
skoleelcver. Detta klientel kommer att dömas till fängelse eftersom fri
vtmlspåföljdema inte är något realistiskt alternativ. Den föreslagna föränd
ringen inom påföljdssytemet är trots allt endast en skrapning på ytan. Det 
viktigaste är satsningen pii den profylaktiska grundforskningen. Förutom 
denna förehyggande forskning näs mycket större effekter genom under
sökning av hur man ökar risken för upptäckt. avkortar tiden mellan upp
fackt och päl"öljd. etc. Nu invaggar man den unge lagöverträdaren i den 
tron att han kan inom en viss ram bryta mot lagen ht:r som helst utan att de 
tidigare sanktionerna ur den unges synpunkt förvärras. Lagstiftaren har 
här en mycket stor makt som normbildare. Allmänheten kan knappast ac
ceptera att förhållandevis mänga och svära brott inte åtgärdas. Beträffande 
ungdomarna i riskzonen hjälper lagstiftaren till att internalisera helt felakti
ga normer vid ansvarstagan<let för sina egna handlingar. Styrelsen anser 
att utredningens förslag till pi'lföljdssytem passar väl för ett icke så belastat 
klientel. Men det skulle vara mycket olyckligt om detta förslag till förnyat 
påföljdssystem skulle komma att användas för det klientel som rekryteras 
till kriminalvärden från ungdomsvårdsskolorna. 

Riksrel'isio11.1·1·erkct anser att en ökad differentiering av påföljder är 
önskvärd. Differentieringen ställer emellertid stora krav på en väl funge
rantle frivård. l)en kräver också att frivårdens roll och uppgift i detta sam
manhang preciseras. Det ~ir därför tveksamt om reformerna inom frivården 
f. n. kan genomföras i den omfattning som utredningen föreslår. 

Faku/tct.rnii11111de11 vid Uppsala universitet uttalar att utredningen har 
skött sitt uppdrag med stor skicklighet och att. om man accepterar den fö
reslagna reformens principiella uppläggning. utredningens förslag till lag
text torde vara ägnat att läggas till grund för lagstiftning. Nämnden ställer 
sig emellertid utomordentligt tveksam till den pricipiella utformning av kri
nimalvård i frihet som utredningen förordar. Att laborera med sex olika på
följdsarter på domstolsstadiet framstår som en alltför invecklad ordning. 
En domstol har knappast underlag för att göra distinktioner av den art som 
förutsätts och det blir svårt att undvika att det blir individualpreventiva 
synpunkter som blir avgörande för påföljds valet även i fall där detta inte är 
meningen. Utredningen har visserligen tänkt sig ett nära samarbete mellan 
domstol och frivå.rdsorgan redan före domen. I betänkandet sägs bl. a. att 
det är viktigt att förlägga en stor del av frivårdens sociala verksamhet till ti
den före domen men att det bör starkt betonas att frivårdens insatser före 
domen av rättssäkerhetsskäl måste grundas på ett frivilligt samarbete med 
den dömde. Det framskymtar även att den misstänktes villighet att samar
beta med skyddskonsulenten skulle kunna påverka domstolens val av på
följd. Nämnden kan inte finna annat än att det ur principiell synpunkt är 
utomordentligt betänkligt att börja verkställa en brottspäföljd där vederbö
rande inte är dömd för brottet. Även om brottsbalken präglas av behand
lingstanken utgör givetvis genuint straffrättsliga åskådningar grundvalen 
för dess utformning. Det skulle inte vara svårt att med relativt enkla änd
ringar nå hygglig överensstämmelse med det kriminalpolitiska synsätt som 
utredningen företräder. Men det framstår givetvis som angeläget att samti
digt om möjligt åstadkomma mer påtagliga förbättringar i systemet. Fakul
tetsnämnden vill därvidlag förorda att man avstår frän tanken att på en 
gång göra en totalrevision av påföljdssystemet. Erfarenheterna från BrB:s 
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tillkomst iir avskriickamk. Tillriickligt material av allmiin karaktär torde 
nu föreligga för att man utan orimlig tidsförlust skall kunna genomföra 
angelägna delreformer. Ett stidant förfarande underfattas. om man inte ge
nomfor st1 fundamentala föriindringar av krinimalvärden i frihet som utred
ningen föreslf1r. Fakultetsniimnden kan s:'J.lunda inte se n~got hiirande skäl 
mot att i en första omgäng i huvudsak niija sig med att avskaffa ungdoms
fängelse. För att undvika vissa negativa effekter för unga återfallsförhryta
re hiir diirvid 26 kap. 4 * 3 st. BrB och 33 kap. 4 * I st. BrB ändras på sätt ut
redningen foreslftr. Niimnden ser det vidare som rimligast att man bibehål
ler nuvarande päföljderna villkorlig dom och skyddstillsyn. Detta hindrar 
inte att man inom ramen för r~tdande ordning kan genomföra vissa refor
mer. Sälunda delar niimnden uppfattningen att anstaltsbehandling vid 
skyddstillsyn hör avskaffas. Vidare har starka skiil framförts t. ex. för att 
avskaffa möjligheten att undanröja skyddstillsyn på annan grund än nytt 
brott. En lagstiftning om en rö.följd vars huvudinneh:'\ll är intensivövervak
ning liksom större förändringar rörande skyddstillsyn synes förutsätta att 
stiin-e klarhet nåtts i frägan hur relationen mellan krinimalvärd och social
vård skall utformas. 

Juridiska .fi1k11l1e1.rniim11de11 1·id Lunds 1111il'crsi1e1 finner det i ungdoms
fiingelsets stiille föreslagna institutet tillsynsdom vara i sig en innovation 
som hör tillvaratas. Niimnden ifrågasätter dock om tillsynsdom kommer 
att möjliggöra en tillräcklig kontroll av det kriminellt svårt belastade klien
tel som nu befolkar ungdomsfiingelserna. Man måste räkna med att man i 
framtiden blir nödsakad att döma en sannolikt betydande del av detta kli
entel till fängeise. Diiremot förefaller tillsynsdomen med fördel kunna an
vändas i fråga om en del av det klientel som f. n. erhåller en i realiteten till 
intet förpliktande skyddstillsyn. Det föreslagna p:.'lföljdsystemets nyansri
kedom, som ur vissa synpunkter är en förtjänst. är dock också dess 
svaghet. Det blir alltför komplicerat. 

Enligt vad lii11sstyrelse11 i Jii11/.:iipi11r:s län erfarit är de ungdomar som gör 
sig skyldiga till allvarliga brott för vilka påföljden kan bli ungdomsfängclse 
eller längre frihetsstraff ofta i behov av vtird. fostran och utbildning. Ej säl
lan har dessa ungdomar misslyckats i skolan. De har ej fullföljt någon yr
kesutbildning. Oe har ej lyckats på arbetsmarknaden. Även i framtiden 
kommer många av dessa ungdomar att behöva värd. fostran och utbild
ning. All institutionsvard har den senaste tiden uppmärksammats och kri
tiserats. Ungdomsfängelse har fått ta hand om de mest utslagna bland ung
dnmar i åldersgruppen 18- 20 år. Om ungdomsfängelserna ej kunnat åter
föra ungdomarna till ett välanpassat leverne har institutionen fått bära 
skulden för misslyckandet. I sUillet torde anledning härtill och till den öka
de allvarliga ungdomskriminaliteten över huvud ligga djupare. Länsstyrel
sen anser att direkta reformer på omrti.dct för att nå resultat måste 1'ttföljas 
av åtgärder som angriper den bakomliggande problematiken. Om lagförsla
get om tillsynsdom realiseras - länsstyrelsen är tveksam i :'\tskilliga styc
ken - är det viktigt bäde att den nyssnämnda grundsynen kommer till ut
tryck och att den dömde i möjligaste mån får del av den vård, fostran och 
utbildning som ungdomsfängelset syftat till att ge. En förutsättning för ett 
lyåat resultat av tillsynsdomen måste vara att ungdomarna har tillgång till 
bostad och arbete. Länsstyrelsen instämmer i utredningens förslag till ut
formning av päföljden villkorlig dom. 

Liinsstyrdsen i Kronohcrr:s län konstaterar att utredningen visar att de i 
ungdomsfängelse intagna merendcls har psykiska besvär, eftersatt skolut
bildning. är i avsaknad av yrkeserfarenhct samt missbrukar alkohol och 
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narkotib. Ett lkrtal av d.:m har varit föremttl för vi'1rd enligt barnavardsla
gcn lH.:h rntmga har dömts till skyddstillsyn en eller flera gånger. Detta ty
der .:nligt hinsstyrelscn pt1 att insatta årgiinler varit otillfredsstiillandc eller 
sath in för sent. I mflnga fall har irreparabla skador uppkommit. Det är 
dock inte ~j:ilvklart att dessa iir att hänföra till paföljden ungdomsfängclse. 
Snaran: torde missförhållandena ha sin grund i underlåtenhet frän samhiil
lcts sida att i tid ingripa mot ungdomsbrottsligheten liksom i en alltför stor 
passivitet niir Jet giiller ungdomar med alkohol- och narkotikaproblem. 
Länsstyrelsen vill understryka vikten av förebyggande åtgärder. För att 
motverka en utveckling i kriminell riktning krävs fasta normer i upp
fostran. Det lir i första hand förlildrarna som har ansvaret härför. Samhäl
let mi'istc a andra sidan ocks{1 visa fasthet och ingripa mot missbruk och 
brottslighet på tidigt stadium. Om samhället visar för stor tolerans försvä
ras föräldrarnas uppfostran och barnen och ungdomen bibringas uppfatt
ningen att inte behöva rlitta sig efter samhällets regler. Under fängelsevis
telse befästes och fiirstiirkes ofta den kriminella livsföringen särskilt niir 
det gliller unga lagövertriidarc. Det är därför i princip riktigt att ersiitta 
ungdomsfängclse med annan pMöljd. För att en sådan reform skall fä av
sedd effekt iir det nödvändigt med ett varierat påföljdssystem som gör det 
möjligt att anpassa påföljden såväl till brottets art som den tilltalades per
sonliga situation. Att fängelse likväl måste komma i fråga för unga brotts
lingar av allmänpreventiva skäl vid brottslighet av särskild allvarlig art sy
nes ofrånkomligt. För att minska skadeverkningarna med anstalts vistelsen 
bör man emellertid ta till vara det som varit positivt i utformningen av ung
doms fängelse. Uinsstyrelsen tillstyrker i princip förslaget till tillsynsdom. 
Uinsstryrelsen tar också. upp frågan om alternativa påföljder. Länsstyrel
sen konstaterar att narkomanerna ofta inte är i egentlig mening kriminella 
utan att det är behovet av pengar till narkotika som oundvikligen leder till 
brottslighet. Enligt länsstyrelsens mening bör en alternativ påföljd prövas. 
som tillämpas bl. a. i Frankrike. vissa stater i USA och som föreslagits som 
en försöksverksamhet av den s. k. Bexelius-kommitten <SOU 1977: 23). 
Den alternativa påföljden går i korthet ut på att domstolen kan erbjuda den 
dömde att. som ett alternativ till det utmätta straffet såväl till fängelsestraff 
som till straff enligt tillsynsdom. välja att underkasta sig behandling för sitt 
missbruk enligt en i förväg uppgjord behandlingsplan. För att kunna kon
trollera att behandlingen sköts bör drogfriheten kontrolleras. För den hiin
dclse den dömde allvarligt missköter behandlingen bör straffet verkställas 
enligt domen. Länsstyrelsen ställer sig vidare principiellt positiv till tan
ken på. att samhällstjänst efter modell från England och Nya Zeeland skall 
inga i vtirt reaktionssystem. Självfallet måste påföljden utformas så att den 
kan anpassas till svenska förhtillanden. Denna fråga bör därför bli föremål 
för närmare överväganden. Slutligen konstaterar länsstyrelsen att det är 
viktigt att åtgärder vidtas också mot den som begår förseelse av mindre 
allvarlig art exempelvis vandalisering. Detta bl. a. för att förebygga upp
repningar. För sådana fall kunde det vara lämpligt med en påföljdsform 
som ålägger vederbörande skyldighet att städa upp efter sig eller att på an
nat sätt göra rätt for sig. En annan tänkbar åtgärd vore att där så är lämp
ligt låta vederbörande konfronteras med brottsoffret. För att dylika påfölj
Jer skall fä. avsedd effekt bör de sättas in i stl. nära anslutning till förseelsen 
som möjligt. Enligt länsstyrelsens mening bör någon form av jourdomsto
lar inrättas. Även denna fråga bör närmare övervägas. 

Enligt isolcringsutrcdningcn påverkar det förhållandet att påföljden ung
domsfängelse avskaffas och unga lagöverträdare i stället döms till tillsyns-
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dom eller i vissa fall till fängelse inte nämnvärt förekomsten av avskilJ
hetskitgiirJer pa kriminalvärdens ansralter. Nägon ökad förekomst iir knap
past tiinkbar. Nt1gon n;imnvärd minskning' ;-ir inte heller att räkna med ef
tersom de ungdomar som enligt förslaget skall bli föremål för frivtirJ i stäl
let för anstaltsvärJ i allmiinhet inte torde tillhöra det klientel som f. n. kom
mer ifrf1ga för avskiljanJen. i vart fall inte långvariga sådana. Utifrån de in
tressen utredningen har att hcakta finns ingen erinran mot huvudtankarna i 
betänkandet . 

.10 kan i viisentliga delar ansluta sig till de allmänna överväganden ut
redningen lrnr gjort. P~) några punkter ifrågasätter JO Jock utredningens 
förslag. vilket knappast till alla delar framstår som nödvändiga konsekven
ser av ungJomsfängclscpäföljdens avskaffande. JO understryker dock Jet 
viirdcfulla i att utredningen lagt sig vinn om att anlägga en övergripande 
~yn pft päfoljdssystemet. Det torde inte raJa delade meningar därom att 
ungJomsfängclsepi:tföljden iir mogen att avskaffas. Redan det förhållandet 
att pMöljden inte längre skiljer sig pätagligt frän fängelsestraffet är nog för 
att motivera dess upphörande. Numera torde den framför allt vara av bety
delse genom di.:t siitt varpå den reglerar strafftiden. Samma resultat kan stJ
som utredningens förslag visar uppnås pa annat sätt. Utredningen har 
emellertid som grund för sina ställningstaganden lagt iiven en mot behand
lingstanken principiellt negativ syn. påminnande om den BRÅ-rapportcn 
ger uttryck för. Det sägs vara en konsekvens av principer som leder till att 
ungdomsfängelse avskaffas. att tvängsätgärder inom kriminalvården en
dast hör användas i syfte att tillgodose samhällets intresse att förhindra el
ler motverka att de dömda begär nya brott eller att avhålla andra personer 
frän att begå brott. Således bör enligt utredningen den som är föremål för 
kriminalvärd inte under hot om frihetsberövande tvångsvis underkastas 
psykiatrisk värd. nykterhetsvård eller narkomanvård utan att han uppfyl
ler Je förutsättningar som i allmänhet gäller för sådan värd. JO anser att 
kritiken mot behandlingstanken bör värderas med viss försiktighet och att 
den knappast för så Inngt att man kan avvara ett inslag av. om nödvändigt, 
ocksä tvångsvis genomförd behandling inom kriminalvården. JO anser att 
den nya påföljden tillsynsdom utgör en i allt väsentligt väl genomtänkt lös
ning på uppgiften alt till någon del ersätta ungdomsfängclset med en fri
värdspåföljd. JO anser vidare att villkorlig dom liksom hittills bör reserve
ras för fall där domstolen finner prognosen god och kan inte biträda förslag 
som innehär att påföljden kan komma att tillämpas på ett slentrianmässigt 
sätt. JO godtar i övrigt i stort utredningens förslag till konstruktion av på
följden villkorlig dom men anser att termen skyddstillsyn bör finnas kvar. 

L1111dsting.1ji'irh1111dl't ställer sig bakom den allmänna principen i utred
ningen att frihetsstraff för unga lagöverträdare begränsas i största möjliga 
utsträckning och ers~itts med andra päföljdsformer. Över de kriminal
vårdstekniska övervägandena och reformförslaget vilka icke primärt berör 
sjukvä.rdshuvuJmännen avstår förbundet frän att yttra sig. 

Sl'i'ns/.:.a /.:.ommunfiirhundct konstaterar att utredningens främsta uppgift 
har varit att försöka begränsa användningen av frihetsstraff för unga lag
överträdare och i stället vidga tillämpningsområdet för kriminalvård i fri
het. Det förslag utredningen lägger fram i detta syfte främst den nya påfölj
den tillsynsdom i olika former. med tyngdpunkten lagd på intensiv över
vakning. villkorlig dom med övervakning resp. villkorlig dom med stödåt
gärJer samt vissa verkställighetsätgärder vid förtida frigivning förefaller 
förbundet rimliga och realistiska med hänsyn till att det här är fråga om ur 
brottshänseende vanligen ganska starkt belastade ungdomar. som tidigare 
varit föremål för olika samhällsåtgärder på grund av begängna brott. 
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TCO vill ge el\ vidgat kriminalpolitiskt perspektiv pf1 utredningen~ för
slag. Endast mycket begränsade effekter pä kriminalitetens utveckling och 
omfattning i stort står alt uppnå gcnom smärre foriindringar int)m p;1-
följdssystcmet. Rättsväsendet iir ett dåligt stödinstrumcnt vars effrkter ptt 
ftterfallsbrottslighetcn är smft och otydliga. TCO anser all de större social
politiska orsakerna bakom kriminaliteten kommer i skymundan gc1H1m den 
snäva fokusering på rättsvlisendets möjlighetcr som utmlirker dagens de
batt. Mot denna bakgrund vill TCO alt ytterligare anstriingningar inleds att 
fä till sttlnd samlade insatser för att komma ät de mekanismer som ligger 
bakom de ökande sociala prnblemen. Utredningens förslag har i detta av
seende en klar begränsning. Utredningens allmänna inriktning att inskriin
ka på användandet av fängelsestraff ter sig diiremot helt riktigt med tanke 
på vad som i dag är känt om de allvarliga skadevcrkningarna. Aterfallssiff
rorna efter avtjänade längre straff visar att anstaltsvistelse varken har nt1-
gon avskräckande eller positiv inverkan på de dömda. Positiva rehabilite
ringsinsatser kan mtlnga ganger initieras under anstaltstiden men de be
gränsas av olika negativa verkningar av straffet och är ottast sv{1ra all 
överföra till tiden efter frigivningen. För såväl samhiillet som fiir den en
skilde dömde är därför på sikt stora vinster all göra genom all utrymmet 
att avtjäna påföljder i frihet vidgas. Naturligtvis måste påfiiljdsystemet un
dergå förändringar i och med att samhällets värderingar av olika beteenden 
förändras. Påföljderna kan dock aldrig bli annat än ramar till ett mycket 
skiftande innehåll i verkställigheten. Enligt TCO:s uppfattning finns det 
däiför ingenting som talar för att fastare ramar och större pre<.:iscring av 
olika straff på det sätt utredningen föreslår skulle ge systemet större effek
tivitet. TCO vill i stället understryka att det ytterst är effektiviteten i sam
hällets olika socialpolitiska insatser i vid mening inklusive stödåtgärder 
från kommunernas socialvård som skapar förutsättningar för en bra krimi
nalvård. När det gäller ersättningspi'tföljd för ungdomsfängelse vill TCO 
framhålla som högst sannolikt att fängelse och inte frivårdspäföljder enligt 
utredningens förslag skulle bli följden för den kategori klienter som i dag 
döms till ungdomsfängelse. Av allm~inpreventiva skäl kommer domstolar
na sannolikt i de flesta fall att döma dessa ungdomar till fängelse eftersom 
de oftast har en avancerad kriminalitet och flera andra typer av frihetsbe
rövanden bakom sig. Utredningen föreslår att en ny påföljd. tillsynsdom, 
införs. Samtidigt lämnas ett förslag till förändrad villkorlig dom. Den nuva
rande skyddstillsynen föreslås upphöra. TCO avvisar utredningens förslag 
och anser att man i stället bör förstärka den nuvarande skyddstillsynspt1-
följden. Genom kriminalvärdsreformen 1974 skapades förutsättningarna 
för en nödvändig utbyggnad av frivärden i Sverige. Denna utbyggnad. som 
mer konkret innebar ett tillskott av frivårdstjänstemän och därmed av 
stöd- och behandlingsrcsurser, har först i är avslutats i och med genomfö
randet av den s. k. storstadsutredningens förslag. Under en mycket kort 
tid har frivärdsdistrikten expanderat mycket kraftigt och fått uppleva hur 
en ny, oprövad kader av socialarbetare tillkommit och hör:jat fungera. 
Utan stöd av någon särskilt anordnad introduktionsutbildning och utan 
hjälp av centralt framtagna tillämpningsföreskrifter. vilka försenats, har 
många nya frivärdstjänstemän upplevt en osäkerhet i arbetet. Ar 1977 in
troducerades vidare en ny frivårdsförordning på ett sätt som väckte olust 
på många häll och mot vilken bl. a. ST-värd reagerade under förhandlingar 
med statens förhandlingsråd. TCO vill således hävda att frivården efter 
kriminalvärdsrcformen i praktiken inte givits någon chans att uppfylla 
statsmakternas förväntningar. Detta innebär hl. a. att den nuvarande 
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skyddstillsynspåföljuen ännu inte prövats på ett sätt som gör Jet miijligt att 
sakligt unuerkänna dess möjligheter att verka brottsförebyggamk och so
cialt stödjande. TCO anser att övervakningen som ucn utöv~1s vid pflfiilj
uen skyd~lstillsyn i de flesta fall har en brottsförebyggande effekt och att 
det lir de positiva stödjande momenten i övervakningsarbetet som främst 
verkar i den riktningen. TCO hade därför gärna sett att utredningen lagt 
fram förslag om utökade sociala insatser. Således finns exempelvis behov 
av en förbättrad övervakarutbildning. fler familjevärdshem och fler be
handlingshem. En rad insatser behövs vidare för stöd till organisationer 
och enskilda som kan hjälpa till i frivårdsarbetet. TCO anser således att ut
redningens förslag till nytt påföljdssystem bör avvisas. De grundläggande 
fragor som tangeras av utredningen bör bli föremål för belysning i ett brett 
kriminal- och socialpolitiskt perspektiv. TCO har i sitt nyligen avliimnade 
yttrande över socialutredningens slutbetänkande (SOU 1977: 40) förordat 
all en offentlig utredning tillsätts med uppdrag att genomföra en omfattan
de översyn av lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall. 
Denna bör - i enlighet med vad TCO i detta sammanhang framhöll - ock
så innefatta samtliga andra lagbestämmelser som möjliggör kort- och lång
variga frihetsberövanden i utrednings-. straff- och vånlsyfte. Målsättning
en bör vara att sådana bestämmelser skall finnas i så få lagar som möjligt. 
vara så enhetliga som möjligt och så rättssäkra som möjligt. Utredningen 
bör behandla den grundläggande frågan om begreppen vård och straff lik
som fragan om psykiatribegreppets avgränsning. Utredningen bör vidare 
framlägga förslag till regler för hur de olika myndigheterna skall samverka 
när ansvarsområdena tangerar varandra i frågor av denna typ. Det blir i 
detta sammanhang naturligt att också behandla relationerna mellan bl. a. 
öppen social service, kriminalvårdens frivård. polisens verksamhet och 
andra berörda samhällssektorer. Av särskild vikt är att representanter för 
dem som är yrkesverksamma pä. fältet i detta sammanhang ges möjligheter 
att komma till tals. 

Sl'aiges psykologförbund konstaterar att gemensamt för alla de av ut
redningen föreslagna påföljderna är att behandlingsideologin har förkas
tats. Enligt 4 § kriminalvårdslagen skall kriminalvården främja den intag
nes anpassning i samhället och i 10 ~i samma lag sägs att psykologisk och 
medicinsk behandling skall ske under arbetstid såvida den intagne har be
hov därav. Utredningen konstaterar att klienterna på kriminalvårdens an
stalter i högre grad än tidigare uppvisar multiproblembeteenden med grava 
missbrukssymtom beträffande alkohol och narkotika. Att av detta dra slut
satser om att reducera behandlingsinsatserna finner psykologförbunuet an
märkningsvärt. Det självklara vore naturligtvis att kraftigt öka insatserna 
då det gäller den psykosociala situationen. Den "behandling" som utred
ningen talar om är i själva verket ingenting annat än en viss forma av social 
scrvil·e i form av anskaffande av livets nödtorft till klienterna i form av mat 
och uppehälle samt bostad. Någon behandling i psykologisk mening före
kommer endast i undantagsfall inom kriminalvården på grund av bristen på 
personal med egentlig behandlingskunskap. Förbundet finner också oroan
de att ingen psykologisk behandlingsexpertis knutits till utredningen. För
bundet är i och för sig positiv till en förlängning av en behandlingskedja i 
egentlig mening inom ramen för frivården. Detta kräver dock i motsats till 
vad utredningen föreslår en ordentlig satsning på psykologisk behandlings
expertis inom frivården. Vidare borde det heller inte vara omöjligt att inom 
en tvångsorganisation, som kriminalvården ändå obestridligt utgör. ålägga 
klienterna ett behandlingsansvar vid t. ex. de föreslagna frivånJshemmen. 
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Att tvinga miinnsikor till att bo pr1 frivårdsht:m utan att kunna t:rbjuda be
handling vort: djupt olyckligt. Behovet av psykologisk behandling iir utom
ordentligt stort bland kriminalvårdsklienter och de få psykologa som 
verkar pa området är överbelastade. En nödvändig upprustning av resur
st:r har skett men den är otillr~icklig. Det torde vidare bli problematiskt att 
helhima klienternas kriminalitet subtilt till de föreslagna sex frivardspMölj
derna sfl att dessa fär en Verklighetsrelaterad innebörd. Åtminstone de Sllfll 

f. n. döms till ungdomsfängelsc skulle passera samtliga påföljdt:r. utom till
synsdom med intagning i anstalt. bara genom ~in brottsbelastning. Förbun
det hiivdar säledes att den individualpreventiva aspekkn förtjänar framhii
vas pä ett helt annat sätt än som kommit till uttryck i förslage.t. Det fär inte 
bli kriminalvårdens uppgift att undandra sig ett behandlingsansvar på be
kostnad av kl>ntrollfunktionen. Domstolen bör ha rätt att veta att ordentli
ga psykosociala stöd- och hehandlingsåtgärder vidtas under pi'lföljdstiden. 
Det är ock!'.å i linje med den kriminalviirdsreform som en enig riksdag tagit 
och som trädde i kraft sä sent som år 1974. 

S1·eriges socionomers rik.\fiirhund tillstyrker utredningens förslag att på
följdcn ungdomsfängelse avskaffas. Förbundet tillstyrker vidare de före
slagna ;indringama i BrB som syftar till att begränsa användandet av påfölj
den fängelse för aldcrsgruppen 18- 21 ar samt reducera frihetsberövandets 
längd i den mån fängelse utdöms. Förbundet ifri'lgasätter om inte ålders
gränsen kunde höjas till 23 år. Förbundet instämmer i att samhällets insat
ser för att avhälla lagöverträdare frän fortsatt brottslighet i första hand bör 
inriktas pti positiva åtgärder i syfte att komma till rätta med sådana sociala 
missförhållanden som kan stå i samband med kriminaliteten. Förbundet 
uppfattar emellertid inte utredningens förslag som sådana positiva åtgär
der. Utredningen har snarast undvikit att diskutera sociala missförhållan
den och vad som skulle kunna göras för att undanröja dem medan de före
slagna åtgärderna, främst den nya tillsynsdomen, inriktat sig på att hålla 
"offren" för missförhållandena i schack genom kontroll och sanktioner. 
Denna snäva aspekt är en anledning till att förbundet avvisar utredningens 
slutsatser. Även av andra skäl vill förbundet avstyrka utredningens förslag 
i fråga om frivårdspäföljdernas utformning. Tillsynsdomen med sina olika 
föreskrifter, med placering i frivärdshem och anstaltsvistelse som skärp
ning eller sanktion samt de tre olika typerm1 av villkorlig dom med skiftan
de grad av frivillighet bildar ett snår där det är risk att både dömande och 
verkställande organ trasslar in sig ordentligt. Det räcker sannolikt inte att 
ge kriminalvärdsstyrelsen rätt att föra talan för att åstadkomma en enhetlig 
tillämpning. Det är vidare föga troligt att klienter och allmänhet skulle kun
na överblicka det hela och se ett logiskt samband brott- straff. Ett sådant 
samband är en första förutsättning för en antagen allmänpreventiv effekt. 
Klientens känsla av godtycke och rättsosäkerhet kan bli betydande. För
bundet vill i första hand föreslå att den nuvarande skyddstillsynen bibe
hålls men att dess verkställighetsformer följs med uppmärksamhet för att 
en stramare och mer enhetlig praxis skall åstadkommas. En väsentlig fak
tor i sammanhanget är att den utbyggnad av frivården som kriminalvårds
reformen bl. a. siktade till och som skulle göra kriminalvärd i frihet till ett 
hållbart alternativ till fängelset först i år fullbordats. Den stora grupp fri
vårdare som nyrekryterats. inte minst i storstäderna. måste fä tid på sig att 
stabilisera sin verksamhet. Det är viktigt att ge organisationen några års 
arbetsro och inte hela tiden utmönstra och ändra. Den starkt försummade 
assistentutbildningen måste repareras. Rejäla satsningar måste ocksa gö
ras på övervakarutbildning. fritidsverksamhet och familjevård. I den mån 
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en översyn av påföljdssystenH:t anses hehövlig tillstyrker fiirbundet all en 
ny utn.:dning far Jetta uppdrag och far god .tiJ pft sig. En dialog med föltar
hdarna int11n kriminalvtird och sm:ialvftrd skulle vara intressant som om
vlixling till alla teoretiska resonemang. Som underlag för diskussionn om 
det s. k. allmänpreventiva värdet hos olika pMöljder kan man ocksi't tlinka 
sig enklitundersökningar inom olika befolknings- och yrkesgrupper som 
bl. a. visar vad "folk i allmänhet"· tror om de olika påföljdernas innehfdl. 
Det är möjligt att man t. ex. skulle finna att skyddstillsyn har en mycket 
diffus framtoning vilket d:'l kunde anses bidra till läg allmlinprcventiv ef
fcla. En återgäng till den typ av villkorlig Jom med övervakning som ger 
anstimd med verkställighet av utdömt fiingelsestraff kan eventuellt göra 
det lättare att uppfatta vad man riskerar genom att bryta mot villkmet för 
anständet. Man kunde också diskutera att verkligen gi\ra villkorligheten 
till en avtalsfrftga mellan den dömde och riitten. Att som nu läta rlitten av
göra vad Sllm är häst för den dömde över huvudet pä honom kan vara en 
dftlig start för övervakningsarbetet. De flesta tar skyddstillsynen som en 
rättighet. nägra som ett ptltvunget ont. Ltlt vara att de flesta skulle välja 
villkorligt anstånd framför att avtjäna fängelse - förfarandet skulle i alla 
fall klargöra vad alternativet är. I detta sammanhang bör tH.:ksi1 problemet 
med hehandlingsinslaget i övervakningsarbetet kunna diskuteras utan 
skygglappar. Utredningen har gjort det lätt för sig genom att i knapphändi
ga och standardiserade motiveringar ansluta sig till "frivilliglinjen·· dvs. 
kriminalvårdstvånget gör halt efter föreskriften om kontakfrekvens och 
kontaktsätt. Bland annat är det önskvärt att övervakarna arbetar på att mo
tivera klienten för exempelvis narkomanvhrd och man kan tänka sig vissa 
lättnader i kontaktskydligheten vid vistelse på behandlingshem e. d .. men 
att öppet ställa villkor i dessa avseenden är fult. Det resonemang som ut
redningen för om skillnader mellan två.ngsåtgärder som "tillgodoser sam
hällets intresse att förhindra eller motverka att de dömda begår nya brott" 
och sådana som "syftar till att i den dömdes eget intressse förändra hans 
sociala situation" är akademiskt och långsökt. Samhällets och den dömdes 
intressen framställs som axiomatiskt motstridiga. vilket är intressant men 
knappast genomtänkt. Man borde kunna överviiga att ta steget fullt ut och 
göra även konstruktiva alternativ till fängelse i form av behandling "avtal
bara" mellan klient och domstol. Det är i tich för sig önskvärt att finna en 
mellanform mellan frivård och fängelse eftersom det finns en benägenhet 
att uppleva sanktionssystemet som en trappa och just trappsteget fran fri
het till instillltion är påfallande högt. Men problemet skulle kanske kunna 
angripas frtrn motsatt häll än det utredningen använder. I stället för att 
konstruera en frivånlspa.följd som ter sig som ett fängelse skulle man kun
na gå in för att skapa en arsenal av fängelsealternativ. Domstolen kan dä 
döma till fängelse men förklara att påföljden är utbytbar mot viss annan 
placering. Kontrollen av att placeringen fungerar kan handhas av frivården 
även om placeringen har skett utanför kriminalvården. Förbundet vill slut
ligen understryka att påföljdernas utformnig och verkställighetens innehåll 
visserligen är viktiga för klienterna. inte minst ur humanitär synpunkt. 
men sannolikt har en perifer betydelse för kriminalitetens utveckling. Det 
~ir samhällets struktur och dess socialpolitik i vid mening som måste bear
betas. 

LO konstaterar sammanfattningsvis att utredningens förslag rymmer 
alltför mycket av oklarheter om konsekvenserna av förslaget. Det är där
för LO:s uppfattning att utredningen inte utan vidare överarbetning kan 
ligga till grund för beslut om att ersätta ungdomsfängelseptlföljden med de 
nya alternativ utredningen föreslagit. 
Il Riksdt1{1l'n /978/79. /sam/. Nr212 



Prop. 1978/79: 212 162 

S1·1'11.1/.:11 arhct.1gi1·11n'.{i'1rc11i11.i.:c11 kan ansluta sig till utredningens förslag 
l)m en likad differentiering av piHöl.idssystemet hetriiffande unga lagöver
t riidare. 

S1·('rign do11u11·,:fi'irh1111il klinstatcrar att om det torde råda enighet om 
att ungdomsfangelse hör avskaffas det iir svårt att säga vad som hör sättas i 
stiillet. l ltredningens förslag om tillsynsdom iir en möjlighet som måstt: 
iiverviigas. lkt milstc ..:-mcllertid uppmärksammas att päföljdcn iir bättre 
liimpad f'iir dcm som iinnu intc hunnit s;i lf1ngt ptt kriminalitetcns bana som 
de vilka nu döms till ungdllmsfangclsc. För de mer avancerade fallen. diir 
ett frihetsbertivandc nu framstår som ofrt111komligt, skulle den föreslagna 
tillsynsdomcn i allmiinhet inte komma att bedömas som tilldkkligt repres
siv iiven om förordnande om anstaltsbehandling meddelas. 1 dessa fall 
skullc dii1for cnligt förbundets uppfattning påföljden regelmässigt bli fäng
else. Det iir mot dcnna allmiinna bakgrund som övervägandena av refor
men hör ske. Vidare vill fiirbundet understryka att påföljdssystemet som 
st\dant har en begränsad betydelse när det giiller att pt1verka lagöverträda
re. De :'ttgiirdcr som kan ha effekt måste sättas in på ett avsevärt tidigare 
stadium. Vad som har anförts giiller i särskilt hög grad i fråga om ungdoms
fi:ingclscklientclet. Ambitil1nsnivt111 för en reform måste lH:kså avvägas 
med beaktande av att den rör ett förhållandevis litet klientel. En utgångs
punkt för utredningens överväganden har också varit att ungdomsfängelse 
skulle ersiittas dels med en icke frihetsberövande påföljd, vars grundläg
ganc!c innehåll utgörs av intensivövervakning. dels med ett tidsbestämt 
fängelsestraff för Jet hårdast belastade klientelet. Förbundet har - utöver 
vad nyss anförts - ingen erinran mot detta. När Jet gäller utredningens 
konkreta förslag måste förbundet emellertid anmäla avvikande uppfattning 
i sllin1 delar. Enligt förbundets mening är det föreslagna systemet visserli
gen konsekvent och logiskt men alltför komplicerat. Påföljderna kan bli 
svåra att jämföra och risk kan föreligga att systemet leder till orättvis be
handling av personer som har begått likartade brott. I avvaktan på den 
vidare översyn av påföljdssystemet som kan bli en följd av BRÅ-rapportcn 
bör heller inte göras mer omfattande ändringar än som är en direkt konse
kvens av att ungdoms fängelse föreslås avskaffat. Förbundet delar uppfatt
ningen att ett avskaffande av ungdomsfängelse i princip inte bör leda till 
ökat frihetsberövande för det ifragavarande klientelet. Förbundet vill 
emellertiJ erinra om att ungdomsfängelseklicntclet till alldeles övervägan
de del består av ungdomar som redan i de yngre tonåren blivit föremål för 
upprepande ingripanden från samhiillcts sida. ofta i form av intagning i 
un·gdomsvt1rdsskola. Dessa ungdomar kommer sannolikt att uppfatta all 
frivard. iiven med intensiv övcrvakning, som lindrigare än intagning i ung
domsvårdsskola. Det finns en risk för att detta klientel när ungdomsfängel
ser avskaffas finner det '"lönsamt" att begå brott och därigenom ffi krimi
nalvård i frihet i stället för frihetsberövande genom återintagning på ung
domsvardsskola. Om man skall undvika ett system med "utstraffning" 
mi\ste sannolikt denna del av ungdomsfängelseklientclet även fortsätt
ningsvis dömas till nhgon form av frihetsberövande. Det är alltså önskvä11 
att det för dessa ungdomar finns någon form av frihetsberövande som är 
lindrigare och klJrtvarigare än det fängelsestraff som med nu gällande reg
ler skulle komma att utdömas. För den del av ungdomsfängelseklientelet 
som inte har denna bakgrund och belastning bör finnas en frivånlspåföljd 
som iir mer ingripande än nuvarande skyddstillsyn. Detta torde också gälla 
i fråga om de ungdnmar som nu upprepade gånger döms till skyddstillsyn 
för jiimfiirelsevis lindriga brott. Enligt förbundets uppfattning hör angivna 
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åtgärder kunna vidtas inom det nuvarande påföljdssystemet utan att man 
behöver göra stl ingripande förändringar och skapa ett så kompl.icerat på
foljdssystem som utredningen har föreslagit. I huvudsak bör ungdomsfäng
elscpåfoljden kunna ersättas dels genom att man inom ramen för skydds
tillsynen för huvuddelarna av de reformförslag som utredningen har lagt 
fram om intensiv övervakning och vistelse i anstalt. dels genom att regler
na för fängelsestraffets användande ändras för ungdomar i enlighet med 
vad utredningen har föreslagit. 

Fifre11i11gen S1·eriges statsåklagare anser att en allmän reform av på
följdssystemet inte bör genomföras utan att först en övergripande bearbet
ning skett av hela området och att därvid också de gränsdragningar och 
samordningar som kan motiveras av reformer avseende vård- och social
lagstiftning beaktats. Huvuddelen ·av det förslag som framläggs av utred
ningen rörande mera långtgående förändringar i påföljdssystemet synes 
därför f. n. böra anstå i avvaktan på en sådan övergripande bearbetning av 
hela straffsystemet. Då det gäller förslaget om avskaffande av ungdoms
fängelsc synes dock detta kunna genomföras utan föregripande av andra 
möjliga förändringar. För att kunna tillgodose kraven att avskaffandet ej 
fär leda till längre frihetsberövande för de unga lagöverträdare som berörs 
av reformen tillstyrker föreningen vissa ändringar av reglerna om påföljds
val. straffmätning samt förverkande av villkorligt medgiven frihet. 

Fiire11i11ge11 S1·eriges åklagare vill inte motsätta sig att ungdomsfängel
sepåföljden avskaffas. Föreningen vill dock påpeka att det ingalunda är nå
gon lätt uppgift att på ett tillfredsställande sätt fylla den därigenom upp
komna luckan i påföljdssystemet. Enligt föreningens mening måste man. 
om utredningens förslag godtas. acceptera åtminstone ett par påtagliga 
nackdelar i förhållande till det nuvarande systemet. En är att utredningens 
huvudförslag - tillsynsdomen - trots vissa förtjänster ändock i mindre 
omfattning torde i praktiken kunna tillämpas på det ytterst brottsbelastadc 
klientel som i dag döms till ungdomsfängelse. En ökad användning av fäng
else i vissa fall synes därför ofrånkomligt. En annan nackdel är att utred
ningens förslag torde innebära risk för att vissa äldre ungdomar i återfalls
situationer får undergå frihetsberövande under sammanlagt längre tid än 
de skulle fått enligt nuvarande system. 

Ett genomförande av förslaget om tillsyndom skulle således enligt för
eningens mening inte i praktiken få så stor tillämpning på ungdomsfängel
seklicntclct som utredningen räknar med. De föreslagna reglerna har dock 
stort värde och skulle utfylla luckan i vårt påföljdssystem mellan fängelse 
och skyddstillsyn. Föreningen föreslår att skyddstillsynen bibehålls och 
att reglerna för tillsynsdom i erforderlig omfattning inarbetas i bestämmel
serna rörande skyddstillsynen. Föreningen tillstyrker att den nuvarande 
villkorliga domen bibehålls men avstyrker. som en konsekvens av dess 
uppfattning att skyddstillsynen bör bibehållas. förslaget om införande av 
villkorlig dom med stödåtgärder och villkorlig dom med övervakning. För
eningen tillstyrker slutligen de föreslagna ändringarna beträffande fängel
sepåföljden med undantag för förslaget till ändring i 26 kap. 4 § andra st. 
BrB samt förslaget om borttagandet av möjligheterna att vid allvarlig miss
skötsamhet förverka villkorligt medgiven frihet. Vidare bör presumtionen 
för förverkande av villkorligt medgiven frihet kvarstå. 

Enligt Fiire11i11ge11 Sveriges polischefer gäller beträffande ungdomsfäng
else samma sak som beträffande övriga frihetsberövande straffpåföljder 
nämligen att bchandlingstankcn mer och mer skjuts i bakgrunden och att 
omhändertagande i sluten anstalt mer och mer får karaktären av ett rent 
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repressivt ingripande p[t allmiinpn:ventiva llCh individualpreventiva 
grunder. Antalet brott som kommit till polisens kiinnedom har iikat de se
naste åren. Samtidigt har hrottslighetcn blivit grövre och de personer som 
gör sig skyldiga till bwtt hiinsynslösare. Detta har lett till att den som drab
bats av ett brott eller som iakttagit en brottlig handling mfmga girnger p;·1 
grund av rädsla drar sig för att delge polisen vad som har hiint. HiirigenPm 
har polisarbetet blivit betydligt försvårat. M[tlsiittningen för polisens lH:h 
kriminalvtmlcns arbete hör naturligtvis vara att i första hand förhinJra 
brott. Detta kan ske på olika siitt. Polisen har hiirvid sina uppgifter. Ett an
nat siitt att förhindra brott är enligt föreningen. om man ser till enkelheten. 
att den brottsbenägne siitts ur stånd att begå hrott. Detta sker naturligt vi~ 
effektivast. genom ett frihetsberövande som utesluter de flesta möjligheter 
att begt1 brott. Även om man tyvärr tvingas konstatera att viss hrottsvcrk
samhet bedrivs även av personer som diimts till frihetsstraff. Enligt för
eningen har ungdomsfängelsestraffet säsom det tilliimpats under senare 
ären trots allt betraktats som ett siitt att under viss tid förhindra den unge 
att begä brottsliga handlingar genom att förvara honom ph sluten anstalt. 
Utredningen vill nu ersiitta ungdomsfängelse med en intensivövervakning i 
frihet. Tanken att man genom en intensivare övervakning skulle förhindra 
fortsatt brottsligt handlande från den dömdes sida synes emellertid sakna 
realitet. Man måste ha i minnet att det rör sig om en grupp miinniskor med 
en intensiv brottslighet bakom sig och även framför sig under ett antal är. 
Härjämte rör det sig om ungdomar vilka alla har problem antingen med 
narkotika eller med alkohol eller med båda drogformerna. Tanken att man 
genom intensivare övervakning skall förhindra fortsatt brottslighet frän 
dessa personers sida då de uppehåller sig i större tätorter och i sina invan
da miljöer torde sakna all förankring i verkligheten. Däremot torde. om 
man i dagens samhälle hade vad man hrukar kalla social kontroll. denna 
möjligen leda till önskat resultat. Den sociala kontrollen i större tätorter 
har dock tyvärr blivit allt mindre och mindre. I storstaden iir man helt ano
nym och den ena människan lägger sig vinn om att inte veta och se vad den 
andra gör. Så länge detta förhållande är rådande torde inte heller nagon 
ökad tillsyn - låt vara genom flera övervakare - leda till det av utredning
en eftersträvade resultatet. Förleds man att tro att den föreslagna övervak
ningen skulle föra fram till det av utredningen förväntade resultatet leder 
detta i praktiken till att de dömdas brottslighet kommer att fortsätta. Detta 
får till följd att ytterligare personer utsiitts för mer eller mindre grova brott. 
Vidare kommer kriminalpolisens redan stora arhetsbörda att öka varige
nom de polisiära resurserna. som f. n. pa kriminalsidan är otillriicklig. 
kommer att framstå som otillhörligt knappa med påföljd att allmänhe!en 
frågar sig vad polisen gör då det gäller att utreda och förhindra brott. Vida
re kommer den oförhindrade hrottsligheten från dessa ungdomars sida att 
verka degenererande pä så sätt att andra i deras krets i än ökande grad blir 
medvetna om att man kan hegå brott utan nämnvärd reaktion från samhi~l
lets sida. Utifrån allmänpreventiv och repressiv synpunkt framstår diirför 
institutet tillsynsdom som föga tilltalande. 

Fiireningen Sveriges .fri\'lircls~iii11ste111iin anser att alternativa päföljder 
till ungdomsfängelse kan sökas inom det nuvarande pttföljdssystemet med 
ringa ändringar. Föreningen avstyrker därför utredningens förslag att av
skaffa skyddstillsynen och ersätta den med villkorlig dom med stiidfttgiir
der och villkorlig dom med övervakning samt införandet av en helt ny pti
följd, tillsynsdom. Föreningen avstyrker även införandet av tillsynshem. 
N:ir det gäller det nuvarande ungdomsfängclseklientelet föreslår förening-
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en att ti!Higg görs i BrB s;'1 att domstolarna för denna kategori för möjlighet 
att - med omedelbar vakstiillighct i samband med dom till skyddstillsyn 
- 11tdöma förstiirkt anstaltsbehandling pi\ ·minst tv;i och högst fyra miina
der. Vidare föreslfis att livervakningsniimnden far ökad befogenhet att i 
samband med s<'1dan anstaltsbehandlings upphörande förordna att den 
dömde skall erhiilla/undergi1 en tids - minst tre och högst sex mänaders -
intensivövervakning innehiillande bl. a. förstärkt samhällsstöd i form av 
prioriterad hjälp till arbete. bostad. ekonomisanering etc Intensivöver
vakning innebiir iikad kontaktfrekvens och därmed effektivare kontroll. 
Vid grav misskötsamhet skall övervakningsnämnd. som nu. kunna gä till 
aklagare-domstol med hegiiran om undanröjande av skyddstillsynen. 
Domstolen skulle hiirvid kunna utdöma ny förstiirkt anstaltsbehandling el
ler annan paföljd. 

SAK anser att betiinkandet aktualiserar behovet av ett samlat grepp över 
hela det kriminalplilitiska fältet. Under de senaste ären har stora utred
ningar framlagts utan inbördes kongruens. Samordningsbehovet har pi1ta
lah vid Oera tillfällen av SAK och liven av andra remissorgan. Det har 
dock sällan framstfttt st1 pi1tagligt som nu. SAK framhf1ller vidare att fri
värdsorganisationen nu iir under uppbyggnad och ännu inte kan förväntas 
fungera enligt kriminalviirdsreformens intentioner. Den kraftiga utbyggna
den av personalresurser inom frivtirden i förening med en mängd nya ar
betsuppgifter har medfört att en stor del av friv{irdens personal i stort sett 
iir nyanstiilld eller endast har kortvarig erfarenhet av kriminalvård. Till 
detta kommer omorganisationen i storstadsområdena. Mot den bakgrun
den kan det inte vara välbetänkt alt på nytt göra nägra mer ingripande för
ändringar. Utvärderingen av det s. k. Sundsvallsprnjektet och den kritik 
mot frivärden som domstolarna. framför allt i storstadsomrt1dena. ger ut
tryck för mtiste tas pä allvar. Det är dock föreningens uppfattning att dessa 
problem bör lösas inom ramen för den organisation som finns för verkstäl
landet av pMöljder. 

Örl'rl'l1karnas rik.1fiirh11ml konstaterar att det som det ter sig mest ange
liiget att ta ställning till i utredningens förslag iir den delen som handlar om 
intensivövervakning. Förbundet noterar att införandet av en ny påföljd i 
frihet synes ligga i tiden. Förbundet anser dock att om utredningens förslag 
g~1r igenom finns det en mycket stor risk för att det nuvarande ungdoms
fängelseklientclct skulle kunna dömas till fängelse i framtiden och att det 
nuvarande skyddstillsynsklientelet kommer att drabbas av den nya till
synsdomen. Utredningen har vissel igen i sitt förslag fört fram en ny påföljd 
som kallas villkorlig dom med övervakning. vilken tydligen skall fungera 
ungefl.ir som skyddstillsynen gör i dag. men förbundet anser ändock att det 
är en mycket stor fara för att den nya påföljden tillsynsdom kommer att fä 
alltför stort utrymme inom frivärden. I stället för att införa en ny päföljd i 
frihet borde man satsa mer pä skyddstillsynen som finns i dag. Förbundet 
menar att det är en felaktig tanke att risken för äte1fall minskar ju oftare en 
övervakare träffar den person som han eller hon övervakar. Vidare anser 
förbundet att förhållandet övervakare-övervakad kommer att kraftigt för
sämras om päföljden tillsynsdom genomförs eftersom tillsynsdomen enligt 
utredningen bl. a. skall utformas så att den för den dömde framstår som en 
mera kännbar reaktion iin den nuvarande skyddstillsynen. Detta kommer 
att föra med sig att övervakaren riskerar alt komma i den svära roll som 
vt1rdarna pft kriminalvftrdsanstalterna har i dag. Det är bekant från många 
undersökningar att det inte gär att pii ett vettigt sätt förena uppgifterna att 
såväl värda som vakta. Förbundets uppfattning är att det är bättre att satsa 
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pa den i dag fungerande skyddstillsynen än att skapa en ny paföljd som 
nästan enbart betonar kontrollen och därmed återgå till en föråldrad syn på 
kriminalvard i frihet. 

Centerns 1111gdom.~fi"irh11nd delar utredningens grundinställning att fri
hetsberövande påföljder generellt är till skada för de personer som utsätts 
för dem och ett frihetsstraff därför bör undvikas. Samhällets insatser mtis
te främst satsas på positiva åtgärder. Förbundet kan i huvudsak instämma i 
utredningens förslag. I bäde villkorlig dom och tillsynsdom måste det vikti
gaste vara den stödjande funktionen. Påföljderna måste ge möjlighet till 
och ha som syfte att den dömde inte återfaller i brott utan kan delta i sam
hällets verksamhet. Detta ställer krav pa skyddskonsulenter och överva
kare stt att dessa verkligen kan ägna sig åt att hjälpa den dömde med att 
skaffa arbete, bostad. sociala kontakter etc. Enligt förbundet är den vikti
gaste atgärden inom kriminalpolitiken dock att genom förebyggande insat
ser och genom uppföljning av personer som blivit utsatta för samhällsingri
pande begränsa gruppen brottslingar. I den förebyggande verksamheten 
spelar samhällsplaneringen. utbildningssystemet och arbetslivets organisa
tion avgörande roller. Samhällets koncentrationsutveckling och den tillta
gande sektoriseringen har medfört ökade sociala problem och därmed föl
jande kriminalitet. I stället måste samhället byggas upp i decentralistisk 
struktur med fungerande lokalsamhällen. Dagens utbildningssystem med 
en skola isolerad från samhälle och arbetsliv och med betygskonkurrens 
och ökande utslagning måste ändras så att alla ungdomar får den utbildning 
de är lämpade för och som ger möjligheter till meningsfull sysselsättning 
efter skolan. Allas rätt till arbete måste garanteras. De ungdomar som 
tvingas till langvarig arbetslöshet löper störst risk att drabbas av miss
bruksproblem och då är det också stor risk att de begar brott. Ökade insat
ser för att ge alla arbete är effektivt för att förebygga brottslighet. För ung
domar och andra som redan begått brott och som döms till påföljd är upp
följningen och anpassningen till samhällsverksamheten av oerhört stor be
tydelse. Också här spelar rätten och möjligheten till utbildning och arbete 
en icke ringa roll. Men också hjälp att skaffa bostad, att få sociala kontak
ter med andra människor och att fä en meningsfull fritid är viktig. Därmed 
kan risken för ;lterfall minskas. 

Folkpartiets 11nRdm11.1fifrh11nd anser också att man bör sträva efter att 
minska antalet frihetsberövanden. Förslaget om tillsynsdom är ett bra al
ternativ för många som i dag får kortare fängelsestraff. Det är klart att det 
behövs en starkare kontroll än vad t. ex. dagens skyddstillsyn innebär för 
dessa personer som alltså i dag omhändertas för sluten kriminalvård. för
bundet vill starkt understryka att frivården måste få starkt utökade resur
ser för att kriminalvården över huvud taget skall kunna fungera pa ett rim
ligt och effektivt sätt. 

Moderata ungdomsförbundet anser det vara en lämplig åtgärd att tillska
pa den nya tilhynsdomen som ersättning för skyddstillsyn. Att ändra den 
villkorliga domen som f. n. är en enkel och billig påföljdsform till att i stort 
sett bli den gamla skyddstillsynen är enligt förbundet inte bra. 

KRUM ansluter sig i princip till utredningens resonemang och avvägan
de. KRUM tillstyrker i huvudsak utredningens förslag. 
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3 Tillsynsdom allmänt 

Jf\. anser alt möjligheterna till intensivövervakning och intag1ii11g i an
stalt bör tillgodoses inom skyddstillsynens ram. Aven de sanktionsformer 
som avses med tillsynsdom bör ingt1 i pMöljdcn skyddstillsyn. 

RA avstyrker alt pMöljden tillsynsdom införs. 
Lii11säk/agare11 i Viirmland.1· lii11 finner det vara viil värt att pröva en pä

följd innebärande intensivövervakning st1som alternativ till frihetsstraff. 
Intensivövervakning kan lämpligen ges de former som fiiresll1s av utred
ningen. I likhet med utredningen anser länsltklagaren att övervakningen 
bör ske genom en uppsökande verksamhet och att d~1 sf1 iir nödviindigt fle
ra personer engageras i samma övervakningsuppdrag. Del torde vara av 
betydelse att kontakten mellan övervakare och övervakad kan ske pli si1-
danl sätt att den väcker stt liten uppmiirksamhet Sllm möjligt och inte inne
bär onödiga oliigenheter för den dömde. Intensivövervakning med anmii
lan p{1 polisstation finner länstlklagare vara onödigt diskriminerande i de 
orter där det snart blir allmänt kiint att övervakningen p~1gl1r. Utredningens 
utformning av tillsynsdomen finner länsäklagaren väl nyanserad. 

Öi·aåk/agarrn i Stockholms ilklagardistrikt finner att den föreslagna pit
följden tillsynsdom bör införas och att förslaget i den delen i huvudsak fo.tt 
en utformning som kan läggas till grund för en kommande lagstiftning. 
Åklagarens huvudsakliga invändning gäller utredningens uppfattning att 
den nya påföljden skulle kunna komma i frf1ga för det stora flertalet av dem 
som enligt nuvarande ordning döms till ungdomsfängelse. Övcrttklagaren 
anser vidare att det finns skäl till att i vissa detaljfrågor diskutera alternati
va lösningar. Den nya pftföjden tillsynsdom är enligt överäklagaren avsedd 
att vara en ersättning för frihetsstraffen och icke för den traditionella fri
vården. Enligt överåklagaren har utredningen genom att i sina motiv be
skriva tillämpningsomrtidet pä detta sätt ställt alltför stora förhoppningar 
vid tillsynsdomens möjlighet att förhindra brott frttn den dömdes sida. Det 
är svårt att uppfatta en frivårdspäföljd. även om den liksom tillsynsdomen 
har en utbyggd kontrollfunktion med möjligheter att inskrida med sanktio
ner vid överträdelser. som ett hållbart alternativ till frihetsberövande pa
följd för ett klientel där erfarenheten torde visa att i flertalet fall endast 
tiimligen långvariga intagningar på anstalt kan förhindra t1terfall i brott. 
Överåklagaren beklagar utredningens förklaring att tillsynsdomen bör 
komma i fräga först efter det att upprepade försök med mindre ingripande 
påföljder visat att fortsatt användning av sådana påföljder saknar utsikt till 
framgång. I väsentligt större utsträckning än utredningen finner lämpligt 
hör tillsynsdomen vara en lämplig påföljd i de fall där i nuläget skyddstill
syn kommer i fråga trots tidigare lagföringar. I detta sammanhang fört,ilinar 
att påpekas att den påföljd som i utredningens förslag närmast är avst·dd 
att ersätta skyddstillsynen. villkorlig dom med övervakning. i flera avseen
den är en mindre ingripande påföljd än skyddstillsyn. 

Enligt ii1·aåklagare11 i Götehorgs åklagardistrikt är den av utredningen 
föreslagna nya påföljden tillsynsdom - oaktat kritik kan riktas mot den i 
vissa enskildheter - till sitt innehåll i flera avseenden förtjänstfull. Det har 
sedan lång tid framstått som en uppenbar brist att päföljdssystemet är i av
saknad av ett mellanting mellan skyddstillsyn och fängelse. Domstolarna 
har sökt komma till rätta med denna olägenhet huvudsakligen pä tvtl sätt. 
Dels har man under trycket av allmänpreventiva krav kombinerat en 
skyddstillsynsdom med anstaltsbehandling. dels har man meddelat samme 
lagöverträdare fyra. fem. ja kanske ändfi fler domar pi\ skyddstillsyn under 
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förhfillandevis kon tidsrymd. Ett tredje alkrnativ har varit en llingc\sedom 
när en s[idan trots allt hade hor\ undvikas. Samtliga alternativ iir otillfreds
s@lande varvid särskilt de uppn:pade sh.yddstillsynsdomarna mf111ga gång
er ~ir direkt stötande. Genom att i vårt päföljdssystem införa tankegtmgar
na bakom begreppet tillsynsdom förefaller man emellertid komma till rätta 
med de nm:kdelar som nu räder i här angivna avseenden och en sädan lös
ning skulle därför hälsas med tillfredsställelse. Det sagda innebiir enligt 
över~iklagaren att utredningens förslag kan komma att utgöra en värdefull 
och adekvat påföljd for en tämligen stor kategori lagöverträdare. Det nuva
rande ungdomsfängelseklientelct synes dock knappast i nägon större ut
sträckning i framtiden komma i åtnjutande av denna frivårdspMöljd. De 
domar pä ungdomsfängelse som i dag meddelas innefattar mestadels s~1 all
varlig brottslighet av värdskaraktär eller av upprepad förmögenhetsrättslig 
art att omedelbar reaktion av hänsyn till allmiin laglydnad framstått som 
nödvändig. En dom pä ungdomsfängelse har - som utredningen också 
framhåller - st1 gott som alltid fiiregatts av flertalet samhällsingripanden i 
anledning av tidigare brottslighet. I manga fall har gränsen för frihetsberö
vande a.tgärder uppnåtts redan innan ungdomsfängelse kommit i fråga ge
nom alt vederbörande tidigare varit intagen i ungdomsvårdsskola eller va
rit dömd till skyddstillsyn med eller utan anstaltsbehandling eller till fäng
else. Det kan konstateras att domstolarna redan i dagens läge är ytterst 
ovilliga att döma till ungdomsfängelse va1för man vågar dra den slutsatsen 
all det är de mest svtirbehandlade och brottsbenägna som ådöms denna på
följd. De ungdomar det här gäller har med ytterst fä undantag haft över
vakning i olika former sedan lång tid både före inskrivningen vid ungdoms
vårdsskola och i anslutning till vård utom skolan. Det förefaller med hän
syn till dessa omständigheter föga sannolikt att detta brottsklientel. med 
förhoppning om ett positivt resultat. skulle kunna dömas till en frivårdande 
påföljd även i beaktande av de krav pa intensitet i övervakningen som före
släs. Utredningens uppfattning att den intensiva övervakningen kommer 
att försvåra möjligheterna att begå nya brott förefaller också viil optimis
tisk. Snarare torde förslaget i denna del innebära att samhällets verksam
het för att motverka kriminaliteten kan försvaras eller försvagas. Det är se
dan länge elt välkänt faktum att brottsligheten oroväckande ökar och då 
främst förmögenhets- och våldsbrott. Resurserna för att bemästra denna 
utveckling är på många sätt otillräckliga och uppklarningsprocenten är låg. 
Det förefaller i denna situation klart otillfredsställande att skyddet för så
väl den enskilde som samhället ytterligare kan komma att försvagas genom 
att de personer som genom aren visat sig ständigt åte1falla i brott skulle 
ådömas en på.följd av ej frihetsberövande karaktär. Man kan vidare svårli
gen ansluta sig till utredningens uppfattning att en intensiv övervakning för 
denna kategori skulle framstå som ett så allvarligt ingrepp i den dömdes fri
het att den tillgodoser även högt ställda allmänpreventiva krav pa en känn
bar reaktion. Det torde snarare vara tvärtom. Slutligen inställer sig också 
frågan om det inte vore möjligt att med vissa ändringar inordna de av ut
redningen föreslagna tankegångarna under den nuvarande påföljden 
skyddstillsyn. 

Göta hm·riill. som avstyrker förslaget om tillsynsdom. säger att detta in
nefattar en skyldighet för den dömde att hålla nära kontakt med övervaka
ren. Härutöver innehåller utredningens förslag regler som ger skyddskon
sulenten befogenheter alt meddela den dömde mycket långtgående före
skrifter i fråga om livsföring och personliga förhållanden. Sådan föreskrift 
kan innefatta inskränkning för den dömde i fråga om val av bostad. uppe-
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h;-\llsort elkr vcrbamht:t. lk valda formuleringarna ger uttry.:k för prak
tiskt taget \'ilka inskriinkningar som helst i den dömdes rörelsefrihet och 
möjlighet att disptinera sin fritid. Föreskrifterna gi1r alltsf1 betydligt fängre 
iin lk som r. n. kan ges i samhand med skyddstillsyn. De föreslagna före
skrifterna Lir emellertid inte - siisom fallet är med dem som ges i samband 
med skvddstillsvn - nwtiverade av ett behandlingsbehov utan av risken 
for fort~att brottslighet. Enligt hovrlittens mening gör den ändrade motive
ringen inte den föreslagna ordningen mera tilltalande. I själva verket synes 
ni1gon saklig skillnad inte föreligga eftersom hehandlingen syftar till att 
ml1tverka äterfall. Sannolikt ger en hlinvisning till risken för fortsatt brotts
lighet utrymme for större oslikerhet och godtycke i bedömningen. Särskilt 
anmiirkningsvärt lir att föreskrifter av sti drastisk art skall ligga hos 
skyddskonsulenten. Tanken att genom tvrmgsförcskriftcr av angiven art 
hindra den dömde fr<'tn fortsau hroltslighel är enligt hovrältens mening 
minst lika orealistisk som behandlings tanken och inger dessutom betydligt 
större betlinkligheter fr!1n rättsslikerhetssynpunkt. 

Enligt S1oc/.;/111/111.1 1i11gsrii11 torde en kontrollerande och straffande över
vakning av den typ som utredningen föreslär inte i nämnviinl utsträdning 
komma att verka brottsavhällande för det klientel det här är fräga om. 
Aven den som noga fullgör sin anmälningsskylidghet och iakttar givna fö
reskrifter torde utan svårighet kunna dölja alt han fortsältcr brottslig verk
samhet. Vidare kan den dömde t1sidosätta de särskilda föreskrifterna utan 
alt det kommer till övervakarens kännedom. Ytterligare är risken stor för 
all den dömde efterhand undandrar sig övervakarens tillsyn, om denne en
dast uppfattas som representant för de straffrättsliga myndigheterna - nå
got som enligt förslaget skall vara övervakarens primära funktion. Om en 
övervakning skall kunna verka i brottsavhtillande riktning fordras enligt 
tingsriillens mening alt ett förtroendefullt förhållande skapas mellan över
vakare och den dömde och att åtgärder i rehabiliterande syfte kommer till 
ständ som ett led i sjlilva övervakningen. Den dömde skall därigenom kun
na finna motiv all avht1lla sig frän fortsatt broltslig verksamhet. Rent prin
cipiellt anser tingsrälten alt det är oHimpligt att utsätta det klientel för vil
ken tillsynsdomen skall komma i fraga för den starka psykiska päfrestning 
som en ständig. tät kontroll i sex månader utgör. Man måste beakta att det 
hlir i regel är fri:'1ga om i olika avseenden starkt handikappade individer som 
lir i ht:hov av den trygghet och det sociala och medicinska stöd som sam
hället förmår ge dem. Det finns en uppenbar risk att den intensiva övervak
ningen hos den dömde befäster en aversion mot de rättsvärdande myndig
heterna och mot samhället i övrigt. Den dömde blir allt svärare att nä med 
positiv påverkan m:h anpassning till samhällets normala levnadsförhällan
den. Tingsrätten kan inte tillstyrka förslaget om tillsynsdom. För den lag
överträdare for vilken kriminalvärd i frihet trots tidigare starkt kriminell 
belastning kan vara ett realistiskt päföljdsalternativ till fängelse torde en 
förstärkt form av nuvarande skyddstillsyn vara bättre och tillfyllest. Lag
stiftarens ursprungliga intentioner med en ofta förekommande. pä för
troende uppbyggd kontakt mellan den dömde och övervakaren bör för
verkligas. En sä utövad skyddstillsyn har större förutsättningar att avhålla 
den dömde frän att ånyo bega brott. 

Enligt Giitehorgs 1i11gsrii11 hör om ungdomsfångclse avskaffas nuvaran
de pitföljdssyslem kompletteras med en på.följd som ligger mellan skydds
tillsynen och fängelse. Avsaknaden av sädan päföljd blir i annat fall speci
ellt påtaglig när del gäller den mindre belastade delen av brottsklientelet. 
Utreuningen har med hiinsyn härlill föreslagit att en särskild päföljd, rill-
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syn-.1.h>m. tillskapas f'(ir att bl. a. fylla detta bcl11w. Ting-.r;iuen 111e11ar 
emellertid all det nuvarande räföljdssys\emcl mycket v~il kan forbiillras i 
detta avseende UICln all sti ingripande förändringar som utredningen före
slagit behöver tillgripas. Tingsri.tllen avstyrker 1färför förslaget alt skapa 
en s;irskild p;'.1foljd i form av tillsynsdom. De ungdllmar det friimsl iir fr;·iga 
om har ofta gjort -.ig skyldiga till urprepade hrnttsliga g~irr.ingar men iir in
te sil härt belastade att frihetsberövande varit påkallat i lit1go11 slfäre \lnt

fauning. För all kriminalvitrd i frihet skall kunna fylla nt1gon v;isentlig 
funktion för dessa ungdomar krävs en ingripande pMöljd med huvudsyfte 
att motverka f1•rtsatt hrnttslighet. En intensivövervakning enligt vad ut
redningen föreslagit kan viil uppfylla de krav som mäste sllillas pi1 en s~1dan 
friv;'1rdspMiiljd. Den iir i vart fall viird alt prövas i <ivhidan p;1 den iiveP,yn 
av piiföljdssystemet snm tingsriitten förordar. Tingsriitten föresl;'1r diirfiir 
att de av utredningcn förcslagna reglerna ang11ende intensiviivt:rvakning 
inarbt:tas i nuvarande skyddstillsyn och all den sitlunda forstiirkta skvdds-
1illsyncn i huvudsak förbehiilles det nu diskuterade klientelet. -

\/iinl'l"shorgs tingsriilf konstaterar att förslaget all införa den nya pi1folj
den 1illsynsdom bygger dclvis p{1 tanken all det behövs en pi1följd som i 
striinghet ligger mellan skyddstillsyn och fängelse. Tingsrä11en instcimmcr i 
och för sig i denna uppfatlning. Skyddstillsyn kan visserligcn kombineras 
med böter dlcr anstaltshchandling men dct torde mimga g{mger inte vara 
tillriickligt niir det gäller all sw:<.:essivl skärpa pMöljderna fram till el! - pi1 
grund av s1raffminim11m kanske ltmgvarigt - fiingelsestraff. Även lingsriil
ten anser det angeläget med en möjlighet att efter t. ex. ett par domar pt1 
skyddstillsyn, i nägol fall kanske förenat med anstaltsbehandling. döma till 
en striingare pt1följd innan ett litngvarigt fängelsestraff ~1döms. Detta giiller 
inte hara ungdomsklientelet. Tingsrätten ställer sig dock mycket t vcksam 
till om den föreslagna päföljden tillsynsdom, innebärande inrensiviivervak
ning, iir en liimplig ptiföljd i det hänseendet. Tingsrätten vill framhälla all 
den giirna ser att övervakning inom frivärden görs mer effektiv än dcn 
rntmga grmger nu lir. Enligt tingsrlittens erfarenhet har den övervakning 
som förekommit inom skyddstillsym:ns ram ofta varit nära nog obefintlig. 
Anledningarna hiirlill kan ha varit mtmga. bl. a. all manga övervaknings
uppdrag förenats hos en och samma person eller atl den dömde funnit sig 
nära nog riskfritt kunna undandra sig skyldigheten all httlla kontakt med 
övervakaren. /\ andra sidan ifrågasättt:r tingsrätten om den tänkta intt:n
sivövervakningcn kan genomföras i praktiken. Som utredningen framhtillil 
mäste dcn vara intensiv under flera mttnaders tid. bl. a. därför att den i fle
ra fa:I skall anses utgöra en ersättning för fängt:lst:. Sådan övervakning kan 
nog tänkas fungera i många fall under en kortare tid och dtt främst i större 
tätorter. Svarigheter kan doå tänkas uppstå i mindre fat orter och glesbyg
der där en tillräcklig kontroll kan vara svär att ordna. Om den för tillsyns
dom avsedda övervakningen inte blir effektiv under cn längre tid förlorar 
den sin betydelse som t:rsiillare för fängelsestraff i vissa fall. Skillnaden 
mellan f1 ena sidan den nuvarande skyddstillsynen eller den föreslagna vill
korliga domen med övervakning och. ä andra sidan, tillsynsdomen hlir d;'i 
så ringa att det inte är motiverat att införa en särskild påföljd. Det är tings
rättens uppfattning att skillnadt:n i praktiken blir så obetydlig att förslaget 
om införande av tillsynsdom bör avstyrkas. Skyddstillsynen bör i stället 
bestii. dock med vissa ;indringar. 

Ut1111stol.1Take1 avstyrker f. n. att en ny självständig form av frivärdspl:i
följd införs. Vid utformningen av institutet tillsynsdom har enligt dom
stolsverket utredningen eftersträvat att ge ptlföljdcn ett betydande allmän-
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prl'ventivt vänk samt att forma den si1 all den verkar i hrnllsförehyggande 
riktning. I sistniimnda hiinseendc be1orias siirskilt kontrollfunktionen. 
Denna skall tillgodosl's genom intensivövervakning med till en början dag
lig kontakt mellan övl'rvakarl' och övervakad. Bortse!! frnn kontaktfrek
vensen ter sig de tlcsta av de minimikrav som utredningen uppstiiller pi) en 
sitdan övervakning som s:idana som i och för sig hör gälla iiven för den nu
varande skyddstillsynen. Domstnlsverket ifr<)gasäl!er om intensivöver
vakningen kommer att verka mer hn>ttsförehyggande än den form av över
vakning som förekommer for den som dömts till skyddstillsyn. Det finns 
viss risk för att den dagliga anmiilningsskyldigheten enbart kommer alt 
uppfattas som ett trakasseri fr::in myndigheternas sida. Det torde vara åt
giirder av helt annat slag som har en verkligt hrnttsförehyggande effekt. 
Dessa Mgärder miiste dock huvudsakligen vidtas inom ramen för andra 
samhälleliga verksamheter iin kriminalvhrden. Innan större föriindringar 
sker betriiffande kriminalvtird i frihet hör vidare möjligheten att utvidga 
bötesstraffets tillämpningsomrf1de och möjligheten till alternativa sank
tionsformer utredas närmare. Vissa moment i den föreslagna tillsynsdom
pMöljden hi\r dock prövas inom den nuvarande skyddstillsynens ram. Ut
redningens förslag till uppbyggnad av tillsynsdomen innehåller mycket av 
värde som skulle kunna anviindas för alt förbättra skyddstillsynspåföljden 
utan att denna helt förlorar sin nuvarande karaktär. En utvidgning av 
skyddstillsynens anviindningsomröde för att den skall kunna ersätta bl. a. 
vissa medellttnga frihetsstraff kräver en förstärkning av påföljdens allmän
preventiva funktion. Viss möjlighet finns f. n. att av allmänpreventiva skäl 
förordna om anstaltsbehandling. I första hand skall dock sädan behandling 
komma till användning "om det iir erforderligt för den dömdes tillrättafö
rande". Skall skyddstillsynens användningsområde kunna utvidgas torde 
det vara nödvändigt att domstolen ges större möjlighet att enbart av all
miinpreventiva skäl förordna om intagning i anstalt under en kortare tid. 
Anstaltstidens mngd hör därvidlag bestämmas av domstolen och vara en 
ren straffmtitning. Det sagda utesluter inte att det alltjämt torde finnas be
hov av att kunna använda anstaltsbehandling under kort tid för att bryta en 
pägaende brottslig aktivitet. Även i dessa fall kan ifrägasättas om inte insti
tutet bör göras tidsbestiimt genom en straffmätning från domstolens sida. 
Eftersom nl\gra särskilda tillsynsanstaltcr inte finns längre och dti verkstäl
lighet i övrigt inte heller skiljer sig frän fängelsestraffet bör institutet be
nämnas intagning i anstalt. I samband med en utformning av påföljden en
ligt dessa riktlinjer bör möjligheten att ådöma skyddstillsyn vid brott med 
högt straffminimum kunna göras mindre restriktiv. Det centrala momentet 
i skyddstillsynspäföljden bör fortfarande vara övervakning. Yerkställig
hetsinnehället bör dft göras fastare genom att man i lagtexten uppställer 
krav pfi viss minimikontakt mellan övervakaren och den dömde. Vad den 
dömde i övrigt har att iaktta fär inte uttryckas genom ett allmänt hållet 
krav på skötsamhet utan noga preciseras genom särskilda föreskrifter. 
Prövotiden kan med fördel förkortas till två år för att nä bättre överens
stämmelse med tidrymden for övervakningen. Domstolsverket tar inte 
ställning till vilka sanktionsformer som skall användas vid villkorsöverträ
dclser men vill betona vikten av att överträdelse regelmässigt leder till nå
gon sanktion. Detta kräver system med successivt strängare ingripanden. 
Utredningen föres lär bl. a. ett kort varigt omhändertagande under minst 
tvä och högst 14 dagar som ett sanktionsmedel vid överträdelse av villko
ren för tillsynsdom. Införs omhändertagande som sanktion vid överträdel
se av villkoren för skyddstillsyn torde tiden böra begränsas till en vecka 
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med tanke pt1 pMöljdcns mindre ingripande karaktär. Domstolsvcrket vill i 
detta sammanhan~ uttala viss tvekan i frt1ga om lämpligheten av att dela 
upp frihetsberövandet pt1 flera perioder. främst pa grund av de praktiska 
svtirighctcr detta skulle medföra. 

Med hänsyn friimst till det kraftigt brottsbelastadc klientel som den före
slagna phföljden tillsynsdom tar sikte på anser rikspolisstyre/sen förslaget 
vcrklighetsfriimmande. Det förefaller nämligen vara orealistiskt att tro att 
ungdomar som bakom sig har allvarlig och omfattande brottslighet rn.:h 
som dessutom ofta har svårartade silväl psykiska problem som alkl!hol- el
ler narkotikaproblem skall förmås avhttlla sig från att begf1 brott pä det slitt 
utredningen tänkt sig. Om ungdomsfängelsc avskaffas torde påföljden of
tast bli fängelse. 

Den nykonstruerade påföljden tillsynsdom är enligt /..rimi11a/1·1lrdsstyrel
.1·c11s uppfattning icke grundad på helt övertygande premisser vare sig med 
avseende pti de tlinkta klienternas situation eller med hänsyn till syftet att 
motverka brott. Av de tre skisserade formerna för tillsynsdom föreslas den 
första innefatta sadan dom med intensivövervakning, innebärande att det 
åtminstone till en början kan förekomma daglig kontakt mellan [1 ena sidan 
övervakaren eller biträdande övervakaren eller kontaktmannen eller ett 
helt tillsynsteam och å andra sidan den dömde i den kontakttäthet som för
utsätts ske både i bostaden och pli arbetsplatsen. Härvid synes utredning
en ha förbisett det förhållandet att en ansenlig del av de ifrågavarande kli
enterna torde sakna fast bostad och att en än större del bedöms sakna ar
betsanstlillning. För de klienter som har arbete bör besök på arbetsplatsen 
om möjligt undvikas. Sådana besök framstår av naturliga skäl vanligen så
som besvärande för klienten och kan iiventyra såväl klientens kommunika
tion till arbetskamraterna som i ogynnsamma fall arbetsanställningen som 
stidan. Skulle kontrollen bli tillnärmelsevis sa effektiv som man enligt be
tänkandet tycks förvänta skulle den intensiva tillsynen omfatta utom var
dagar även helger och annan fritid jämte nattetid. Det lär enligt styrelsens 
mening stöta på avsevärda svårigheter att finna övervakare som iir bered
da att fungera i sädan omfattning. Även om en sä tät kontroll vore möjlig 
att faktiskt gestalta skulle den förmodligen verka aggressionsalstrande pä 
den övervakade och svåruthärdlig för den övervakande. varigenom den 
kunde befaras bli till mera skada än gagn. Inte heller torde vara möjligt att 
ästadkomma en så intensiv övervakning att den hindrar den övervakade 
fran att begå brott. En ny sanktion som skulle kunna utgöra en sädan på
följd i frihet som enligt utredningens direktiv kunde ersätta ungdomsfång
else skulle enligt styrelsens mening kunna ges en smidigare utformning än 
den föreslagna och ändå tillgodose kraven på skärpt tillsyn. Man kan näm
ligen väl tänka sig att åstadkomma en sllikt på goda känslobindningar 
grundad och därmed mahända ändamålsenligare kontroll av klienten ge
nom åtgärder som fortlöpande kan anpassas efter vad som framstår som 
behövligt. Valet av övervakare framstår som utomordentligt betydelsefullt 
för utfallet av en intensivövervakning. Skyddskonsulenten borde genom 
sin personliga kännedom ha goda möjligheter utse lämplig övervakare i det 
särskilda fallet. Under förutsättning att övervakningen fick ett si\dant inne
hall som antytts skulle styrelsen vara benägen acceptera en sålunda kvali
ficerad skyddstillsyn som självständig påföljd vid sidan av den ordinära 
skyddstillsynen. 

Ungdom~fii11gt'lseniim11den anser det högst tveksamt om den intensiv
övervakning som angetts i förslaget om tillsynsdom är tillräcklig för att till
rättaföra stora delar av det unga klientel det är fråga om. De som döms till 



Prop. 1978/79: 212 I~ • 173 

ungdomsfängelse har ofta svt1rartade sociala m:h personliga problem. En 
fiiriindring har 1H:ks{i skett under senare {ir i tmgdomsfängelseklientdets 
sammansiittning mot i regel grövre hrollslighet och mer omfattande tidiga
re kriminalitet. 

Det synes i111ernai11g.rnii11111de11 mycket tveksamt om det av utredning
en uppställda syftet med pMiiljdcn tillsynsdom kan nb.s med förslaget. Ar
gumentationen för den föreslagna pMi.il_iden lir inte övertygande. Risk före
ligger att den sil gol! som dagligen äterkommande kontaktskyldigheten 
mfmgen gimg av den diimde kommer att uppfattas som trakasseri och diir
igenom motverka sitt syfte. Det kan iivcn sättas i frb.ga om sädan övervak
ning som föreslagits far ni1gon hrottsförebyggande effekt. siirskilt när det 
giiller den kategori grupp unga lagövertriidare s1'm påföljden niirmast iir 
avsedd för. Niimnden ställer sig tveksam till om tillsynsdom i enlighet med 
fiirslagl't i n~1g1m nlimnviird utsträckning kan bli ett användbart alternativ 
till frihetsstraff för de unga lagöverträdare som f. n. tas in i kriminalvfads
anstalterna. 

Ö1·c'1Tak11i11gs11iim11de11 i Sroc/..lwlm. andra m·dd11i11gC11 konstaterar att 
avsikten med pilföljden tillsynsdom är att i nägon man utjiimna skillnaden 
mellan frihetsstraff och den nuvarande enda egentliga frivärdspäföljden 
skyddstillsyn. Om detta syfte verkligen tillgodoses genom kontaktskyldig
het av angivet slag är emellertid tveksamt. För det första kan man frf1ga sig 
om det ganska belastade klientel som päföljden i första hand är tänkt för 
kommer att uppfatta kontaktskyldigheten som särskilt ohehaglig eller in
gripande. Risk finns ocksä för att många dömda inte kommer att fullgöra 
kontaktskyldigheten i tillfredsstiillamk omfattning. Föreskrift om frivfirds
hem kan naturligtvis ha positiv stödjande verkan men om en sådan anord
ning förstärker pMöljdens repressiva karaktär kan sättas i fråga. Genom 
förordnande om anstaltsintagning är man reell sett tillbaka vid fängelse
straffet eller sädan anstaltsbehandling som nu förekommer vid skyddstill
syn. En annan invändning ligger enligt nämnden i följande. En skyldighet 
till täta kontakter kan i en del fall pä allvar försvära den dömdes försök att 
genom utbildning eller arbete återgÖ till samhället. Om den dömde är so
cialt etablerad kan kontaktkravet fä ogynnsamma verkningar genom det 
ingn:pp i arbetsfiirh:'l.llandena som det kan innebära. Vad nu sagts talar för 
att det hör finnas möjligheter att mildra kontaktskyldigheten i vissa fall. 
Men dö. hlir obehaget mindre och systemet inte rättvist. Man befinner sig 
här i ett svärlöst dilemma. För att påföljden skall vara "i nivå med" fri
hctsstraff fordras att päföljden innebär ett avsevärt ingrepp i den dömdes 
rörelsefrihet men härmed riskerar man att få verkningar liknande dem som 
motiverar att frihetsstraffet begränsas. Det är emellertid svårt att finna 
andra alternativ än de som föreslås i betänkandet. Nämnden vill därför inte 
avstyrka att en ny påföljd tillskapas efter ungefär de huvudlinjer som lagts 
fram i betänkandet. Pilföljden mäste också formas så att ett visst hänsyns
tagande till individuella förhållanden kan ske. 

Ö1·en·ak11i11i;.rnä111ndc•n i Eskilstuna anser att tilltron till effekterna av 
tillsynsdom fÖrefaller överdriven. Åtskilligt av vad som sägs om överva
karnas uppgifter. sasom att dessa skall hålla sig underrättade om den döm
des bostad. sysselsättning och livsföring i övrigt. lär gälla redan vid 
skyddstillsyn. Den fundamentala skillnaden skulle ligga i betydligt tätare 
kontakter än vad som är vanligt vid skyddstillsynen. Det är alt befara att 
kontakkrna blir i motsvarande grad ytliga. Nämnden finner att man kan 
fråga sig vad man egentligen skall göra och samtala om vid de täta kontak
terna. Det kunde möjligen vara av värde för att vinna erfarenheter av in-
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tcnsivövervakning att i nuvarande 28 kar . ."i )i BrB införa ett stadgamk om 
att si\dan övervakning för föreskrivas i kontrollsyfte. Tillsynsdom och vill
knrlig dom ~ir r<'1följder som fö.lömts den brot1slige. Terminologicn att <lö
ma till n{1gon sorts dom iir misslyckad. Termer som skvd<lstilbvn eller in-
tcnsivtillsvn ~ir mera Umrliga. - -

Ön·n·11/.:11i11g.rnii11111de11 i Giitehorg. 1111dm 111•de/11i11ge11 uttalar att den fö
reslagna pb.följ<len tillsynsdom bör utformas inom ramen för den nu gällan
de skyddstillsynen. 

Enligt ii1·l'rrnJ..ning.111ii11111de11 i Malmii . .fi'irsta 111"dd11i11g1•11 mt1ste Jet an
ses osannolikt alt tillsynsdom med den föreslagna utformningen kan kom
ma att träda i stället för ungdomsfängclse i någon nämnvärd omfattning. 
Med tanke på den begränsning av antalet domar pä ungJomsfängelsc som 
har skett de senaste åren måste man räkna med att Jet övervägamk flerta
let av dem som nu döms till ungdomsfängelse i stället kommer att dömas 
till fängelse antingen i första hand eller eventuellt efter försök också med 
tillsynsdom. Om detta antagande är riktigt försvagas huvudsk~ilet för att 
införa denna påföljdsform. Den har icke mera allmänt sett sådana fördelar 
att den likväl bör övervägas. Det måste observeras att intensiv övervak
ning i kontrollsyfte inte i sig själv har något värde. Att själva övervakning
en, såsom utredningen t~inker sig. skulle kunna förhindra eller försv{1ra 
fortsatt brottslig verksamhet måste betvivlas. Vidare är tanken att domsto
len också inom ramen för frivård skall utportionera obehag i passande do
ser alltefter brottets svårhetsgrad helt orimlig. Nämnden anser att i lämpli
ga fall en intensiv övervakning bör kunna förekomma som ett led i den fri
värd som nu bedrivs. Några ändrade regler härom för skyddstillsyn eller 
andra former av frivård är inte behövliga. Det bör ankomma på skydds
konsulent och övervakningsnämnd att anpassa övervakningen till vad som 
i varje särskilt fall är ändamålsenligt. En uppenbar olägenhet med utred
ningens förslag att göra tillsynsdom till en särskild påföljd är att det upp
kommer en konstlad och helt onödig gränsdragning till skyddstillsyn. vil
ken paföljd utredningen bibehåller med namnet ändrat till villkorlig dom 
med övervakning. 

Ö1·errnk11i11gs11iimnde11 i Kristinehamn har i vissa avseenden en avvi
kande mening rörande utformningen av påföljden tillsynsdom men anslu
ter sig i stort sett till utredningens förslag. 

Socialstyrelse11 ställer sig kritisk till en strafform som innebär intensiv
övervakning. Om emellertid denna påföljd kan fä den effekten att fängelse
straffet inte behöver användas i en del fall är sm:ialstyrclsen beredd att 
godta någon form av mer intensiv frivårdsövervakning. Utredningen har 
visserligen endast begränsad tro på möjligheten att genom straff uppnå po
sitiva behandlingsresultat men mycket i betänkandet är ändå uttryck för 
tanken om straff som behandling. Detta återspeglas även i utformningen av 
påföljden tillsynsdom. Den har inte bara en hjälpande utan ocksft en kon
trollerande funktion som ses som välgörande ur den straffades synpunkt. 
En kritik mot förslaget till tillsynsdom är att argumenten i friiga om den 
kontrollerande funktionen troligen hade förefallit mer realistiska om utred
ningen hade klargjort att det här faktiskt är fråga om en ätgärd som till stM 
del också har ett repressivt inslag. 

Styrel.l'cn fiir Biirby yrkes.1·kola anser att när det gäller vuxna påföljden 
tillsynsdom är ett utmärkt sätt att förskjuta tyngdpunkten från fängelse till 
kriminalvård i frihet. Många som i dag döms till fängelsestraff därför att 
skyddstillsyn p. g. a. allmän laglydnad inte anses hårt nog kan i stället dö
mas till tillsynsdom. För ungdomsgruppema 18-20 år kan många här kom-
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ma i fraga. Styrdsen tror viJare att tillsynsdom kan anvlindas för mhnga av 
dem som nu diims till ungdomsfiingdse. Dock inte för alla. En viss del av 
ungdomsfiingelsegruppen kl1mmer att dömas till fangdse och styrelsen 
tror att den största dekn kommer att besth av r. d. ungdomsvärdsskok
elever. dvs. dem snm styrelsen bedömer ungdomsvärdsskolans resurser 
vara uttömda för. Styrelsen anser att frivårdspaföljdema bör kompletteras 
med tillsynsdom enligt utn:Llningens förslag . 

.luridi.1/..11 jl1/..11/11'f.rnii11111cl1•11 1·id Ut'f'sala 1111i1·crsi1e1 framhäller att en 
lagstiftning om intensivövervakning (och större för;indringar rörande 
skyddstillsyn) synes förutsiitta alt större klarhet niitts i fri1gan hur rdatiP
nerna mellan kriminalviird od1 socialvård skall utformas. Det torde inte 
kunna fi_)rnekas att det klientel som betyder mest arbete for friviuden ock
s[1 har varit. ;ir och i framtiden hlir. ett socialvtirdsklientel. Det framsti1r 
därför som mest rationellt att helt förliigga samhälleliga värd- och stöd<'tt
!!;irder inom socialv~irdens ram. varvid kriminalvärdens åtgärder i detta 
hiinseende skulle inskrlinka sig till alt vara av förhindclsekaraktär. En sfl
dan ordning skulle emellertid innehhra en mycket pb.taglig förändring av 
kriminalvärdens organisation som slikerligcn skulle möta stort motstäml 
nch medföra många probkm. Alternativet är i frlimsta rummet en kraftig 
ökning av kriminalvärdens resurser samtidigt som kriminalvflrden övertar 
socialvärdens primäransvar för dem som iir föremiil för kriminalvi:ml i fri
het. Mindre liimplig är riidande ordning som har en benägenhet att utkris
tallisera vissa persongrupper som ingen vill ta hand om. Det är givetvis 
föga tillfredsställande att brottspiiföljdernas innehåll bestäms av vilka 
myndigheter som finns tillgängliga och vilka resurser de har. Enligt nämn
dens mening krävs dock en avklaming av kriminalvårdsmyndigheternas 
roller innan man kan bestämma hur ett alternativ till frihetsstraff skall ut
formas. 

Juridiska .f{1/..11/1c1.rnii11111de11 l'id Lunds 11ni1·ersi1e1 konstaterar att det i 
ungdomsfängelsets ställe föreslagna institutet tillsynsdom förefaller i sig 
vara en innovation som bör tillvaratas. Det måste dock ifrågasättas om till
synsdom kommer att ge en tillräcklig kontroll av det kriminellt svtlrt belas
tade klientel som nu befolkar ungdomsfängelserna. Man mftste räkna med 
att man i framtiden blir nödsakad att döma en sannolikt betydande del av 
detta klientel till fängelse. Diircmot förefaller tillsynsdomen med fördel 
kunna användas i frf1ga om en del av det klientel som f. n. erhåller en i rea
liteten till intet förpliktande skyddstillsyn. 

Den kontrollfunktion som enligt utredningens förslag tillsynsdomen i 
första hand skall tillgodose kan enligt länsstrrc/sen i .lii11/..iipi11gs /ii11 bli ef
fektiv endast om övervakaren ägnar mycken tid i'.lt de dömda u.ngdomarna. 
Pä grund av det ökande väldet bland missbruksgrupper och den mycket 
tidskriivande uppgiften torde det bli mycket svär! att finna kompetenta och 
arbetwilliga övervakare. Länsstyrelsen ifrågasätter om ungdomsfängel
seklientelet. som enligt utredningen har återfallit i brott i mycket hög grad. 
genom denna kontrollfunktion över huvud taget i någon större omfattning 
kan hindras att begå nya brott. 

Lä11sstyrclse11 i Kro11ohergs län tillstyrker i princip förslaget om tillsyns
dom. Genom sina tre olika former ger den i många fall god möjlighet till an
passning av påföljden till den dömdes personliga förhållanden. 

JO anser att den föreslagna nya pi\följden tillsynsdom utgör en i allt v~i
sentligt väl genomtänkt lösning pä uppgiften att i någon del ersätta ung
domsfångclse med en frivårdspåfölj. Den bedömningen att kriminalvård i 
frihet omöjligt kan komma i fråga för hela det ifrågavarande klientelet är 
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siikerligen realistisk. Det iir diiremot sannolikt att det f. n. föreligger ett be
hov av en mera ingripande frivt1rdspaföljd. ej endast l"iir yngre. lin den nu
varande skyddstillsynen kommit att hli. Den föreslagna p;·1fiiljdt>n svarar 
väl mot ue hiiga krav som frlimst allmlinprcventionen och hclll>Vet av sam
hiillsskyuu stliller pit en pi1foljd Slltll skall kunna fylla syftl'l att erslitta 11ng
uomsflingelse. Den iir ocksti i övrigt Himpad att utfylla det 1111v,1ranuc gapet 
mellan kriminalviird i frihet och i anstalt. Det skull~· i princip ,·ara miijli[!t 
att inoruna den nya pilföljuen i skyddstillsynen. Hlirenlllt har utredningen 
andragit rättssäkerhctsskäl. Den dömde hör genom domen l"ti veta hur pass 
ingripande den ttdömda päföljden är. Diirtill kommcr ht'IH1Vl't av att till 
domstolarnas förfogande snilla ett mer avancerat. "'trappstegsliknamlc·· 
pfiföljdssystem. som utredningen beaktat. S;'isom framhallits iir det uppen
bart att skyddstillsynen siillan tifömpas st1 att övervakningen for ni1gon p;'1-
taglig hnittsförebyggande effekt eller kan tillmätas större allmlinprcventivt 
värde. Utredningen har velat skapa garantier fiir effektiv övervakning vid 
tillsynsdom. Detta har skett hl. a. genom mycket uetal_jerade föreskrifter i 
förslaget till frivitrdsföroruning. Häremot är inget annat att erinra lin att 
elen dömdes grundlliggamle skyldigheter hiir regleras s;1 uttömmande som 
möjligt i RrB. 

TCO avvisar utreuningens förslag i stort betriiffande tillsynsdom och an
ser att man i stället bör förstärka den nuvarande skyddstillsynspMöljden. 
Enligt TCO finns en betydande risk för att den föreslagna intensivövervak
ningen i praktiken kommer att uppfattas som en kontroll för kontrollens 
skull. Till skillnad från utredningen hävdar TCO att en förtroendefull kon
takt med åtföljande informell kontroll inte kan åstadkommas med hjlilp av 
den formella kontroll intensivövervakning innehiir. Utvel.:klingen pi1 andra 
värdområden gär ol.:ksä hor! från ett starkt formaliserat övervakningsinsti
tut. Ett åberopat skäl för att införa intensivövervakning som pnföljd lir att 
den skulle minska återfallsfrekvensen. Det finns dlKk inga forskningsre
sultat som pekar i elen riktningen. Det avgörande för övervakningens in
verkan är inte frekvensen av kontakter utan kontaktens art i kiinslomlissigt 
och andra avseenden. Kontakterna iivervakare-iivervakad kan vara hur 
långa och täta som helst men de har ingen hrottsförehyggande betyddse 
förrän ue ges ett faktiskt innehåll. Frivärdstjänstemiinnen skall givet vis ha 
tät kontakt meu de klienter som har de svåraste problemen <Kh har det re
dan i dag. Den föreslagna tillsynsdomens konstruktion skulle lasa de som 
verkställer påföljden till alltför intensiv kontakt meu ue allra svt1rastc pro
blematikerna med utgångspunkt i dessas kriminella belastning. Detta bör 
inte vara den självklara utgitngspunkten för täta kontakter. Det är riktigare 
att kunna sätta in olika intensiva insatser hland alla dem som undcrgt1f pii
följu diir man upplever att just det särskilt behövs. TCO anser att kontroll
och hjälp- och stödfunktionerna är delar av samma hegrepp i dagens 
skyddstillsynspi\.följd. I tillsynsdomen däremot skulle kontrollfunktionen 
kunna utgöra ett allvarligt hinder för konstruktiva hjälpätgärder. Ett annat 
skäl som skulle kunna åberopas för utredningens förslag till system är att 
antalet möjliga variationer i påföljderna skulle hli sä många att tiuen fram 
till första fängelsestraffet förlängdes för de ""svåraste·· klienterna. Detta iir 
ett diskutabelt antagande. Utredningen talar om sex alternativ men det hör 
observeras att villkorlig uom <Kh villkorlig dom med stödfltgärdcr rimligen 
sällan kommer att ifrägakomma för ue aktuella klienterna. Villkorlig dnm 
meu övervakning ol.:h tillsynsdom skulle förvisso kunna användas som 
konsumtionsdomar. Intagning i anstalt finns dock med som sista sk~irpning 
av tillsynsdomen och det innebär ju fängelse. Det finns ingen garanti för att 
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de som nu {1döms fängelse efter tre skyJJstillsynsdomar inte fitr tillsyns
dorn med intagning i anstalt efter samma tidsperiod i det av utredningen 
'ikisscrade systemet. Ligg diinill att föi- tillsynsdomen förut såt is ett konse
kvent m:h snahht sanktionsfö1farande (om den dömde inte har någon 
"godtagbar ursiikt'"l som ohönhiirligt leder fram till en mycket snahh ut
straffning med intagning i anstalt för manga av de hiir aktuella människor
na. som av en rad kända skiil har svårt att klara de precisa krav som lag
stiftning och förordning ställer. 

S1·aige.1· socio110111er.1· ri/...1:/f'irh1111cl avstyrker utredningens förslag i fraga 
om friv~trdspMöl.idernas utformning. Enligt förbundet utgär utredningen 
fr~rn antagandet att en tät kontakt genom hemhesök eller annan uppsökan
de verksamhet kombinerad med olika föreskrifter och hot om sanktioner 
skall forsv1tra kriminell aktivitet. Resonemanget är enligt förbundets me
ning kortsiktigt LH.:h illa underhyggt. En "tät .. social kontroll i samhället 
kan antas ha betydelse för att hromsa nyrekrytering av norm brytare. Men 
iir man ctahlerat kriminell - den grupp tillsynsdomen avs.:r - mäste san
nolikt andra mekanismer till för att vända utvecklingen. Det har omvittnats 
gäng pi1 girng att det handlar om mänskliga relationer. nya sociala anknyt
ningar som ett incitament till nya värderingar. möjligheten att byta ut kon
takterna kring missbruksmedlen mot annan gemenskap. Detta åstadkom
mes inte genom upptrappning av kontaktfrckvenser. Det är kvaliteten det 
handlar om. Kontakten mi\ste ge möjlighet att tillfredsställa mänskliga be
hov. Om den övervakade har behov av att komma ur el! förnedrande miss
bruksbcroende. att öka sin självkänsla genom en vettig sysselsättning eller 
ett eget boende. att fä betyda något för andra. att fä ta ansvar - dii är det 
ocksi\ detta han skall fä möjligheter till. Frivården har här haft litet att er
bjuda. Den "lika rätt" till samhällets resurser som en enig riksdag 1973 till
erkände kriminalvårdens klienter är fortfarande i många avseenden en fras 
utan innehåll. Dessutom har resurserna generellt sett minskat sedan 1973. 
exempelvis pi\ bostadssidan. vilket drabbat marginalkonsumenterna här
das!. Dessa brister kan en ökad kontroll- och kontaktfrekvens inte elimine
ra. Övervakaren och hans klient fär endast konstatera sin otillräcklighet en 
gäng om dagen i stället för en gi\ng i veckan. Ni\gon gäng kanske detta kan 
utlösa en irritation så stor att den tvingar fram en bostad eller ett jobb - för 
det mesta har det förmodligen demoraliserande effekt. Utredningens pi\pe
kande att det bör ligga i båda parters intresse att dessa kontakter inte bara 
fär karaktären av ett fullgörande av en besvärande anmälningsskyldighct 
är inte till nägon konkret hjälp. Problemet med de människor som inte bor 
och inte arbetar - de som "går och driver" - har i och för sig uppmärk
sammats av utredningen och lett till förslaget om frivi\rdshem som en möj
lighet att fånga in även dessa i en kontrollerad tillvaro. Förslaget utgår från 
att denna grupp är liten. vilket torde vara en riskabel felbedömning. Fri
vården har f. n. cirka 50 <;-(.arbetslösa och cirka 20 l/(-, i realiteten bostadslö
sa klienter. dessutom en mycket stor grupp svara missbrukare. Tillsyns
dömda kommer förmodligen att notera ännu högre siffror. Den modell för 
intensivövervakning som utredningen skissar med hembesök. biträdande 
övervakare pä arbetsplatsen etc. kommer snarare att vara undantag än re
gel och den föreslagna friviirdshemsorganisationen är markant underdi
mensionerad. Den nya påföljden riskerar att snart komma i vanrykte var
vid reaktionen kan bli återgång till frihetsstraff. Den yttre ramen för påfölj
den tillsynsdom har ägnats stort intresse av utredningen som bl. a. utfor
mat tre olika typer av kortvarigt omhändertagande. Avsaknaden av ett 
konstruktivt innehåll framsti\r desto mer påfallande. Visserligen dispone-
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rar inte kriminalvftrJen själv över de samhällsresurser som behövs för att 
reellt förändra klienternas villkor men det är svagt att lämna ämnet med 
anmiirkningen att tillsynsdomen "ställer avsevärt högre krav på" frivår
dens ~ociala verksamhet. Den socialt stödjande verksamheten överlämnas 
ocksl1 till den enskilde tjänstemannens egna initiativ inom ramen för till
giingliga resurser. Frivärden ärver anstalternas urgamla dilemma att 
·_:vakt"-hiten iignas omsorg medan "vård"-biten inte fär samma dignitet. 
Aven frivtirdshemmen är i första hand tänkta som en begränsad frihetsin
skriinkning utan något egentligt terapeutiskt eller pedagogiskt innehåll. 
Tillsynsdomen framstär som samhällets registrering och bevakning av en 
avvikargrupp som i stor utsträckning består av utslagna människor, inte av 
terrorister, narkotikagrossister, organisatörer av omfattande ekonomisk 
brottslighet eller andra samhällsfarliga individer. Förbundet anser att den 
stora satsningen pa kontrollapparaten gör att frivårdens uppgift att påver
ka sina klienters situation i samhället bäde individuellt och i grupp skjuts åt 
sidan. Resurserna koncentreras till klicntgrupper med stor kriminell be
lastning och grupper med bättre prognos kan komma att bli försummade. 
Delta är ett avsteg frän tidigare många gånger framförda principer om sats
ning pä "mellangruppen". 

1.0 vill vad gäller förslaget om införandet av straffet tillsynsdom fram
föra vikten av att straffet och stödet utformas flexibelt. Det måste bli möj
ligt att ta hänsyn t. ex. till den dömdes sociala situation för tillfället. An
nars kan intensivövervakningen uppfattas som alltför närgången och pro
vocerande. vilket snarast bör motverka syftet. Den stelbenta form utred
ningen föreslär kan LO inte tillstyrka. 

Avskaffas ungdomsfängclse bör enligt Sveriges domareförbund det nu
varande systemet kompletteras med en påföljd mellan skyddstillsyn och 
fängelse. Behovet av stl.dan påföljd är särskilt påtaglig när det gäller den 
mindre belastade delen av ungdomsfångelseklientelet. Enligt förbundet 
bör emellertid det nuvarande påföljdssystemet kunna förbättras i detta av
seende utan sä ingripande förändringar som den av utredningen föreslagna 
siirskilda pMöljden tillsynsdom innebär. Förbundet avstyrker därför för
slaget att införa en särskild påföljd. De ungdomar som det främst gäller har 
llfta gjort sig skyldiga till upprepade brottsliga gärningar men är inte så hårt 
belastade att frihetsberövande har varit påkallat i någon större omfattning. 
För att kriminalvård i frihet skall kunna fylla någon väsentlig funktion i sä
dana fall behövs en ingripande päföljd med syfte bl. a. att motverka fort
satt brottslighet. En intensiv övervakning kan fylla de krav som måste stäl
las pa en sådan frivårdspåföljd och synes i vart fall vara värd att prövas. 
Förbundet förordar att de av utredningen föreslagna reglerna om intensiv 
övervakning i huvudsak inarbetas i nuvarande skyddstillsyn. 

Fiireningen S1·eriges 1/k.lagare anser att den föreslagna påföljden till
synsdom endast i mindre utsträckning kan ersätta ungdomsfängelset. En 
dom på ungdomsfängclse har så gott som alltid föregåtts av ett flertal sam
hällsingripanden på gmnd av tidigare brottslighet. I många fall har gränsen 
till området för frihetsberövande åtgärder överskridits långt innan ung
domsfängelse blivit aktuellt genom att vederbörande en eller flera gånger 
undergatl anstaltsbchandling i samband med dom på skyddstillsyn eller för 
samhiillsvärd varit intagen i ungdomsvårdsskola. De som varit intagna i 
ungdomsvårdsskola - de utgör en stor del av ungdomsfängelseklientelet -
har ofta vistats lång tid på skolan och därunder företagit täta rymningar 
varvid många brott begåtts. Innan en dom på ungdomsfängelse fällts har 
alla tänkbara försök gjorts att tillrättaföra dem inom ungdomsskoleorgani-
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sationens ram. Först sedan dess resurser bedömts vara uttömda har ung
domsfångelse tillgripits. Enligt föreningens mening är det praktiskt sett in
te möjligt att tillgripa tillsynsdom i alla fall av denna art inte ens om den 
komhineras med intagning i anstalt. F1ingclse hlir den enda möjligheten. 
Trots att påföljden enligt föreningens bedömning inte skulle fä nt1gon mera 
påtaglig betydelse när det gäller behandlingen av ungdomsfängelsekliente
lct skulle den ändock kunna vara av stort värde i många fall. Det har nämli
gen enligt föreningens erfarenhet sedan länge funnits ett behov i vårt pä
följdssystem av ett mellanting mellan skyddstillsyn och fängelse. Domsto
larna har sökt komma till rätta med denna brist på olika sätt. Ibland har 
man meddelat samme lagöverträdare fyra, fem ja kanske flera skyddstill
synsdomar under förhr>.llandevis kort tidrymd. I andra fall har man av hän
syn till allmän laglydnad känt sig tvingad att döma till fängelse. ehuru en 
sådan utväg egentligen hort undvikas. Ingen av dessa utvägar har varit till
fredsställande. En påföljd med det innehåll som den föreslagna tillsynsdo
men har skulle sannolikt utgöra ett realistiskt påföljdsalternativ i många 
fall. Föreningen tillstyrker därför att ett sådant alternativ införs i vårt på
följdssystem. Reglerna härom hör dock enligt föreningens mening inte ges 
formen av en självständig påföljd utan inordnas under den nuvarande på
följden skyddstillsyn. Vad nu sagts innebär emellertid inte att föreningen 
på varje punkt delar utredningens uppfattning om hur den föreslagna på
följden bör tillämpas. 

Vad gäller förslaget till tillsynsdom anser Föreningen S1·erigesfrivårds-
1jänstemän att en påföljd som huvudsakligen skulle innehära kontroll och 
där värdet av påföljdens brottsförebyggande syfte ansetts kunna öka ge
nom på förhand i domen reglerad kontakt mellan den dömde och handläg
gare/övervakare bygger på felaktiga grunder. Föreningen anser att den 
största brottsförebyggande effekt som kan uppnås inom ramen för krimi
nalvård i frihet måste ske genom ett långsiktigt uppbyggande av ett för
troi:ndefullt samarbete mellan övervakad. övervakare och assistent och att 
detta ej kan ske inom ramen för en påföljd vars egentliga innehåll synes va
ra ren kontroll. Föreningen avstyrker att påföljden tillsynsdom införs. 

Ö1·ermkarnas rik.\förhund har uppfattningen att det är bättre att satsa på 
den idag fungerande skyddstillsynen än att skapa en ny påföljd som nästan 
enhart hetonar kontrollen och därmed återgå till en föråldrad syn på krimi
nalvård i frihet. 

Folkpartiets 1111gdom.~förhund instämmer i att man bör sträva efter att 
minska antalet frihetsberövanden. Utredningens förslag om tillsynsdom är 
ett bra alternativ för många som i dag får kortare fängelsestraff. Det är 
klart att det behövs starkare kontroll än vad t. ex. dagen skyddstillsyn in
nebär för dessa personer som alltså i dag omhändertas för sluten kriminal
värd. 

Moderata 11ngdom.\förh1111de1 finner det vara en lämplig åtgärd att till
skapa den nya tillsynsdomen som ersättning för skyddstillsynen. Förbun
det ställer sig dock frågande inför förslaget om intensiv övervakning. 
Verkställighetsmyndigheten kan troligen inte ställa upp med de resurser 
som kommer att krävas. Likaväl som skyddstillsynsklientelet i dag hehö
ver sociala stödåtgärder kommer de som ådöms tillsynsdom att behöva 
det. Undersökningar behöver göras för att se om den kommunala social
värden kan handha denna uppgift i framtiden. åtminstone de lättare fallen. 
Utredningen framhåller att om socialutredningens förslag införs kommer 
ungdomar över 18 är inte att tas om hand med stöd av sociallagstiftningen. 
De kan då komma att dömas till skyddstillsyn i frihet eller om utredningens 
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förslag genomförs tillsynsdom i frihet. Om den brottslige är under 18 i1r 
kan vcderhörande intas i ungdomsv;1rdsskola. Denna konstn~ktion iir inte 
Himplig eller rättvis. 

3.1 Tillsynsdomens tillämpningsomriide 

.I I\ hiinvisar till att utredningen anser att tillsynsdom hör komma i fr{1ga 
hara för brott med nitgL'rlunda högt straffviirde och att kravet i 28 kap. I ~ 
lagförslaget alltst1 generellt sett iir för bgt stiillt. Enligt .JK bör vad som st1-
lunda anförs om p<'1följdens tilHimpningsomrt1de komma till direkt uttrvck i 
lagtexten. Tillsynsdom far enligt utredningen meddelas om intensiv t"iver
vakning anses erforderlig for att motverka att den tilltalade fortsätter 
brottslig verksamhet. Möjligen skulle enligt JK redan i RrB ges en närmare 
definition av begreppet intensiv övervakning. 

Ho1·riitte11 .fi"ir Ö1·re Norrland anser att man måste se till att det inte öpp
nas någon möjlighet till en alltför vid tillämpning av intensiv övervakning. 
Användningen av denna päföljdsform hör vara begränsad till det omri\de 
som utredningen har tänkt sig. Utredningens förslag till utformning av 28 
kap. I * BrB säkerställer knappast detta. Än mindre betydelse lär den fing
ervisning om tillämpningsomrädet som far antas vara åsyftad med försla
get till ändring av 36 kap. 6 * 2 st. BrR kunna fa. Hovrätten föreslar att det i 
28 kap. I * sägs klart ut att päföljdsformens intensivövervakning normalt 
skall användas bara för brottslighet som förskyller fängelse i minst 6 mäna
der. 

Socialstyre/sen erinrar om att tvängsomhändertagande för värd inom so
cialtjänsten enligt socialutredningens förslag skulle kunna företus endasl 
beträffande den som var under 18 hr och att värd som föranletts av den om
händertagnes eget beteende inte fick överstiga tre månader. Under remiss
hehandlingen framfördes kritik mot socialutredningens förslag. Man befa
rade att det skulle leda till en överströmning av ungdomar från socialvar
den till psykiatrisk värd och kriminalvärd. Problemet har tagits upp av en 
arbetsgrupp inom socialdepartementet i en nyligen redovisad rapport (DsS 
1978: 8) om värd utan enskilds samtycke inom socialvård och sjuk värd. 
Arbetsgruppen föreslår dels att värd oberoende av samtycke inom social
tjänsten skall kunna ges upp till dess den unge fyllt 20 är, dels att värdtiden 
förlängs från tre till sex mänada m:h att denna tid skall kunna förlängas ge
nom omprövning av social nämnd. Om arbetsgruppens förslag genomförs 
tillsammans med ungdomsfängelseutrcdningens förslag om begränsad 
tillämpning av fängelsestraff för lagöverträdare i åldern 18-20 är kommer 
det praktiska resultatet förmodligen att bli att dessa ungdomar i ökad om
fattning tas om hand inom barnavården. Enligt socialstyrelsens bedömning 
är det nämligen så att frihetsberövande under ej alltför kort tid tyvärr inte 
gär att undvika för svårt kriminella ungdomar i de nämnda åldrarna och 
tvängsvård inom socialvården skulle dä bli den enda möjligheten som stod 
till buds. Den föreslagna tillsynsdomen är i första hand tänkt att verkställas 
inom frivården och tiden för omhändertagandet i frivärdshem eller anstalt 
är begränsad till tre månader. De nämnda effekterna överensstämmer inte 
med det syfte som legat bakom den nya sociallagstiftningen och ungdoms
fängelscutredningens förslag. Ett sätt att förhindra ett sådant resultat vore 
att omarbeta de föreslagna reglerna för tillsynsdom i vad avser de intagna i 
frivårdshem och anstalt och förlänga tiden till högst sex månader i stället 
för högst tre månader. Invändningen att tre månader ofta är en för kort tid 
för omhändertagande har nämligen samma relevans för i varje fall en hel 
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del av dem sum skulle kunna komma i fraga för tillsynsdom som för dem 
som ~ir avsedda att tas (1111 hand enligt lagen med siirskilda hestiimmelser 
om v~ird av under~trig. Det skulle h~irigcnl)m också finnas cl! mera använd
han alternativ till t1ingelse samtidigt som en icke avsedd användning av so
cialtj~instens institutitoner skulle kunna undvikas. 

Enligt S1·crig1·.1· 11dl'l!k11t.l'l111(/i111J hör i den föreslagna lagtexten till 28 
kar. I ~ BrH klarare komma till ullryck de minimikrav som enligt utred
ningen skall föreligga för all pMöljden skall fo användas. Tillsynsdom skall 
anses som allvarligare ingripande än kortvarigt frihetsstraff och i vissa 
sarnmanhang j~imställas med fängelse sex mänader (36 kap. 6 ~ 2 st. l. Del 
bör diirför övcrviigas om inte visst lägsta straff för hrollel skall vara stad
gat för ti!Himpningcn av pMöljden. 

3.2 Föreskrift om frivårdshcm 

UA konstaterar alt en föreskrift om vistelse i frivfirdshem innehär - si\
vitt framg<'tr av motivuttalandena - en förhållandevis hegränsad frihetsin
skriinkning. Det anges sålunda att den dömde skall ha räl! att lämna hem
met ej endast under dagtid för all sköta sill arbete eller bedriva studier 
utan även under kvällstid för att "ägna sig ät fritidssyssclsällning eller um
glinge". N agra I v~mgsmedel för att säkerställa att den dömde vistas i fri
vi\rdshemmet skall ej finnas. Utredningen tänker sig vidare att enskilt hem 
skall kunna fungera som frivårdshem. Av det anförda framgår enligt RÅ att 
kontrollen stundom måste hli mycket svår att upprätthalla och att institu
tets allmänpreventiva värde därför torde hli förhållandevis begränsat. Vis
telse i frivi\rdshcm torde. om den skall kunna utgöra ett lämpligt alternativ 
till en vistelse i kriminalvi\rdsanstalt. dels kräva ingående tillsyn och över
vakning. dels kräva mycket stora personliga och materiella insatser. Här
vid torde endast höra framhållas att antalet nu i drift varande institutioner 
(frivärdshotell l som skulle kunna tjäna som frivårdshem är ytterst begrän
sat. Härtill kommer det fran principiell utgångspunkt onöjaktiga i det för
h:'.\llandet att det egentliga innehållet i en föreskrift om vistelse i frivårds
hcm skulle regleras ej av domstolen utan av verkställighetsmyndigheten. 
RÅ avstyrker att möjlighet öppnas att sasom särskild påföljdsform medde
la föreskrift om vistelse i frivardshem. 

Samma starka tvivel på tillsynsdom som ersättning för ungdomsfängelse 
gör sig enligt iii·erilf../agaren i Gijtehorgs tlklagardistrikt även gällande vid 
vistelse i frivärdshem. Enligt utredningen skall under hegreppet frivårds
hem kunna inrymmas olika mer eller mindre institulionsliknande vistelse
platser alltifran de nuvarande frivån.lshotellen till enskilda hem. Därest fri
vardshemmet har möjlighet att kunna erhjuda en mer aktiv social verksam
het till förmtm för klienten skulle krävas dennes samtycke. Sistnämnda 
tankegång är i linje med socialutredningens förslag men förefaller olycklig 
dä härigenom exempelvis en brottsbenägen alkohol- eller narkotikabe
roende person utan sjukdomsinsikt skulle avskärmas från en påföljd med 
mQjlighet till social hjälp- och stödåtgärd. Överåklagaren förordar således 
all domstol oavsett vederbörandes samtyåe skall ha möjlighet att förord
na om vistelse i sådant frivärdshcm som kan erbjuda någon form av be
handling. Det har betonats att en föreskrift om frivårdshem inte får lägga 
hinder i vägen för den dömde när det gäller att utföra arbete eller studera 
och att vederbörande därför skall ha rätt att lämna hemmet för detta syfte. 
Det anförs vidare all den dömde under dag- och kvällstid skall ha rätt ägna 
sig b.t umgänge och fritidssysselsättning utanför hemmet. ibland inbegri-
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pande vistelse över natt på annan plats. Mot de anförda synpunkterna, sf1-
vitt de berör studier rn;h arbete. finns ej n&gon invändning all göra. Diir
emot ifrågasätts i övrigt hur kontrollfunktionen skall kunna upprätthf1\las. 
Det finns en uppenbar risk att fritidssyssdsättningen och umgänget kom
mer all bli detsamma som att tillsammans med likasinnade begå nya brott. 
Stor restriktivitet bör således räda för tillt1tande av alltför mycket verk
samhet utanför hemmets ram. ej minst i beaktande av att vistelse pä fri
vårdshem är en skärpning av påföljden jämfört med intensivövervakning. 
Hlir gör sig naturligt nog också allmänpreventiva synpunkter starkt gällan
de. Slutligen är förslaget i denna del även en resursfråga. Utredningen 
konstaterar också att tillgången på platser ätminstone till en början kom
mer att bli begränsad. Liknande synpunkter anförs av Fiifl'ningen S1·eri
ges åk/agan'. 

Hv1·rättenför Öl'rc Norrland anför att utredningen föreslår att föreskrift 
att vistas i frivårdshem skall vara bestämd till viss tid högst tre mtmader. 
Tiden skall bestämmas av rätten som därvid kan ta hänsyn till den aktuella 
brottsligheten. Även om skälet för en föreskrift skall vara att möjliggöra en 
verksam kontroll av den dömde kommer i verkligheten en föreskrift om 
vistelse i frivårdshem ofta nog att i minst lika hög grad bero på att den 
dömde behöver en bostad eller på annat sätt är nödställd. Föreskriften är i 
ett sådant fall motiverad endast så länge behovet kvarstår. Domstolen sak
nar möjlighet att veta hur lång tid detta skall bli. Utredningen har också 
lagt i övervakningsnämndens hand att vid behov upphäva eller förlänga fö
reskriften. Domstolens tidsbestämning framstår även av det skälet som 
ganska illusorisk. Det kan därför sättas i fråga om domstolen bör befatta 
sig med denna typ av föreskrift. Enligt hovrättens mening skulle det vara 
fullt tillräckligt om domstolen när sådan föreskrift meddelades angav den 
längsta tid under vilken den dömde skulle vara skyldig att bo på frivårds
hemmet. Övervakningsnämnden skulle därefter få upphäva eller förlänga 
föreskriften på det sätt som utredningen har föreslagit. 

Stvcklwlms tingsrätt anför att beträffande den för vilken tillsynsdomen 
främst kan komma i fråga gäller ofta att han vid lagföringen är så nedgång
en av gravt missbruk av narkotika och alkohol att det befinnes påkallat att 
meddela föreskrift om vistelse i frivårdshem. Tingsrätten efterlyser en 
möjlighet att i sådana fall med tvångsmedel få föreskriften verkställd - in
te endast för att tillgodose samhällets berättigade skyddsintresse - utan 
också av hänsyn till den dömde själv och till hans egentliga behov. 

Göteborgs tingsrätt erinrar om att den i yttrande över betänkandet 
Häktning och anhållande framfört kritiska synpunkter mot förslaget om in
rättande av tillsynshem. Samma kritik kan i viss utsträckning anföras även 
mot utredningens förslag om frivårdshem, även om säkerhetsaspekten inte 
gör sig lika starkt gällande i förevarande sammanhang. Enligt tingsrättens 
mening är det orealistiskt att tänka sig att vistelse i frivårdshem med dess 
öppna form på något avgörande sätt kan avhålla den dömde från fortsatt 
brottslighet. Frivårdshemmets öppenhet och avsaknaden av möjligheten 
att tvångsvis verkställa de föreskrifter som skall gälla för vistelse i hemmet 
medför dessutom att förordnande om en sådan vistelse inte framstår som 
någon egentlig skärpning av påföljden. 

Förslaget att inrätta frivårdshem är enligt Vänersborgs tingsrätt i och för 
sig gott men tingsrätten befarar att det av brist på ekonomiska resurser för 
inrättande av frivårdshotell och brist på enskilda hem som är villiga och 
lämpliga att taga emot det avsedda klientelet inte kan genomföras annat än 
i enstaka fall. 
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Rikspolisstyre/sen ställer sig övervägande kritisk till förslaget om vistel
se i frivärdshem. Styrelsen är emellertid införstådd med svårigheten att 
finna något annat alternativ till sådan vistelse. Om man emellertid i fri
värdshern sammanför ett belastat och brottsbenäget klientel torde risken 
vara övervkigande att den brottsbefrämjande miljön tillskapas som inte tor
de motverka återfall i brottslig verksamhet. Rikspolisstyrelsen avstyrker 
därför förslaget i denna del. 

K rimi11al1·ärd.utrrel.H'n finner konstruktionen tillsynsdom med före
skrift om frivårdshem svårrealiserbar bl. a. så till vida som frivtirdshcrn 
knappast kan utbyggas på ett tillräckligt stort antal platser i landet för att 
syftet med institutet skall kunna tillgodoses. Enligt styrelsens mening är 
det också mindre tilltalande att för ändarni\lct använda nuvarande frivårds
hotell och frivttrdshern. Vistelsen pft dessa institutioner äger i dag ofta rum 
i mycket öppna och på ömsesidigt förtroende gnmdade former. som inte 
stt1r i samklang med det starkt kontrollerande och i viss mån repressiva in
nehållet i den föreslagna tillsynsdomspäföljden. Ett systern med frihetsbe
rövande i form av vistelse i frivårdshcrn och anstalter inom ramen för kri
minalvård i frihet kan enligt styrelsens uppfattning leda till ett institutiona
liserande av hela frivärden, varvid den värdefulla och för verksamhctsom
rtu.Jet karakteristiska grundsynen skulle äventyras. 

Ö1·crmk11i11g.rniimnden i Stockholm, andra a1·delninge11 anser att före
skrift om frivärdshem naturligtvis kan ha positiv stödjande verkan men att 
det kan ifrågasättas om en sådan anordning förstärker påföljdens repres
siva karaktär. 

Enligt ö1·en·aknings11äm11de11 i Eskilstuna är tanken med frivårdshern 
god men torde kunna realiseras redan nu genom föreskrift vid skyddstill
syn. Synpunkten att rätten skall beakta om ett så allvarligt ingripande som 
föreskrift om frivårdshem är motiverat med hänsyn till den aktuella brotts
ligheten rimmar illa med tanken att tillsynsdornen alltid skall anses mot
svara fängelse i minst sex rnänader. Åsikten att det ej skulle finnas anled
ning ge föreskrift om frivårdshern när klienten frivilligt underkastar sig 
vant etc. bör ses i belysning av att erfarenhetsmässigt intresset för vården 
etc. ofta försvinner när domen väl är avkunnad. Förslaget att föreskrift 
skall avse visst frivårdshem hör tillbakavisas. Det innebär hl. a. att plats 
måste reserveras i samband med påföljdsförslaget och hållas öppen för en 
åtalad som slutligen kanske döms till en helt annan påföljd, att ett kanske 
först vid domstolens överläggning aktualiserat förslag om föreskrift om fri
vårdshem kanske är omöjligt att realisera och att omplaceringar alldeles 
onödigtvis skulle kompliceras. Med det förtroende som eljest visas frivår
dens organ borde dessa också kunna anförtros att välja frivårdshem. 

Enligt överl'akning.rnämnden i Göteborg, andra al'tlelningen finns stora 
svårigheter inbyggda i förslaget om frivärdshem, t. ex. personalens befo
genheter, gruppens sammansättning på frivårdshernmet i fråga och varia
tioner i frihetsinskränkningar. Nämnden föreslår dälför att man inte byg
ger upp ett nytt institutionssystem utan t. ex. använder de inackorderings
hem inom frivården som redan finns och utvärderar erfarenheterna från 
dessa. 

Överrnkningsniimnden i Malmö.första al'delningen anser att vad utred
ningen föreslår om frivårdshem är ett värdefullt tillskott till frivärdens he
handlingsmöjligheter och att förslaget i denna del bör genomföras oavsett 
vad som i övrigt sker med utredningens förslag och eventuellt alltså ankny
tas till den nuvarande skyddstillsynen. Nämnden erinrar om att hovrätten 
över Skåne och Blekinge redan i yttrande den 21 december 1960 föreslog 
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att de dti aktuella tillsynsanstalterna skulle inrättas enligt en modell som 
nära överensstämmt:r mt:d vau utredningen nu tänker sig för frivårdshem
men. Hovrätten framhöll dä att de nya anstalterna i behandlingshänseende 
borde vara ett instrumt:nt för skyddsorganisationen och att anstaltstiden 
icke borde tilll\tas bli en isolerad påföljd med en påhängd och mindre väl 
förberedd frigivningstid efteråt. Samma synpunkter bör anläggas pä vistel
se i frivtirdshem som bör ses som ett hehandlingsinstrument. Av stor bety
delse iir att frivårdshemmen kan användas också vid verkställighet utom 
anstalt. Det förekommer. ehuru mycket sällan. att utplaceringen av vissa 
intagna vållar speciella svårigheter därför att de inte passar in i nägot sam
manhang. Det hart. ex. förekommit att en intagen väl icke kunnat beredas 
värd inom mentalsjuk värden men likväl för nämnden tett sig sä oförmögen 
att ta vård om sig själv att nämnden funnit det vara inhumant att placera ut 
honom i ett hyresrum eller ett hotellrum utan hjälp och tillsyn. I ett dylikt 
fall kan frivårdshem komma att erbjuda en möjlighet. 

Riksrt•1·isionsl'erket anser att utredningens beskrivning av syftet med fri
vtirdshemmcn och dess verksamhet visar att dessa hem har stor likhet med 
öppna lokalanstalter som tillämpar frigång och fritidsaktiviteter utom an
stalten i enlighet med 11 och 14 ~§ och vistelse utom anstalt enligt 34 ~ la
gen om kriminalvård i anstalt. Verket anser inte att man inom kriminalvår
den bör bygga upp nya institutioner med en social verksamhetsinriktning. 
De institutioner som kriminalvården och framför allt socialvården i dag 
förfogar över bör kunna utnyttjas för de ändamäl såsom utredningen av
sett. 1-,ventuella resurstillskott bör enligt verkets mening i stället användas 
till att \fortsätta utbyggnaden av lokalanstaltsnätet enligt intentionerna i 
1973 års kriminalvårdsreform. 

Liinsstyrelsen i JönköpinRs län konstaterar att under den tid tillsynsdom 
verkställs kan enligt utredningens förslag övervakningsnämnd besluta om 
vistelse i frivårdshem. Länsstyrelsen anser det angeläget att frivårdsperso
nal i brådskande fall kan överföra de ungdomar som är i behov av sådan 
vård till frivårdshem. Det administrativa förfarandet får ej göras tungrott. 

/,andsting.1ji"jrbundet anför att utredningen föreslår även att friviirdshem 
inrättas för särskilda ändamål I. ex. behandling av narkotikamissbrukare. 
Förbundet anser liksom utredningen att vissa sociala uppgifter med förtur 
kan tillgodoses i frivården. Det är dock väsentligt att frivärdsklientelet i 
största möjliga utsträckning omfattas av samhällets reguljära resurser 
inom såväl social- som sjukvård. Förhundet ifrågasätter därför förslaget 
all kvalificerade behandlingsresurser skall skapas för missbrukare som en 
kort tid - kanske alltför kort tid för att uppnå behandlingsresultat - är att 
hänföra till kriminalvårdens frivård. Förbundet vill även erinra om det nio
punktsprogram regeringens ledningsgrupp i narkotikafrågor utarbetat och 
riksdagen nyligen tagit ställning till . 

.'frenska kommunförbundet instämmer i att vissa sociala uppgifter med 
fördel kan tillgodoses inom frivården. Samtidigt är det dock angeläget att 
verka för att frivårdsklientelet i ökande utsträckning omfattas av samhäl
lets reguljära sociala och medicinska vård- och behandlingsresurser. Den 
av utredningen framförda tanken på frivårdshem för särskilda ändamål. 
exempelvis hem med behandlingsresurser för dömda som är narkotika
missbrukare, finner förbundet därför bör övervägas ytterligare. Det före
faller tveksamt om särskilda, i vart fall mera kvalificerade. behandlingsre
surscr i detta hänseende skall tillskapas för missbrukare som för viss tid 
omfattas av kriminalvårdens frivård. 

När det gäller tillsynsdom med föreskrift om frivårdshem är TCO av den 
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principiella uppfatlningen att valet av vilka V[irdinsatser som skall siillas in 
hör göras av dem som verksUiller pi'lfiiljden. Det iir diirfor ej liimpligt all in
rangera frivärdshotell. inackorderingshem m:h i synnerhet enskilda famil
jevilrdshem bland institutioner som skall fylla en formell funktion i en pii
följd. Däremot bör avseviirda resurser siittas in pi1 uppbyggnaden av ell 
större familjevårdsnät m:h ~ivi:n av imu:korderingshem som kan fylla en 
viktig funktion ur hehandlings~ynpunkt. Separata sädana resurser bör 
dock inte tillskapas inom kriminalv:'lrden. 

S1·crigcs .l'ocionomcr.1· rik1ji'jrh1111d finner dl!! angdiigel all samhället. 
speciellt i rädande kostnadslägc. hygger ut olika boi:ndeformer för att till
godose frivärdsklienternas behov sriväl som andra eftersatta gruppi:rs. Ge
nomgångslägenhct med viss tillsyn. familjevi'lnlshcm. kollektiv. smt1 in
ackorderingshem och bostadshotell kan vara bra instrument i arbetet med 
olika ärendi:n. Givetvis kan det nägon ghng vara lämpligt att föreskriva en 
viss hoendeform för att temporärt hryta en missbruksperiod eller dylikt. I 
största utsträckning hör man emdlertid undvika segn·gerade institlltioner 
som konserverar den kriminella grupptillhörigheten. För specidla fri
vårdshem av föreslagen typ iir det s~irskih viktigt att gästerna fångas upp i 
aktiviteter och att det finns en genomtänkt metodik pa hemmet. Tillsyns
klicntcrna kan knappast lämnas åt sig själva som manga av de nuvarandi: 
frivärdshotellens gäskr kan. Vistelsen på hemmet bör inte låsas till tre må
nader med eventuell förlängning. Boendet där kan troligen många gånger 
användas för att lösa krissituationer och bör avslutas när en bättre place
ring är klar. 

LO är tveksam till förslaget att placera de ungdomar som saknar hostad i 
de s. k. frivärdshotellen. Risken. eftersom det här rör sig om en ofta hårt 
utslagen grupp av ungdomar. med förslaget är att frivårdshotellen utveck
las till nya institutioner i stället för att fungera som utslussningsstationer 
som de nu gör. 

Enligt Sl'criges wfrokatsan~fimd bör det i lagtexten komma till uttryck 
att det skall föreligga samband mellan brottets art och beslutet om frivårds
hem respektive tiden för vistelse i i·rivårdshem. Det föreligger annars risk 
att sanktionerna mot di:n som inte följt ett beslut om vistelse i frivårdshem 
är för svaga för att domstolarna skall våga tillgripa påföljden. 

Sveriges domareji'irh1111d är tveksam till utredningens förslag om fri
värdshem. Man kan ifrågasätta om vistelse i frivårdshem. med dess öppna 
form, på ni\got avgörande sätt kan avhålla den dömde frtrn fortsatt brotts
lighet. Frivårdshemmcts öppenhet och avsaknaden av möjligheter att 
tvångsvis verkställa de föreskrifter som skall gälla för vistelse i hemmet 
medför också att förordnande om si\dan vistelse sannolikt inte framstår 
som någon egentlig skärpning av påföljden. Däremot kan frivårdshemmet 
fylla en uppgift när det gäller att fa intensivövervakningen att fungera för 
dem som annars driver omkring utan bostad och arbete. 

Beträffande utredningens förslag att förvandla de nuvarande frivårdsho
tellen till tillsynshem befarar F1'ire11i11gen Si·eriges frii'ård.1·(jii11.1·1emii11 att 
detta på kort tid skulle kunna försvåra frivårdshotelkns nuvarande verk
samhet och förvandla dem till anstalter som frivårdens övriga klienter 
skulle betrakta med misstro. 

SAK anser att det mot bakgrund av ungdomsfångelseklientelets sam
mansättning framstår klart att detta klientel är i behov av en skala av mer 
och mer ingripande kontroll:'ltgärder. I vad gäller omhändertagandeformen 
har alternativet frivttrdshem diskuterats i samband med häktesutredning
en. Föreningen betraktar förslaget som orealistiskt. Ett alternativ vore att 
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avkorta allmänna straffmininrnm kanske ner till sju dagar. Dessa korta fri
hetsstraff skulle kunna verkställas inom ramen för anstaltssystemet under 
förutsällning av en vidareutveckling av detta. 

Centerns 1111gciom.1fiirh1111d kan acceptera att vistelse i frivårdshcm skall 
kunna föreskrivas. lllTI inte lämplig bnstad kan ordnas på annat säll eller 
om andra skiil föreligger. 

/l111cfrrnw 1111gd11111.1:fi'irh1111cle1 anser at! förslaget att tillsynsdomen kan 
skärpas genom intagning i frivårdshem under högst tre månader är en 
liliimplig lösning. En brnllspMöljd hör ha innehåll. Om man vill ha vrtrd i 
friv;tnlshem skall delta kunna ske i form av fängelse och tillsynsdom. Att 
dölja ett frihetsberövande i tillsynsdomen ~ir olämpligt. Om frihetsherö
vandet inte är nödvändigt med hiim;yn till laglydnaden bör det ej heller ske. 
Detta bör enligt förbundet framh(tllas i sy!lnerhet mot bakgrund av att ut
redningen betonar att anstaltshehandlingen inte bör ske av individualpre
ventiva skäl utan en hart ptt grund av hänsyn till allmän laglydnad. 

3.3 Intagning i anstalt 

.I K påpekar att i 28 kap. 3 ~ 2 st. lagförslaget ges möjlighet till verksUil
lighet utom anstalt av s~ldant förordnande om intagning i anstalt som avses 
i paragrafens första stycke. Med hänsyn till att varaktigheten av ett sådant 
förordnande i regel är kort vill JK ifrågasätta om inte den föreslagna möj
ligheten onödigtvis komplicerar systemet. Det är också oklart vad utred
ningen menar med "frigivning" när man talar om "frigivning före utgång
en av den i förordnandet angivna tiden". JK hänvisar till 26 kap. 6 * I st. i 
lagförslaget där det talas om "en nära förestående frigivning eller villkorlig 
frigivning". I specialmotiveringen till 33 kap. 5 *anförs av utredningen att 
tillsynsdom i praktiken inte kan förenas med förordnande om intagning i 
anstall i de fall avgörandet föregås av en häktning som varat längre än tre 
m~tnader. Med hänsyn till att det vid iHerfall i brott kan bli frilga om all 
trappa upp påföljden anser J Katt ett sådant förordnande bör ges även om 
man samtidigt förklarar att förordnandet skall anses verkställt genom den 
tilltalades hållande i häkte. JK anför vidare att utredningen föreslär att nä
gon möjlighet inte skall finnas att för samma brott döma till tillsynsdom 
jämte böter. Däremot bör det enligt utredningen vara möjligt att i ~amband 
med förordnande om konsumtion beträffande tidigare tillsynsdom döma 
till höter. JK har svilrt att inse konsekvensen i detta resonemang. 

RÄ anser att det för att tillsynsdomen skall kunna bli ett slagkraftigt al
ternativ till frihetsberövande påföljd är erforderligt att möjlighet ges att 
J.;.ombinera tillsynsdomen med en kortare tids inledande anstaltsvistelse. 
Att anstaltstidens längd bör bestämmas av domstolen och ej av administra
tiv myndighet ligger i linje med RÅ:s allmänna uppfattning att domstolen 
bör ges större inflytande vad gäller straffpåföljdcrnas närmare innehåll. 
RÅ ansluter sig vidare till utredningens bedömning att den övre tidsgrän
sen för anstalts vistelsen bör sättas till tre månader. Den nedre gränsen bör 
~ såsom utredningen anfört i motivuttalanden - bestämmas till en månad. 
Detta bör klart utsägas i lagtexten. Att medge verkställighet utom anstalt 
vid sä kortvariga frihetsberövanden. högst tre månader, som det här är fri\
ga om är endast ägnat att försvaga institutets allmänpreventiva effekt och 
avstyrks av RÅ. 

Mot utredningens förslag om intagning i anstalt finner öw•råklagaren i 
Götl'horgs ä/...lagardi.1·1rik1 i och för sig ej skäl till större invändningar. Den 
nuvarande anstaltsbehandlingen i samband med dom pi\ skyddstillsyn har 
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säkert i m~mga fall knmmit att beslutas av domstolarna av allmänpreventi
va skäl och i främsta syfte att undvika en fängelsedom. Lagstiftarens ur
sprungliga tanke att anstaltsbehamllingen skulle ha ett individualpreven
tivt iindamt1l har med tiden starkt uttunnats. Det är därför positivt att det 
enligt förslaget klart sägs ut att intagningen skall ske av hänsyn till allmiin 
laglydnad samt alt terminologien ändras frän behandling till in lagning. Mol 
den föreslagna tiden för vistelse pä anstalten har överttklagaren inget att 
erinra. Däremot avstyrks förslaget att frigivning före den av domstol fast
stiillda tiden skall fä ske om det "prövas synnerligen angeläget'·. Tiden för 
anstaltsvistelsen är redan så begriinsad att det pä grnnd härav ej bör ske 
nägon reduktion. Vidare är risken för varierande praxis i olika räjonger up
penbar. Slutligen tillstyrker överäklagaren förslaget att den nuvarande 
nedre i1ldersbegränsningen för intagning i anstalt bortfaller. 

Med hänsyn till att tillsynsdomen skall komma i fråga vid brottslighet av 
förhållandevis svår beskaffenhet och skall anses motsvara ett fängelse
straff på minst sex manader kan enligt S111cklwlms 1i11gsräl/ antas alt dom
stolarna ofta av allmänpreventiva skäl förordnar om intagning i anstalt. 
För verkställighet av sf1dant förordnande skall enligt lagförslaget gälla vad 
som stadgas om fängelse. I konsekvens härmed och i linje med strävande
na inom kriminalpolitiken att införa ett enhetligt frihctsstraff borde även 
denna form av frihetsberövande kallas fängelse. 

Giiu:borR.I' 1i11gsrä11 instämmer i utredningens överväganden angående 
intagning i anstalt och föreslår att nuvarande regler om behandling i anstalt 
i samband med dom på skyddstillsyn ersätts med vad utredningen föresla
git om vistelse i anstalt. För att en med anstaltsvistelse skärpt skyddstill
syn ur allmänpreventiv synpunkt skall kunna bli ett användbart alternativ 
till ett tidsbestämt fängelsestraff bör tiden för vistelse i anstalt eventuellt 
förlängas. Även om man således ändrar anstaltsbehandling till vistelse i 
anstalt. vilket bättre svarar mot vad påföljden innebär efter 1.7.1974. finns 
enligt tingsrättens mening anledning understryka vikten av att man fri\.n 
kriminalvårdens sida redan under anstaltsvistelsen gör särskilda ansträng
ningar för att underlätta den intagnes frigivning. Vid anstaltsvistelse i sam
band med dom på skyddstillsyn bör villkorlig frigivning inte förekomma 
oavsett tiden för anstaltsvistelsen. Domstolarna bör i stället ges möjlighet 
att förordna att sådan anstaltsvistelse skall följas av viss tids intensivöver
vakning. Liknande synpunkter framförs av ö1·en•ak11ings11iim11de11 i Giitc
borg, andra m·de/11i11ge11 och S1·eriges domanj"iirbund. 

Enligt krimi11afrårds.\'/yre/se11 synes allt väsentligt i den med päföljden 
tillsynsdom med förordnande om intagning i anstalt åsyftade effekten kun
na uppnås inom ramen för värt nuvarande straffsystem genom att domsto
larna begagnar den möjlighet som står till buds enligt 28 kap. 3 ~ BrB. 

Ö1·ervakni11g.rnäm11de11 i Eskilstuna anser anstaltsbehandling vid 
skyddstillsyn vara ett utmärkt inslag i päföljdssyslemet, kanske inte så 
mycket ur behandlingssynpunkt som genom den möjlighet som därigenom 
öppnas att pröva ett mellanting mellan frivård och i egentlig mening fri
hetsberövande påföljder. En omkonstruktion innebärande att anstaltstiden 
bestäms på förhand kan vara befogad. Vaiför endast hänsyn till allmän lag
lydnad skall få föranleda anstaltsbchandling är enligt nämnden emellertid 
svårt att förstå. Den åtalades behov av en rejäl näsbränna kan ocksa vara 
ett gott skäl för en sådan behandling. 

Övervakningsniimnden i Malmii, första m•delningen påpekar att lagtex
ten inte stämmer överens med motiven i fråga om tid för intagning i anstalt. 

Öl'l'l"l'llkningsnämnden i Kristinehamn anser att det bör finns möjlighet 
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att i samband med tillsynsdom döma till höter. Samma i\sikt har JU. 
Tillsynsdom meu förordnande om intagning i anstalt svnes TCO vara ett 

biittre alternativ iin nuvarande anstaltshehamlling ehers~m1 rätten omedel
bart vid domstillfallet kan hestiimma anstaltstidens längd. TCO lir av upp
fattningen att intagning i anstalt skall vara sista sanktionsmöjlighet i ptifölj
den skyddstillsyn lKh även vara en självständig pi'lföljdsmöjlighet. Som si\
dan hör den kunna vara ett alternativ till längre fängelsestraff. 

S1·crigl'.1· .wcio1111111c·1-.1· ri/...1:fi'irh1111d anser utformningen av institutet in
tagning i anstalt vara rakare och pi\. si\. sätt mera tilltalande än den nuvaran
de anstaltshehandlingcn. Även om förslaget om tillsynsdom inte genom
förs utan den nuvarande skyddstillsynen hehftlls vill förbundet tillstyrka 
intagning i anstalt i den föreslagna utformningen. Det är dock tveksamt om 
intagningen skall fö verkstiillas s:1 lfrngt efter prövotidens utgtmg som fem 

Enligt S1·e11s/..a arhetsgil'llrcfiirc11i11gc11 utgör den föreslagna maximiti
den för anstaltsvistelse om tre månader en diskutabel inskränkning i för
hållande till vad som f. n. är stadgat beträffande ungdomsfångclse. särskilt 
med hänsyn till den grövre brottsligheten. Den föreslagna maximitiden bör 
ocksfl ses mot bakgrund av utredningens förslag om större restriktivitet vid 
tillämpning av fängelse i fråga om ungdomar under 21 år. 

.'frerigcs cufro/..a1.1·a11!fimJ anser att lagtextens formulering i 28 kap. 3 s 
han tyckas nägot inkonsekvent dti. tillsynsdom är allvarligare än kortvarigt 
fängelsestraff m:h da tillsynsdom inte får användas om hinder möter av 
hänsyn till allmän laglydnad. Som sanktion enligt 28 kap. 14 s är påföljden 
däremot viilmotiverad. 

Centerns 1111gJ11m.1fiirhu11d anser det vara viktigt att betona att tillsyns
domen skall ersätta frihetsstraffet - främst ungdomsfängelse - inte fri
vfm.I. Möjligheterna att kombinera en tillsynsdom med fängelse "av hän
syn till allmän laglydnad" ställer sig förbundet tveksamt till. Enligt utred
ningens förslag skall villkorlig frigivning frän fängelse i allmänhet följas av 
tillsyn eller övervakning. Anstaltsintagning vid tillsynsdorn leder till alt 
gränsen mellan tillsyn och fängelsedomarna suddas ut vilket inte kan vara 
avsikten. 

Enligt Moderata 1111gcl11m.1:förh1111clet bör möjligheten att kombinera 
fängelse och tillsynsdom även finnas sä att man har möjlighet att ge de 
stödåtgärder, övervakning etc. som kan hli nödvändiga efter fängelsevis
telsen. Likasr1 hör möjlighet finnas att kombinera tillsynsdom med böter. 

3.4 Päföljdstiden m. m. 

Enligt J K bör föreskriften om prövotid anges på ett tydligare sätt i lag
texten. t. ex. genom att andra stycket i 28 kap. 4 § byter plats med första 
stycket eller genom att föreskriften tas in i en särskild paragraf som hör 
komma före föreskriften om verkställigheten. 

RÄ anser att övervakningstiderna bör göras sä korta som det över huvud 
tagel är möjligt. Mot bakgrund härav vill RÅ ifrågasätta om det i normalfal
let är motiverat att bihehälla en intensiv övervakning under en så förhål
landevis lflng tid som sex månader. 

Ö1·erilk/11gare11 i Giitchorg.1· åklagardislrikt anför att utredningen har fö
reslagit vissa. något diffusa, informella kontakter mellan domstol och 
skyddskonsulent under en lagöverträdares häktningstid. Även om tanke
gängen bakom förslaget mt\ vara aldrig så vällovligt kan förslaget i denna 
del enligt överåklagaren under inga omständigheter godtas. Dylika infor-
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mclla kontakter mellan domstlll och frivardsorgan utan mi.ijlighd för si1v:il 
aklagan:n s1Hn kanske advokaten att komma med synpunkter fiir p:I inga 
villkor förekomma. Enligt rent principiella grundsatser måste det dcss-
1110111 vara fcl;iktigt att domstolen. med vilken i del hiir sammanhanget 
m:·1ste avses juristdomaren. före huvudförhandling samt utan att n:imnde
miinnen erhjudits tillfälle att avge synpunkter. uttalar sig om sannolik rf't
fi.iljd. Det kan iiven omedvetet vara svart för domaren att känna sig obun
den av dl't arhete med tillhörande pftföljdsförslag som frivärdstjiinsteman
nen genom sin informella kontakt med domstolen förmåtts utföra. Liknan
de synpunkter har anförts av RA. lii11st'iklagarc11 i Skarahorgs /lin samt 
Fiir<'11i11g1'11 S1·aigl's tlklagarl'. RA anför vidare att niir det gäller närvani 
av friv{irdstjänsteman vid huvudförhandlingen förekommer detta redan nu 
i viss omfattning. E1farcnhcterna härav iir enbart goda 1.Hi friv~inlstjiinsll'
mannen ,,fta kan lämna en för påföljdsfrhgans bedöming önskviird kum
pleltering av personutredningen. 

Enligt ii1·a1iklagare11 i Stockho/111.1· åk/a,l!ardistrikr stt1r den korta över
vakningstiden. ett halvt ar. vid tillsynsdom i radikal kontrast till den tid 
snm giiller vid skyddstillsyn. där dock numera en begränsning ägt rum. Ut
redningen~ argumentation för en kort intensiv övervakningstid är i stort 
sett tivenygande. Som utredningen påpekat uttunnas skälen för övervak
ning varefter prövotiden fortgått utan äterfall i brott. Emellertid är sex mi1-
nadcr en i si1dana sammanhang mycket kort tid. Under denna period kan 
avscvi.ird tid ha tillhringats t. ex. på frivårdshem och endast förhällandevis 
kon tid d;'i st;'1tt till förfogande för övervakare och skyddskonsulenl att hil
da sig en uppfattning om hur den dömde förhåller sig till övervakningen 
och givna föreskrifter. Mol den hakgrunden anser överåklagaren möjlighe
terna att förlänga prövotiden vara alltför begränsade. Kravet i 28 kap. X * 
på siirskilda skäl för sådan förlängning hör utgå och ersättas med texten 
.. om sä prövas erforderligt" e. I. 

Enligt Stuckho/111.1· tingsräl/ torde en följd av att övervakningstiden - av 
psykologiska och resursmässiga orsaker - begränsas till sex mtrnader bli 
att möjligheterna att under prövotiden l'lstadkomma något postivit avsevärt 
beskärs. Erfarenheterna visar att kontakt och förtroende inte kan byggas 
upp förrän efter några ml'lnader och den stödjande funktion som frivärdsor
ganisationen skall ha efter sexmånadersperiodens utgång kan inte tillmätas 
någon större hetydelse. Detta förhållande borde inte ändras av att till
synsdomens övervakning skall börja omedelbart med kraftiga kllnlroll
funktioner. En mqjlighet vore. om hela frivärdssystemet nu ändras. att ef
ter sexmånadersperioden trappa ned övervakningen till att motsvara unge
fär en sådan övervakning som enligt förslaget skall förekomma vid villkor
lig dom med övervakning och att påföljden möjligen avslutas med uteslu
tande stödåtgärder. Tingsrätten påpekar vidare att det är en risk. som inte 
kan uteslutas. nämligen att i den mån tillsynsdom med intensivövervak
ning hlir en vanlig påföljdsform andra mildare påföljdsformer utnyttjas i 
allt mindre utsträckning. Tingsrätten kan i allt väsentligt ansluta sig till vad 
utredningen har anfört om betydelsen av aktiva frivårdsinstanser i anslut
ning till personundersökningen eller i övrigt före rättegången. Redan enligt 
gällande regler hör sädana åtgärder kunna sättas in. Eifarenheterna visar 
emellertid att insatser görs huvudsakligen när det gäller ungdomar som ris
kerar frihetsstraff men att de ansvariga myndigheterna i andra fall avvaktar 
dom i målet. 

Giitehorg.1· tingsriill biträder utredningens förslag att förordnande om in
tensivövervakning och vistelse i anstalt bör kunna verkställas i omedelbar 
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anslutning till domen. Do1.:k finner tingsrätten det föra för längt att sflsom 
utredningen föreslagit införa omedelbar verkställighet som huvudregel. 
Den möjlighet som redan finns att förordna om omedelbar verkställighet 
av anstaltsbehandling i sami11nd med dom pfl skyddstillsyn far anses vara 
tillfyllest. Motsvarande rcge. 1ör införas beträffande intensivövervakning. 
I detta sammanhang har utredningen tagit upp frt1gan om planering av fri
vård redan p~1 häktningsstudiet. Att sMan planering kommer till stämt sa 
tidigt som möjligt lir eftersträvansviirt. Vad utredningen anfört om att 
domstolen redan efter hliktningsförhandlingen bör meddela skyddskonsu
lcnten att den häktade cv1.:ntuellt kan komma att dömas till paföljd innefat
tande intensivövervakning inger emellertid betänkligheter. En dom bör in
te föregripas. Ett s~1dant meddelande kan medföra att den misstiinkte inges 
falska förhoppningar. Samma ~isikter framförs av S1·eriRes doman'.fiir
h1111cl. 

Den föreslagna ordningen att tillsynsdom skall ga ; verkställighet utan 
hinder av att domen inte vunnit laga kraft synes enligt \I iinershorRs ti11!{.1-
rii11 kunna leda till vissa icke tillfredsställande konsekvenser vid fullföljd 
frän den dömdes sida. 

Enligt iil·en·ak11i11Rs11ii11111clc11 i Eskil.1·t111w kan sex månaders intensiv 
övervakning vara en !äng tid men tiden är samtidigt, jämfört med vad som 
gäller vid skyddstillsyn. anmärkningsvärt kort. En längre övervakning kan 
vara påkallad. Man kan tlinka sig en konstruktion med en inledande period 
av intensiv övervakning följd av en tid med mera hovsam kontroll. Nämn
den anser vidare att vad som av utredningen sägs om att domstolen redan i 
samband med häktningsförhandling bör tillkännage en förhandsinställning 
i päföljdsfragan och att frivärdsorganisationen på grund härav skall träda i 
funktion inte förtjänar instämmande. 

Enligt ö1·cr\'akni11Rs11iim11Jens i Kristinehamn mening bör övervakning
en inte avbrytas efter sex manader. En lämplig lösning kunde vara att den 
intensiva övervakningen avtrappas genom övergäng till ordinär övervak
ning under 3-6 månader. 

Utredningens förslag att skyddskonsulenten skall anmodas att yttra sig 
till domstolen i fråga om förutsättningarna för att meddela tillsynsdom och 
att frivärdstjänsteman skall närvara vid handläggning av päföljdsfrägan un
der huvudförhandlingen finner /ii11sstyre/sen i Jiinköpings liin positivt. I fö
reslagen lydelse av 28 kap. 3 * sägs att om verkställighet av intagen i an
stalt skall gälla vad som är stadgat om fängelse. Länsstyrelsen anser att om 
polisen skall verkställa förordnandet enligt förslaget bestämmelse därom 
bör intas i exempelvis lagen om beräkning av strafftid m. m. 

Enligt JO är den förslagna övervakningstiden - sex månader - kort 
iiven i betraktande av möjligheten till förlängning. Ett argument. ehuru 
icke huvudargumentet. härför är att påföljden är mycket resurskrävande. 
Den kan dock göras något mindre resurskrävande genom att för kontrollen 
av den dömde anlitas också andra samhällsorgan än skyddskonsulentorga
nisationen. Även om man anser att risken för återfall i brott i allmänhet 
minskat så starkt efter sex månader att övervakningen då ej längre be
hövs, finns det uppenbarligen fall där det redan vid domstillfället mäste stå 
klart att övervakningen behöver fortgå längre. För sådana fall borde dom
stolen ges möjlighet att föreskriva en längre övervakningstid, förslagsvis 
upp till ett är. 

Sreriges socionomers rik..~fiirh1111d tillstyrker de föreslagna reglerna om 
verkställighetens början etc. Förbundet är också i princip positivt till att 
kontakt och stöd erbjuds en tilltalad person och att frivården vidtar vissa 
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förberedande i)tgiirder inför en eventudl övervakning. Detta sker redan nu 
inom personundersökningsverksamheten om än i begriinsad omfattning. 
Det iir emellertid angeläget att understryka att alla t"ltgärder f"örutsiitter att 
brotten är erkända och att vederbörande stiiller upp frivilligt och inte för 
utsiittas för på!ryckningar. Ur praktisk synpunkt betyder el! arbetssätt 
som det föreslagna - siirskilt yttrande vid eventuell tillsynsdom. närvaro 
viJ rättegången etc. - en stor arbetsbelastning för frivåruen. UtreJningen 
har inte gjort något försök att beräkna tidsåtgangen. Ett eventuellt faststiil
lanJe av Jessa nya arbetsuppgifter måste föregås av en seriös resursberäk
ning. Prövotiden hör enligt förbundets mening vara lika läng för tillsyns
d1im och villkorlig dom. dvs. två år. Om skyddstillsynen behftlls hör prö
vot iJen även diir siittas till tvn ;\r i stället för nuvarande tre. Skillnaden 
mi:llan prövotid och .. normal'" iivervakningstid är obegriplig för de flesta 
berörda och ointressant för allmiinheten. Att prövotiden enligt förslaget 
bara skall kunna förlängas med högst ett nr är också en förbättring. Över
vakningstiden bör för ht1da påföljderna normalt vara tvä lir med möjlighet 
lill fikkortning. Förlängning bör endast förekomma om prövotiden för
längts. 

Sreri.i:cs adl'okatsamf1111d förutsätter att samordning av nya regler om 
häktning och tillsyn sker med det föreslagna stadgandel i 28 kap. 4 § i fall 
av beslut om icke omedelbar verkställighet. 

3.5 Verkställighetens organisation 

Utredningens uppfattning att offentligt biträde bör kunna förordnas för 
den dömde i samtliga ärenden som handläggs av övervakningsnämnd kan 
JK instämma i. Förslaget att den som utsetts till offentligt biträde (av rätts
hjälpsnämnd eller eventuellt av övervakningsnämnd) skall vid fullföljd i 
hovrätt utan nytt förordnande vara offentlig försvarare är enligt JK ratio
nellt men torde med hänsyn till att det enligt 21 kap. 4 s rättegängsbalken 
är rätten som förordnar offentlig försvarare kräva ytterligare lagändring. 

Ett genomförande ~v påföljden tillsynsdom skulle enligt ifreråklagarcn i 
Götehorgs åklagardistrikt ställa utomordentligt stora krav på verkställig
hetsmyndigheterna. Kontakten mellan övervakaren och den dömde skall i 
vart fall i inledningsskedct vara i prim:ip daglig. Vidare mliste det för över
vakaren framstå som minst sagt betungande att t. ex. ha kravet på sig att 
ordna ett arbete för sin klient. Det bör även uppmärksammas att de e1fa
renheter som föreligger beträffande övervakning i samband med skydds
tillsynsdomar är mindre tillfredsställande. I allt för många fall kan tyvärr 
konstateras att övervakningen endast funnits på papper men ej fungerat i 
praktiken. Vid ett eventuellt genomförande av utredningens intentioner 
om intensiv övervakning synes det därför nödvändigt att de tänkta överva
karna ges en utbildning inriktad bl. a. på att de som sin huvuduppgift trots 
allt har att verkställa en påföljd. Det synes vidare angeläget att problemet 
hur övervakaren skall agera vid kännedom om nya brott noggrant diskute
ras samt alt härefter anvisning ges till övervakarna om hur de skall förfara. 

Enligt Stockholms tingsriill ställer den intensiva övervakningen synner
ligen höga krav på de frivårdstjänstemän som i första hand skall anlitas 
som övervakare. Förntom betydande praktiska olägenheter får övervak
ningen nämligen ett helt nytt innehåll så till vida att övervakaren. som är 
inriktad på all genom stöd och räd försöka återanpassa den dömde, nu i 
första hand skall verkställa ett straff. Detta förhållande kan med stor san
nolikhet leda till intressekollisioner för många övervakare. 
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Giitl'huri;s 1i11gsrii11 pilpekar heträlfandc utformningen av 37 kap. 8 * att 
detta lagrum hänvisar bl. a. till 28 kap. 8 ~ andra eller tredje si. och 11 ~ 

andra st. 28 kap. 8 *innehåller endast två stycken. Hänvisningen torde av
se 28 kap. 8 * andra st. och 11 * andra eller tredje st. 

Domsrol.n-af..et tillstyrker utredningens förslag att offentligt hiträde 
~kall kunna förordnas för den dömde i samtliga ärenden som skall prövas 
av övcrvakningsnämnd. Förslaget att biträdet vid fullföljd till hovrätt auto
matiskt skall anses som offentlig försvarare om han uppfyller behörighets
kraven kan accepteras under förutsättning att i dessa mål st\dana särskilda 
skäl. varom talas i 21 kap. 5 * första st. rättegängsbalken. anses föreligga 
för jurist som inte är advokat. En annan ordning leder till att endast advo
kater kan förordnas till offentligt biträde i ärende hos övervakningsnämnd 
vilket skulle innebära en betydande skärpning av kompetenskravet i för
hållande till vad som nu gäller för offentligt biträde. 

Krimi1111/nlrdsstyrel.H·11 konstaterar att utredningen tangerar den viktiga 
principfrågan om användandet av lekmannaövervakare eller tjänsteman
naövervakare. Styrelsen vill förorda att vid sidan av tjänstemannaöverva
kare lekmannaövervakare anlitas i största möjliga utsträckning. Lekmän
nen kan i större omfattning än tjänstemännen förlägga tillsynen till kontra
henternas fritid och hl. a. därigenom ge övervakningen ett positivt inne
ha!!. Vidare kan klienterna via lekmannaövervakarna heredas tillfälle att 
spontant knyta socialt önskvärda kontakter. Därtill bidrar lekmännen -
vilket ur kriminalpolitisk synvinkel inte är det minst värdefulla - erfaren
hetsmässigt till att hos allmänheten öka förståelsen för klienternas ömtåli
ga situation och därmed även underlätta deras samhällsanpassning. Styrel
sen finner förslaget att övervakare skall förordnas av skyddskonsulenten 
välbetänkt. Styrelsen avstyrker utredningens förslag att införa en bestäm
melse av innebörd att kriminalvardsstyrelsen som representant för det all
männa tilldelas hesvärsrätt i högre instans såvitt gäller övervaknings
nämnds beslut. Styrelsen finner det betänkligt om styrelsen pä detta sätt 
skulle tilldelas rollen av åklagare gentemot det klientel som blir föremål för 
kriminalvård. En sådan motpartsställning kan inte komma att främja en 
önskvärd nl'lgorlunda positiv anda inom kriminalvården. 

Ö1'en·ak11ingsniim11Jen i Stockholm, andra al'de/11i11ge11 har erfarenhe
ten att övervakningsnämndernas faktiska möjligheter att utöva tillsyn över 
skyddskonsulenternas verksamhet är mycket begränsade. Det ter sig där
för enligt nämnden rimligt att skyddskonsulenten som alltså f. n. bär det 
faktiska ansvaret för frivården också far överta det formella ansvaret. Det
ta innebär att nämndernas uppgifter nästan uteslutande blir av domstols
mässig karaktär. som att besluta om sanktioner och att överpröva vissa be
slut. Nämnden vill dock betona att frågan om övervakningsnämndernas 
roll bör lösas i samband med att man tar ställning till frågan om lekmanna
medverkan inom hela kriminalvårdens område. Nämnden erinrar om för
slagen i betänkandet (SOU 1977: 76) Personalen vid kriminalvårdens an
stalter. Tillräckliga skäl för att kriminalvårdsstyrelsen skall ha rätt att som 
företrädare för det allmänna överklaga beslut av övervakningsnämnd före
ligger enligt nämndens mening inte. Nämnden pekar särskilt på de avse
värda praktiska svårigheter som skulle uppkomma. Den eftersträvade en
hetligheten i bedömningen torde kunna uppnås på andra vägar. t. ex. ge
nom ökade möjligheter till information övervakningsnämnderna emellan. 
När det gäller tillsynsdomens närmare utformning är enligt nämnden en 
första fråga vilken myndighet som skall svara för kontrollen. Enligt nämn
dens uppfattning måste man här utgå från att skyddskonsulenten även vid 
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dcnna p:iföljd skall ge den uömde stöd och hjälp. Detta talar Mde för och 
emnt alt lata kontaktskyluigheten fullgöras hos skyddskonsulenten. Å ena 
sitbn bör det fiirhallamlct alt man för personlig kontakt med den dömue 
giira Jet liittarc att siitta igimg olika hjiilpinsatscr. Å andra sidan kan den 
piHvingaue tiita k(lntakten tänkas påverka ucn dömdes attityd gentemot 
skyddskonsulcnten i negativ riktning och därigenom minska intresset för 
all ta emot hjiilp och stöd. Nämnden tror för sin del att den förra synpunk
ten viiger över. Skyddskonsulenten biir diirför kunna ta pfl sig t1tminstone 
en dd av kontrolluppgifterna. Nämnden ansluter sig till en lösning som in
nebiir att den dömde skall ha kontakt med skyddskonsulcnten en g:'rng i 
veckan och övriga g~mger med polismyndigheten. Att den dömde skall an
rniila sig hns polisen har den fördelen att påföljdens ansvar inskiirps och 
kan miijligen ocksti ha viss brottsförebyggande verkan. Enligt nämndens 
mening biir kontrolluppgifterna endast åvila tjänstemännen inom skydds
ktH1sulcnlllrganisationen. Lekmannaövervakarna bör således inte ha nttgra 
knntrollerande uppgifter. Annars kan den positiva verkan som en lekman
naövervakning brukar ha gä förlorad. Dessutom kan rekryteringen av lek
mannaövervakare försväras. 

Enligt ii1·cn·ak11i11g.rniim11den i Eskilst11na ter sig den föreslagna kompe
tensfördelningen mellan skyddskcmsulent och övervakningsnämnd i vissa 
fall anmärkningsvärd. Nämnden har uppfattningen att initiativrätt i fri
vrirdsfr<'igor bör finnas hos övervakningsnämnderna. Såvitt gäller fram
stiillning om undanröjande av villkorlig dom och om intagning i anstalt vid 
tillsynsdom förcslhs i betänkandet att övervakningsnämnd inte skall ha 
n11gra rättigheter alls. Detta innebär bl. a. att övervakningsnämnd skall va
ra betagen att i ärenden som prövas av nämnden göra framställning som 
nyss sagts. även om detta framstår som den riktigaste åtgärden. Nämnden 
prövar t. ex. en fråga om åtgärd enligt 28 kap. 13 §och finner omhändcrla
gamle otillräckligt. Nämnden måste dfl antingen avstå från att göra någon
ting eller vidtaga en enligt nämndens uppfattning otillräcklig åtgärd, trots 
att b~ittre alternativ finns att tillgå. Denna konstruktion kan inte vara lämp
lig. Föreskriften i 37 kap. 6 § att den dömde som huvudregel skall höras 
muntligen av övervakningsnämnd milste bestämt avstyrkas. Dess tillämp
ning skulle - om inte undantagen blir vanligare än regeln - vålla mycket 
bekymmer för alla berörda, oftast i onödan. Den nuvarande bestämmelsen 
alt den dömde skall ha m~jlighet att bli hörd om han så vill kan med fördel 
hehfillas. Den nämnda möjligheten utnyttjas, i vart fall inom frivården. 
mycket sällan av de dömda. Detta har enligt nämndens mening ej medfört 
lllägenheter. Förslaget att kriminalvårdsstyrelsen såsom företrädare för 
det allmänna skall kunna föra talan mot beslut av övervakningsnämnd är 
en nymodighet vartill man kan ställa sig tveksam. En besvärsrätt för det 
allmänna är visserligen lämplig; varför denna skulle vara inskränkt till pre
judikatsfrttgor är dock svårt att förstå. Uppgiften skulle emellertid med för
del kunna genomföras av allmän åklagare eller eventuellt - om besvärsrät
ten inskränks pä sätt utredningen föreslår - av JK. 

Vad utredningen föreslagit om övervakningsnämnds behörighet och 
funktion föranleder ingen erinran friln Öl'ervakningsnämnden i Giiteborg, 
andra al'ddningcn. Att nämnden enligt förslaget befrias från sin lcdnings
funktion i förhi\llande till frivården innebär endast ett konfirmerande av 
vad som i praktiken redan gäller. I detta sammanhang vill nämnden ifråga
sätta det Himpliga i att - såsom utredningen föreslagit - besvärsrätt pfl det 
allmännas vägnar mot övervakningsnämnds beslut förbehålles kriminal~ 
värdsstyrelsen. Nämnden anser att besvärsrätten bör tillerkännas skydds
konsulenten. 
13 RiJ...1dai:1'11 /978/79. I sam/. Nr212 
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Ö1·cr1·11!-11i11gsnii11111de11 i /l.fo/mii . . fi'irsta al'ddningcn anser att ansvaret 
för att övervakningen sker på ett ändamålsenligt sätt bör åvila övervak
ningsnämndcrna. Det är emellertid givet att övervakningsnämnderna inte 
har miijlighct att mer i detalj ge anvisningar och direktiv för frivårdsarbe
tet. utan att detta i främsta rummet ankommer på skyddskonsulent och 
den personal som står till dennes förfogande. I viss utsträckning kan det 
dock förekomma att skyddskonsulent tar upp vissa principfrågor till dis
kussion fiir att fä enhetlighet i handläggningen. För en sådan diskussion 
kan iivervakningsnämnderna vara ett lämpligt forum. Redan nu har alltså 
skyddskonsulcnten det fulla ansvaret för sin verksamhet och några refor
mer pil den punkten bchiivs inte. Den föreslagna ändringen i 37 kap. 6 ~ 
första stycket bygger den syn pä övervakningsnämnds uppgifter som 
niimnden icke kan dela. Men även bortsett härifrån är den föreslagna änd
ringen oHimplig. Den leder till att. när den dömde inte vill inställa sig, nä
got som da och dfl inträffar. nämnden skulle vara i princip förhindrad att 
handlägga iirendct och nödgas tvinga honom till inställelse. Inte heller kan 
det vara riktigt att i fall då den dömde begär att få närvara detta skulle kun
na vägras diirför att nämnden tycker att det är '"obehövligt". Den gällande 
lagtexten iir Himpligare och bör enligt nämnden bibehållas. Däremot finns 
det säsom nämnden tidigare flera gånger påpekat anledning att ändra andra 
stycket av 37 kap. 6 ~ sä att den dömde får samma rätt att bli hörd personli
gen hos de centrala nämnderna. Den nuvarande ordningen innebär att 
diimda med längre frihctsstraff har rätt till inställelse hos övervaknings
niimnden. som avger yttrande i ärendet, men icke ovillkorligen hos den 
centrala nämnd som avgör ärendet. Någon svårighet att ordna transport av 
den dömde till sammanträde med central nämnd kan inte finnas. Därför 
hör andra stycket utgå och första stycket i stället - med gällande lydelse i 
övrigt - göras tillämpligt ocksä pä de centrala nämnderna. Om denna änd
ring anses medföra att kriminalvårdsnämnden får alltför betungande upp
gifter löses detta enkelt genom att ärendena i ökad grad decentraliseras. 
Härför finns. såsom nämnden också flera gånger har påpekat. starka sakli
ga skäl. 

Ö1·a\'ll/..11i11gs11iim11de11 i Kristinehamn konstaterar att i förslaget förut
sätts att biträdande övervakare skall kunna förordnas bl. a. då det är påkal
lat med särskilda övervakningsinsatser under den dömdes fritid, på kvällar 
och helger. Nlimnden anser att det kan bli svårt att få lämpliga lekmän för 
denna typ av i.ivervakarinsatser. Frågan bör ytterligare uppmärksammas 
innan förslaget om tillsynsdom kan genomföras. Nämnden biträder inte ut
redningens förslag att offentligt biträde skall kunna förordnas för den döm
de i samtliga ärenden som handläggs i övervakningsnämnd. Enligt nämn
dens erfarenhet tillvaratar kriminalvården resp. frivårdens tjänstemän re
gelmässigt de dömdas intressen på ett förtjänstfullt och engagerat sätt. Ej 
hel kr synes - med tanke bl. a. på övervakningsnämnds sammansättning 
- hlinsyn till rättssäkerheten kunna åberopas till stöd för förslaget. Något 
uttalat behov för den dömde att ha tillgång till offentligt biträde kan därför 
enligt nämndens mening inte anses föreligga. Vidare skulle systemet bli bå
de tungrott och dyrbart utan att några påtagliga fördelar uppnås. 

Enligt .rncialstyrel.1·e11 kan givetvis praktiska hänsyn anföras som argu
ment för förslagen i fråga om överförande av beslutanderätten i vissa frå
gor från övervakningsnämnd till skyddskonsulenterna, den stora befogen
het som ges skyddskonsulent (i stället för t. ex. domstol eller övervak
ningsnämnd) att faktiskt påverka innehållet i ådömd tillsynsdom och för
slaget att skyddskonsulent skall ha möjlighet att vidta hjälpåtgärder redan 
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före <lomstolsavgörandct. Det är emellertid klart att <let i ett brottmål före
ligger en intressemotsättning mellan den enskilde och det allmänna. Därför 
bör rättssäkerhetsaspekten här ges en avgörande betydelse. Den talar 
emot utredningens förslag. Principerna bör i stället vara att innehållet i ett 
straff skall besfammas av domstol. att delegering av beslutanderätten un
der straff verkställigheten till lägre administrativa organ skall undvikas och 
att hjälpåtgärder till en person som ännu ej är fälld för brott skall företas av 
socialvb.r<len och inte av kriminalvården. 

Statskontoret och riksrevisionsi·cr/;.et tillstyrker att det formella ansva
ret för verkställigheten övergår från övervakningsnämnderna till skydds
konsulcnterna. Rif.:.srel'isio11.1·1·erf.:.et konstaterar vidare att utredningen för
utsätter att även tjänstemannaövervakare skall förordnas av övervak
ningsnämn<len för att säkerställa valet av övervakare hlir <let lämpligaste 
för <len dömde. Riksrevisionsverket anser att ett sådant förordnande inte 
är nödvändigt eftersom övervakningsfunktionen ingttr i den ordinarie fri
vttrdsverksamheten. Arbetsfördelningen inom frivärdsorganisationen bör 
ske internt inom denna. Säkerställande av att en individuell bedömning 
görs bör kunna ske t. ex. genom föreskrift i frivårdsförordningen. Med 
hänsyn hl. a. till att många tillsynsdömda inte skulle ha möjlighet att under 
ordinarie arbetstid anmäla sig hos frivårdsorganisationen föreslår utred
ningen att jourverksamhet inrättas inom frivården. En sådan kontroll av 
tillsynsdömda synes emellertid i stor utsträckning kunna åstadkommas ge
nom att den dömde får möjlighet att anmäla sig hos polisen. Den akuta so
ciala verksamhet som jourverksamheten även skulle fullgöra synes nor
malt kunna tillgodoses av den kommunala socialvården. Riksrevisionsver
ket anser därför att tillräckliga motiv inte föreligger för att ge särskilda re
surser för en jourverksamhet. 

Liinsstyrelsen i Kronohen:s län är tveksam om möjligheterna att engage
ra erforderligt antal lämpliga lekmän för en övervakning som skall vara 
kännbar för den övervakade och som därmed måste bli påfrestande för 
övervakaren. Härtill kommer att anspråk på medverkan av lekmän ställs 
även i andra sammanhang. Länsstyrelsen vill understryka behovet av jour
verksamhet. Synnerligen positivt är vidare utredningens förslag att frivår
den skall kunna förberedas redan i samband med personundersökningen. 

JO anser att en hög kontaktfrekvens mellan skyddskonsulent och den 
övervakade i regel föranledes mera av behovet av kontroll än av behovet 
av social service. Utredningen har kommit in på det problem det innebär 
att i en roll förena den kontrollerande och socialt stödjande verksamheten. 
Problemet får inte underskattas. Utredningen har visserligen varit inne på 
tanken att överlåta verkställigheten av paföljden åt polisen eller ät någon 
särskilt inrättad verkställighetsorganisation, men avfärdat en sådan lös
ning under hänvisning till vikten av den sociala hjälp- och stödverksamhet 
som skall ingå som ett viktigt inslag i verkställigheten. Med det argumentet 
kan do1:k ej en uppdelning av anmälningsskyldigheten avfärdas. En kom
pletterande anmälningsskyldighet hos polisen skulle kunna innebära en 
högst väsentlig förstärkning av påföljdens kontrollerande och brottsföre
hyggande funktion samtidigt som den avlastar frivården och även på andra 
sätt förbättrar dess möjligheter att stödja den dömde socialt. Andra förde
lar som kan vinnas är att den dömdes bosättningsort inte behöver inverka 
på kontaktfrekvensen i så hög grad som annars blir nödvändigt samt att ini
tiativ från åklagarens sida i händelse av misskötsamhet hos den dömde un
derlättas. JO menar därför att en uppdelning av anmälningsskyldigheten så 
att denna fullgörs delvis hos polisen, vilket skulle befrämja flera av påfölj
dens funktioner. bör övervägas. 
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TCO framhåller särskilt att ett genomförande av utredningens forslag i 
vad gäller tillsynsdom och verkstiillighet utom anstalt skulle medföra en 
kraftig ökning av det administrativa arbetet in11m frivt1rden. vilket sklllle 
leda till mindre tid för egentligt behandlingsarbete. Frivf1rdstjiinstemiinnen 
skulle huvudsakligen fä agera för att uppr~llthtilla kontrnllinncht11let i t1tgär
dcrna. Antalet sammanträffanden och kontakter med domstolar. i'1klagare 
och nämnder skulle avsevärt öka om verksamheten skulle motsvara de in
tentioner som anges i lagtexten. De hlir aktuella formella funktionerna sva
rar vidare dåligt mot förväntningarna hos de socialarbetare som nu finns i 
frivärdsorganisationerna. Den allvarligaste invhmlningen ur personalsyn
punkt gäller de nya arbetsuppgifter av repressiv karnktiir som föresbs. 
Som exempel kan anges bestämmelsen i ]X kap. 13 *rörande omhiinderta
gandeinstitutet. Skulle utredningens förslag genomföras är dä1för risken 
stor att många av frivärdstjänstemännen skulle söka sig över till andra 
verksamhetsområden. I den nuvarande påföljden skyddstillsyn är det kon
trollerande momentet hanterligt och bl. a. denna päföljd har lett till en ny
rekrytering inom frivården. 

S\•eriges socionomers riksjurfwnd finner dt:t förslag som utredningen 
skisserat i sitt remissyttrande över betiinkandet Kriminalvärdens niimnder 
tilltalande. Det förenklar administrationen. minskar antalet överordnande 
organ samtidigt som rättssäkerhet och lckmannainllytande tillgodoses. Ut
redningens tanke att övervakaren vid tillsynsdom alltid skall vara frivtirds
tjänsteman är enligt förbundet geografiskt orimlig sävida man inte tänker 
sig en omfattande uppdelning av frivardsdistrikten i små kommunalt an
knutna enheter. Att få socialarbetare eller erfarna lekmannaövervakare att 
ställa upp med intensivövervakning på landsbygden är orealistiskt. f'ör
bundet välkomnar möjligheten att förordna en eller flera biträdande över
vakare i komplicerade ärenden även om rollen bör vara den traditionella 
övervakarens och inte den biträdande kontrollantens. Inom skyddstillsy
nens ram har det länge funnits hehov av flexiblare arrangemang för att till
godose de enskilda klienternas behov av kontakt och stimulans. Kriminal
värdsberedningcns förslag om kontaktman försvann av kostnadsskäl - det 
är bra att det återuppstår. Gruppövervakning. familjeövervakning m. m. 
kan prövas om reglerna blir mindre stelbenta. För både tjänstemän och 
lekmän är ett sådant sätt att arbeta mycket positivt m:h kan i viss mån eli
minera den förslitning som "tunga" ärenden annars lätt medför. Förbun
det välkomnar att utredningen föreslagit en enhetlig ordning för offentligt 
biträde ät klienter inför nämnd m:h domstol. 

LO är tveksam till om det blir möjligt att fi'I övervakare som stiiller upp 
vardag som söndag och alla tider på dygnet vilket förutsätts kunna ske. 

Öven·akarnas riksförbund anser det vara oliimpligt att man skall kunna 
förordna flera övervakare för samma övervakningsuppdrag. Utredningen 
menar att till någon sorts chefsövervakare skall förordnas en tjänsteman 
samt som biträdande övervakare en eller flera lekmän. Förbundet anser 
det föreligga risk för att tjänstemannaövervakaren enbart håller på den for
mella kontrollen och att en stor del av den mänskliga delen pä så sätt för
svinner. Det kommer även i många fall att bli svårt för en lekmannaöverva
kare i sin egenskap av biträdande övervakare att hjiilpa till att verkställa en 
pil.följd som till största delen bygger på kontroll och inte på stöd och hjälp 
och kamratskap. Att mer än hälften av dem som i dag döms till skyddstill
syn inte återfaller i brott beror bl. a. på att man lyckats etablera ett gott för
hållande mellan övervakare och övervakad. f'örbundet vill inte att detta 
förhållande förändras till det sämre. 
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( ·!'11/em.1· 1111gdo111.1:fi"ir/m11d. som anser att viJ hi1Je tillsynsJom och vill
knrlig dom det viktigaste måste vara den stiiJjandi.:: funktionen. finner med 
hiinsyn hiirtill förslaget om hitriiJandi.:: övi.::rvakare viirdefullt. Dessa biträ
di.::n far inte ha som sin huvuduppgift att kontrollera den dömde utan att 
hjiilpa di.::nne. 

Enligt Fol/..partil'ts 1111gdo111.1:fi"irh1111d iir det föga meningsfullt att genom
föra förslaget innan tillriickliga resurser garanteras. Utredningens resone
mang inger hetiinkligheter pti denna punkt. Mot bakgrund av de bristande 
resurserna torde det vara nödvändigt att en del av övervakningskontakten 
hälls med polisen. 

ARUM konstaterar att utredningen beträffande villkorlig dom med stöd
;'1tgiirder slt1r fast att en förtroendeman måste ha klientens förtroende och 
att förtroendemannen skall utses i samförstånd med den dömde och också 
kunna bytas ut pi:\ den dömdes begäran. Detta resnnemang anser KRUM 
vara lika giltigt betriiffande den bitriidande övervakare som utses vid till
synsdom. KRLJ M kriiver att den dömde fi'lr samma inflytande på dennes 
tillsiittande. Eftersom övervakningen vid tillsynsdom är intensiv och på
frestande för den dömde vore det mycket olyckligt om denne har en enty
dig negativ instiillning till den biträdande övervakare som förordnas. Att 
som nämnts i utredningen tillsätta polis. kriminalvårdstjiinsteman eller an
nan person med liknande bakgrund utan att det sker med den dömdes sam
tycke torde annars omintetgöra de möjligheter till positiv påverkan som 
även denna strafform måste innehålla. 

3.6 Tillsynsdomens hjälpfunktion 

Vad gäller utredningens bedömningar i frågor rörande fullgörande av 
skadeståndsskyldighet har RÅ ej nägon erinran mot förslaget att avskaffa 
nuvarande möjligheter för domstol att meddela föreskrifter härom. Enligt 
motivuttalanden bör domstolen i stället vid huvudförhandlingen i målet sö
ka rn till stånd ''rimliga och för bi'lda parter bindande överenskommelser" i 
hithörande frägor. Att domstolen i samband med huvudförhandling i brott
mi'll skulle bedriva angiven form av förlikningsverksamhet finner RÅ ej bö
ra komma i fraga. Det kan nämligen inte uteslutas att den tilltalade skulle 
komma att känna en press pä sig att acceptera ett av domstolen givet för
likningsförslag i tro att detta skulle kunna medföra en mildare bedömning i 
brottmtilsdelen. · 

Hol'riillen .for Öin' Norrland vill i anslutning till utredningens uttalande 
att domstolens verksamhet beträffande skadestänJsfrågor inte bör med
föra att rättegängen tyngs av en orimligt vidlyftig handläggning av dessa er
inra om att BRÅ i rapporten Straffades skulder päpekat att det nog någon 
gång ägnas alltför liten uppmärksamhet ät skadeståndsfrågor under rätte
gången i brottmäl. kanske med följd att den skadeståndsskyldiges lagliga 
möjligheter inte alltid tas till vara fullt ut. 

Stockholms ting.l'riitt framhåller att tvängsåtgärder inom kriminalvården 
i huvudsak bör motiveras endast med hänsyn till allmän laglydnad. I vissa 
situationer. t. ex. vid allvarlig narkomani. är det dock av stor vikt för dom
stolen att veta att föreskrifter om stöd och hjälpåtgärder verkligen får ett 
rejält innehåll. Oavsett om ett förordnande om viss vård eller behandling 
ges av allmän- eller individualpreventiva skäl. bör domstolen kunna be
stämma om sådana åtgärder och dessa hör också på verkställighetsplanet 
kunna sanktioneras med tvångsmedel. I den allmänpolitiska debatten före
kommer en diskussion om tvångsingripande vid socialt vård behov. men 
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det är att märka att här är fräga om val mellan olika brottspäfö\jder - alltsä 
även fängelse. 

Göteborgs tingsrätt anser att sista meningen i 28 kap. 7 § lämpligen kan 
utgå. 

I motsats till utredningen är rikspolisstyre/sen av äsikten att samhället 
även mot den dömdes vilja skall kunna ge föreskrift om att den som är 
föremål för kriminalvård jämväl skall underkasta sig viss behandling då så
dan framstår som oundgängligen påkallad, särskilt psykiatrisk vård och 
nykterhets- eller narkomanvård. Det kan inte anses rimligt att sådana 
missbrukare som ofta saknar möjlighet att s.iälva bedöma sin belägenhet el
ler som är helt ointresserade av vårdinsatser själva skall fä avgöra frägan 
om de behöver värd eller inte. Erfarenheten visar att dylikt missbruk i oli
ka iormer ofta utgör grogrunden för brottsligt beteende. Samhället bör där
för inte fråntas möjligheten att, om så erfordras, tvångsvis genom att angri
pa missbruket förhindra återfall i brott. 

Statskontoret påpekar att det i tidigare remissyttranden aktualiserat frä
gan om hur gränsen mellan kriminalvård och socialvård skall dras. Utred
ningens förslag pekar enligt verkets mening på att en klarare gränsdragning 
är angelägen. Statskontoret anser att i den mån påföljd ej innebär övervak
ning - ordinär eller intensiv - så bör huvudansvaret för hjälp och stödät
gärder i princip ankomma på socialvården. Samhällets ordinarie organ för 
denna typ av verksamheten bör i första hand utnyttjas. 

Enligt riksrevisionsverkets mening föranleder utredningens förslag en 
närmare precisering av bl. a. vilka uppgifter som bör ligga på frivärden re
spektive den kommunala socialvården. 

Juridiska fakultetsnämnden vid Lunds universitet ifrågasätter det välbe
tänkta i utredningens uppfattning att den dömde i alla situationer ensam 
skall avgöra om han vill acceptera sociala stödåtgärder och/eller medicinsk 
behandling. I exempelvis sådana fall då alkohol- eller narkotikamissbruk 
lett till upprepad brottslighet kan det inte vara rimligt att låta missbrukaren 
själv avgöra om han vill låta sig behandlas eller fortsätta sitt missbruk och 
sin kriminella verksamhet. Domstolen måste i sådana fall ha möjlighet att 
föreskriva att missbrukaren skall undergå behandling. 

JO anser att kritiken mot behandlingstanken bör värderas med viss för
siktighet och att den knappast fört så långt att man kan avvara ett inslag 
av. om nödvändigt. också tvängsvis genomförd behandling inom kriminal
vården. 
s~·enska kommunförbundet finner det, eftersom de föreslagna åtgär

derna är avsedda att ersätta frihetsstraff. naturligt att kontrollen av de 
dömda kommit i framskjutande ställning. Att de sociala insatserna ändock 
inte skall tillmätas mindre betydelse i den nya påföljden finner förbundet 
tillfredsställande. Likaså är det riktigt att föreskrifter om hur den dömde 
skall förhålla sig inte längre skall kunna meddelas. Detta innebär att frivår
dens sociala insatser i det enskilda fallet får inriktas på sådana åtgärder 
som den dömde accepterar. Kriminalvårdens frivårdsverksamhct kommer 
härigenom att fä arbeta under i princip samma förutsättningar som den 
kommunala socialhjälpen. I många fall blir det fråga om att söka motivera 
den dömde att ta emot och söka tillgodogöra sig det sociala stöd och den 
vård och behandling som samhället kan erbjuda. I likhet med utredningen 
finner förbundet det riktigt att hålla fast vid de principer om den sociala 
verksamheten inom kriminalvärden som fastslogs i anslutning till 1973 års 
kriminalvårdsreform och som främst innebär att kriminalvårdens klienter i 
så stor utsträckning som möjligt skall begagna sig av samhällets allmänna 
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resurser niir Jet gäller socialvärd, sjukvård. utbildning etc. Genomföran
det av srn.:ialutredningens förslag om socialhjälp torde kunna meJverka till 
att samverkan mellan kriminalvttrdens sociala verksamhet och socialtjiins
ten vidgas m:h fördjupas. Förbundet understryker vaJ utredningen fram
håller att kontakten mellan övervakare och klient inte bara för ges karaktiir 
av ett fullgiiranJe av en i och för sig besvärande anmälningsskyldighet utan 
att man i stiillet försöker att gemensamt åstadkomma något positivt för Jen 
dömde. Förslaget om att i vissa fall jämte övervakare skall kunna förord
nas en förtroendeman för den dömde tillstyrker förbunJet. L11 111i11orilC'I 
inom S1·('11ska ku111m1111fi"irh1111dets slyrelse delar utredningens uppfattning 
att Je framlagJa förslagen till frivård skall tillgoJose en hjiilpfunktitin. En 
förutsättning för att hjälpen skall bli effektiv är - sftsom utredningen fram
hnller - att ett förtroendefullt samarbete kommer till ständ mellan den 
dömde och samhällets hjälpande organ. Det är självfallet önskviirt att stöd 
och hjiilp utgtlr i enlighet med frivilliga uppgörelser. Detta får emellertid in
te innebära att inga krav ställs pa den dömde. Det måste ocks;) i fortsiitt
ningen finnas möjlighet att ingripa mot en kompakt misskötsam het hos den 
som efter brott är föremål för frivård. 

S1·aiges socionomers rik.~fiirhund anser att förslaget att ersiitta före
skrift om sätt att betala skaJestånd med försök att åstadkomma en över
enskommelse mellan målsägande och klient är mycket bra. även om det 
kan bli svårt att realisera i någon större omfattning. Det enda rationella iir 
förmodligen att införa en statlig målsägandeförsäkring med regressrätt mot 
klienten. Frivårdens roll i detta sammanhang bör absolut inte vara nägon 
sekunda indrivningsmyndighets. varför ifrågavarande bestämmelser bör 
omarbetas i den föreslagna förordningen. Frivården bör där<!mot medver
ka med budgetplanering. kontakter med kronofogde m. m. 

Fiireningen Sl'eriges åklagare anser att samhället bör kunna mot den 
dömdes vilja förordna om viss vård som kan anses erforderlig för att av
hjiilpa missbruk av t. ex. alkohol- eller narkotika och att domstol därutin
nan bör ha möjlighet att, oavsett samtycke, förordna att den dömde skall 
vistas i visst behandlingshem. 

Fiireninf?en Sl'eriRt.'S fril'årdstjiinstemän anser det vara viktigt att göra 
en skarp gränsdragning mellan kriminalvårdens och andra myndigheters 
ansvarsområden. inte minst mot bakgrund av att de sociala myndigheterna 
i framtiden förmodligen ej kommer att tillämpa tvång mot vuxna männi
skor. 

3. 7 Tillsynsdomens kontrollfunktion 

RÅ konstaterar att det grundläggande kriteriet på påföljden tillsynsdom 
iir "intensiv övervakning". Härigenom skiljer sig påföljden från villkorlig 
dom med övervakning. Vad som skall konstituera intensiv övervakning 
kan emellertid ej anses så distinkt angivet att det kan tjäna som kännetec
ken för en viss påföljd. Förslaget i 28 kap. 10 § kan således inte godtas i fö
revarande utformning. Från principiella utgångspunkter anser RÅ det 
vidare vara tveksamt om övervakare eller biträdande övervakare skall få. 
även om det endast är tillfälligt, upphäva av skyddskonsulenten meddelad 
föreskrift om vad som skall gälla för övervakningen. 

Stockholms tingsrätt pekar på de praktiska svårigheter som uppstår för 
den dömde i en storstadsregion eller på en ort på långt avstånd från över
vakaren. Han kommer inte att kunna sköta ett arbete, arbetsresor, familje
skyldigheter och samtidigt mer eller mindre dagligen avsätta kanske avse
värd tid till att fullgöra anmälningsskyldighet. 
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I den föreslagna 28 kap. 10 ~ har utredningen givit skyddskonsulcnten 
hefogenhet att efter dom pi'I tillsynsdom meddela den dömde föreskrifter 
om hl. a. bostad. uppehållsplats och verksamhet. Föreskrifter av sådana 
för den dömde ingripande art hör enligt Viinersborg.1· tingsriill meddelas av 
övervakningsnämnden. . 

När det gäller placering i hehandlingshcm utanför kriminalvärden fram
hälls av utredningen att underrättelseskyldighet i regel inte kan aliiggas be
handlingshemmets personal. Detta må enligt 1)1·erl'l1kt1i11gst1iimt1il<'n i Es
k.ilst111111 visserligen vara riktigt men ingenting hindrar att man gör ett r1ta
gamlc i sådant hänseende till ett villkor för att godtaga placeringen. Den 
som vill ställa upp för krininalvårdens klientel bör göra detta pa kriminal
värdens villkor. Det är ju dock fräga om verkställighet av pilföljd. 

För att den föreslagna intensivövervakningen skall göra skäl för namnet 
- och tillsynsdomen fä det innehåll skyddstillsynen saknar - kan det en
ligt liinsstyrcl.H·n i Kronobergs län inte vara tillfyllest som utredningen 
anger att övervakaren skall hålla sig underrättad om var klienten hor. hans 
huvudsakliga sysselsättning. hur hans livsföring i övrigt är. Därutöver an
ger utredningen att övervakaren i regel också bör försöka hälla reda på vad 
klienten företar sig under fritiden. Det är enligt länsstyrelsen just under fri
tiden som de kritiska situationerna och stora svårigheterna i regel upp
står. för att genomföra tillsynsdomens syfte torde enligt länsstyrelsens 
mening i en del fall fordras sådana resurser och föreskrifter att intensiv
övervakningen kan pågå dygnet om. 

JO påpekar att utredningen har velat skapa garantier för effektiv över
vakning vid tillsynsdom. Detta har skett bl. a. genom mycket detaljerade 
föreskrifter i förslaget till frivårdsförordning. Härom är inte annat att erin
ra än att den dömdes grundläggande skyldigheter bör regleras så uttöm
mande som möjligt i brottsbalken. Vad som enligt 28 kap. 10 § 2 st. i för
slaget skall gälla horde därför preciseras ytterligare. Detta kan möjligen 
ske genom att det föreslagna innehållet i 31 § 2 st. I p. och 3 st. samt 39 s 2 
st. frivardsförordningen på lämpligt sätt inarbetas i BrB. 

3.8 Sanktioner vid villkorsöverträdelser 

Helt allmänt anser JK att utredningens förslag beträffande sanktioner är 
svåröverskådligt. Det kan t. ex. ifrågasättas om den möjlighet till kortva
rigt omhändertagande som föreslås i 28 kap. 13 § fyller någon egentlig 
funktion vid sidan av övriga sanktionsformer. Under alla förhållanden är 
det tveksamt om övervakningsnämnd skall fä förordna om sådant omhän
dertagande. Dessutom anser JK att skillnaden mellan denna form av om
händertagande och den form för sådan åtgärd som föreslås i 28 kap. 15 § är 
svårgripbar. Beträffande sistnämnda form av omhändertagande föreslås 
vidare att åklagare i viss situation skall besluta. Något förslag till föreskrif
ter om överklagande av åklagares beslut ges dock inte. 

RÄ vill helt allmänt framhålla att utredningens förslag till sanktionssy
stem vid villkorsöverträdelser är i hög grad komplicerat och svåröverskåd
ligt. Enligt RÅ bör omhändertagande kunna ske endast när fråga uppkom
mit om att vid domstol föra talan om intagning i anstalt enligt 28 kap. 3 §. 
Att utnyttja det kortvariga omhändertagandet som ett sanktionsmedel vid 
villkorsöverträdelser anser RÅ sålunda ej böra komma i fråga. Utredning
en föreslår att verkställigheten av ett sådant omhändertagande skall kunna 
förläggas till den dömdes fritid, oftast till veckosluten, och därvid kunna 
delas upp på flera perioder. En sådan ordning skulle vara administrativt yt-
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tU\I kr;ivandc nch luncrodd. Dt:>n första fråga som instiiller sig är var den 
11111h;intkrtap1c skall fi°ir\'ara~. Att detta ej Himpligen bör ske hos polis
mvndighcl 1<1nk vara st:illt utom allt tvivel. RÅ avstyrker att det kortvari
g<; omhiindntagandct utnytt.ias som ett självständigt sanktionsmcdcl och 
undn alla omstiindigheter all en uppdelning av omhändertagandet p[i flera 
perindcr far skc. 

I anslutning till bestiimrnclsen i 28 kap. 15 *att beslut om omhiinderta
gandc r;ir 111,·ddcla..; ;1v ;tklagaren anser lii11stlklagare11 i \/iir111/a11ds lii11 det 
vara dl riithsiil-.erhchintresse att regeln också kompletteras med en be
s1;immdse um den tid inom vilken fiklagare skall meddela beslut om talan 
skall foras eller inte. 

Enligt r"ii·atlf../agarm i Stockholms ,/k/agardistrikt har sanktionssyste
met vid tillsvnsdnnwn i ston sett erhållit en lämplig utformning. Emellertid 
har regeln om kprtvarigt 11mhiindcrtagande som ctl sanktionsmedel fäll en 
mcd hiinsyn I ill dc syficn man avsett att uppnå med sanktionen något otill
frcdsstiillamk ut l"nrmning. I mtmga fall torde denna sanktion aktualiseras 
först scdan andra <"itgiirder prövats utan resultat varför det finns det utrym
llll' fiir bcriittigadc farhi1g11r beträffande den dömdes vilja att uppfylla sina 
skyldighetcr utan kraftiga påtryckningsmedel. Som förslaget är formulerat 
kan dl'! fiirviintas au sanktionen sätts in snabbt vilket i och för sig är vä
Sl:'ntligt. Emellertid anser överåklagaren att ett genomförande av den i 28 
kap. 13 * beskrivna möjligheten till uppdelning pä flera korta perioder av 
verkst:illighctcn av det kortvariga frihetsberövande! riskerar att göra sank
tionen hetiinkligt uddlös. Endast i undantagsfall torde situationen för den 
dömde vara siidan att verkställigheten av det kortvariga frihetsberövandet 
i ett sammanhanl:! kan tiinkas lägga hinder i vägen för hans sociala anpass
ning. Övcr;1ki<11,!aren anser sälunda att bestämmelsen om uppdelning av 
verkstiillighctstidcn bör utgä ur förslaget. 

/lc11"riilli'11 fi"ir Ö1·1·e Norrland ställer sig tveksam till utredningens förslag 
när det giiller sanktionen kortvarigt omhändenagande. Ett frihetsberövan
de pi1 n;\gra fa dagar i utt::slutande sanktionssyfte är inte tilltalande. Än 
mindre tilltalande iir det att tiinka sig frihetsbcrövanden som skall verkstäl
las i korta perioder vid skilda tillfällen, t. ex. tre veckoslut i en månad. 
Skall frihetshcrövandet ske i polisarrest blir den tänkta sanktionen än mer 
tveksam. Till detta kommer att sanktionsformen med all sannolikhet blir 
svtir att tilliimpa. Dt::t är givetvis svl'lrt att finna andra lämpligare sanktions
formcr för dem som helt undandrar sig tillsynen. Sanktionen bör dock lät
tare kunna acccptc:ras om frihetsberövande! verkställs pä kriminalvl'lrds
anstalt diir de intagna kan sysselsättas t. ex. med sädant lagningsarbete 
som förekommer i England. Hovrätten vill ocksl'I fästa uppmärksamheten 
p~t förslaget att ett omhiindc11agande som har beslutats av äklagare enligt 
28 kap. 15 ~ I st. skall kunna bestå en vecka. Visserligen är det här inte frå
ga nm frihetsberövande pä grund av endast misstanke om brott. Förslaget 
kan dock inte siigas ligga i linje med de förslag som har lagts fram av utred
ningen om översyn av hiiktningsbestämmdserna. 

Att sanktionerna enligt tillsynsdomen kan skärpas är enligt Stockholms 
ti11g.1Ti"i11 i nch för sig hra men tingsrätten finner för sin del att själva upp
byggnaden av reglerna med en till synes trappstegsliknande skärpning lir 
l'n alltför komplicerad konstruktion. Tingsrätten vill vidare fasta uppmärk
s;.imhetcn pi1 att en del av de åtgärder som skall vidtas i följd av tillsynsdo
mens upptrappade sanktil1ncr kommer att kräva snabb handläggning. inte 
bara hos skyddsknnsulent, övervakningsnämnd och åklagare utan också i 
domswlcn. Om sädana :ltg~irder skall kunna genomföras måste dctaljreg-
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lerna utformas sä att de kan pft ett naturligt och enkelt sätt inpassas i dl)m
stolens övriga arbetsmetodik. 

Enligt Viincrshorgs tirw~riitt bör utredningens förslag till möjlighet att 
kortvarigt omhänderta den dömde utan att situationen är sådan som avses i 
28 kap. 11 ~ BrB i dess nuvarande lydelse kunna ingä si1som en först;irkt 
sanktion vid den nuvarande skyddstillsynspMöljden. 

Ungdom.~/iingdsc11iim11dc11 anför att förslaget om kortvarigt omhänder
tagande C- 14 dagar) synes meningslöst. i varje fall frän hehandlingssyn
punkt. 

Det sanktionssystem som föreslås vid tillsynsdom iir enligt iil'(·rrn/..-
11i11g.1·11iim11de11 i EsA.ilstuna invecklat m:h plottrigt, inte minst med tanke pi1 
de korta tider som omhändertagande skall kunna avse. Administrerande! 
av dessa korta frihetsherövanden. eventuellt med uppdelningar i omgfo1gar 
och med avräkningar, skulle bli besvärligt, tveksamt till vad nytta. Till
himpning av bestämmelserna om beräkning av strafftid kan heller knappast 
vara lämplig vid dessa korta frihetsberövanden som snarare sk11lk behöva 
bestämmas i timmar. Jämför vad som sägs om att verkställighet av tvf! da
gar skulle kunna "påbörjas fredag kväll och avslutas pä söndagen··. Det är 
ucksi1 anmärkningsvärt att den yttersta sanktionen, förverkande, saknas. 
Fri\gan är hur man skall hantera situationen om nägon notoriskt undandrar 
sig tillsynen. Skall man tänka sig en serie anstaltsbehandlingar eller hur 
skall saken lösas'.' Rimligen kan man inte avse att man skall åtnöjas med en 
anstaltsintagning vilken ju skulle innebära att tillsynsdom av den trcdskan
de skulle kunna uthytas mot endast ett kortare frihetsstraff. Utredningen 
siiger att sanktionerna vid skyddstillsyn. undanröjande av påföljden eller 
beslut om anstaltsvistclse. är av övervägande formell natur. Utredningen 
bortser emellertid här från betydelsen av sanktionerna som pätrycknings
medel. Nämnden har för sin del i åtskilliga fall funnit anledning all i sam
band med varning erinra den dömde om de yttersta konsekvenserna av 
fortsatt misskötsamhct. Man torde kunna göra en jämförelse med värdet 
av att det finns möjlighet att förvandla böter. 

Ö1·en·akni11gsmim11den i Malmij, fiirsta m·de/ningcn anser att det ter sig 
svärhegripligt varför möjlighet till omhändertagande skall behövas i två 
skilda former. Vad som är nödvändigt är att övervakningsnämnd har möj
lighet att begära efterlysning och omhändertagande av den som haller sig 
undan och även att omedelbart ingripa på detta sätt när någon befinner sig i 
en akut risksituation. Men att vid sidan härom också ha en form för arrest
straff inbakat i frivä.rden finns det inte något behov av. Nämnden föreslfir 
alt reglerna i 28 kap. 13 * i förslaget stryks. varvid dock övervaknings
nämnd såsom nu bör ha möjlighet att förlänga omhändertagandet enligt 
15 § med en vecka utöver den första. 

Uppdelning av verkställigheten på !lera tillfällen bör enligt hven·ah.
ningsniimndens i Kristinehamn mening få ske endast undantagsvis. Lag
texten hör kompletteras med krav på särskilda skäl för uppdelning av verk
ställigheten. 

Sanktionerna i de fall då den dömde bryter mot meddelade föreskrifter 
eller på annat sätt missköter sig förefaller J11ridiska faA.11/tet .rniimndrn l'id 
Lunds universitet alltför vaga och ineffektiva. Därtill kommer att risk före
ligger för att dessa sanktioner. liksom är fallet vid den nuvarande skydds
tillsynen. kommer att stanna på papperet. 

Utredningen om isolering inom kriminalvården finner i och för sig inget 
att erinra mot utredningens åsikt att den nya tillsynsdomen för att kunna 
utgöra e\I verkligt alternativ till fängelse bl. a. måste förses med ett effek-
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tivt sanktionssystcm. Som en sanktion mot villkorsbrott föresli'is emeller
tid ett frihetsberövande på mellan två och fjorton dagar. Detta skall i all
mänhet verkställas i öppen kriminalvårdsanstalt. Om frihetsberövande! 
skall 11ppgf1 till högst sex dagar fär det dock verkställas i häkte eller sluten 
anstalt. Detsamma gäller om den dömde avviker från öppen anstalt. Slutli
gen kan övervakningsnämnden medge att verkställigheten äger rum i polis
arrest. Mot en sanktion med en sådan utformning kan många inv~indningar 
riktas. Det inom anstaltsvården tidigare förekommande isoleringsstraffet 
avskaffades fr:in den I juli 1976. Ungdomsfängelseutredningens förslag in
neh~ir att isoleringsstraffet ånyo skulle införas. men nu för frivårdskliente
let. Det skulle dessutom i vissa fall ha längre varaktighet än det avskaffade 
isoleringsstraffet. De skäl som föranledde isoleringsstraffets avskaffande 
är 1976 har naturligtvis än större styrka vad gäller frivården. Tillsynsdo
men är främst avsedd att tillämpas på unga lagöverträdare. Det är över hu
vud taget olämpligt att unga människor isoleras. vilket också kommer till 
uttryck i bestämmelserna om häktning i rättegangsbalken. Unga lagöver
trädan~ bör dl'! inte heller p. g. a. en misskött tillsynsdom placeras i sadan 
isolering. Härtill kommer att sanktionsmedlet kan komma att präglas av 
visst mätt av godtycke och rättsosäkerhet för den dömde eftersom frhgan 
om sanktionens verkställande blir beroende av övervakarens bedömning 
av misskötsamhetens omfattning, en bedömning som med naturlighet inte 
kan förväntas bli enhetlig bland alla övervakare. lsoleringsutredningen an
ser på grund av det anförda att ett frihetsberövande av denna art inte bör 
utgöra sanktion vid villkorsbrott under tillsynsdom. Övriga föreslagna 
medel att hålla den dömde till ordningen bör vara tillräckliga. 

Enligt TCO bör det föreslagna sanktionsmedlet kortvarigt omhänderta
gande övervägas ytterligare. Särskilt tacksam är möjligheten att dela upp 
omhändertagandet i tre perioder. Detta förfarande leder till veckoslutsar
rest. en sanktionsform som ter sig diskutabel. Bland annat är möjligheterna 
till sociala stödåtgärder i samband med denna form av omhändertagande 
minst sagt dåliga. 

Sl'eriges socionomers rihförbund kan acceptera att det kortvariga om
händertagandet skall kunna användas som ren sanktion när klienten un
dandrar sig kontakt. Detta kan genomföras även om skyddstillsynen be
hålls. 1 praktiken har omhändertagandet redan nu något av denna effekt 
trots att det legalt har andra kriterier. Uppdelningen på flera verkställig
hetstillfällen avstyrker förbundet däremot av praktiska skäl. Möjligheten 
att använda omhändertagandetiden till konstruktiva kontakter med frivår
den försvåras och mottagande anstalt/häkte måste fä stora administrativa 
svårigheter. Utredningens mycket koncisa krav på klienterna bör också 
diskuteras vidare. Följer vi förslaget kommer det ganska snart att samlas 
en skara socialt inkapabla människor på anstalt som "straffat ut sig" ur 
tillsynsdomen. 

KRUM delar helt och fullt utredningens uppfattning att förordnande om 
intagning i anstalt vid tillsynsdom endast skall kunna meddelas av domstol 
sedan åklagaren fört talan. KRUM påyrkar - till skillnad mot utredningen 
- samma förfaringssätt även för de kortvariga omhändertaganden varom 
stadgas i 28 kap. 13 §. KRUM anser detta påkallat av rättssäkerhetsskäl. 
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.i Villkorlig dom allmänt 

.//\. ansi:r all ni1gon lindring i fräga om paföljdsformen villkorlig dom inte 
bi)r ski:. Mi:d denna reservation har J K följande synpunkter pa utredning
ens allmförna bestiimmdser. J K har ingen erinran mot utredningens förslag 
beträffande förutsfötningarna för villkorlig dom. Dfaemot kan JK inte an
sluta sig till förslaget att det allmänna skötsamhetskravet i 27 kap. 4 * m:h 
sanktionsbestiimmelsen i 27 kap. 6 * BrH i dess nuvarande lydelse slopas. 
Ett stidant slopande torde f1i till följd att skillnaden mellan villkorlig dom 
o<.:h ren pMöljdseftergift i praktiken suddas ut. Det enda som skulle skilja 
dem skulle vara att pMöljdseftergift inte kan undanröjas vid nya brott. .I K 
konstaterar vidare att utredningen föreslår som en följd av den föreslagna 
utformningen av kriminalvärd i frihet att pMöljden villkorlig dom skall 
kunna tillämpas beträffande psykiskt avvikande lagöverträdare. Det fram
g<·lf" enligt J K inte klart om detta även skall gälla motsvarigheten till den nu
varande villkorliga domen. Om sti är fallet kan JK inte tillstyrka förslaget. 

Den föreslagna lagtexten i 27 kap. I § innefattar enligt RA en pittaglig ut
vidgning av den villkorliga domens tillämpningsområde så till vida att nä
got krav pt1 god prognos hos lagövertr1idaren ej ställs. Bl. a. föresltir utred
ningen att villkorlig dom skall kunna tillämpas även vid återfall i brott un
der prövotiden. RÅ tillstyrker att tillämpningsområdet för villkorlig dom 
utvidgas. dock ej därhän att det tillåts omfatta jämväl under prövotid be
gängna brott. Vidare bör - såsom sker i den nuvarande rällstilHimpningen 
- villkorlig dom ej fä komma i fräga vid vissa typer av brott. 

Öi·erilklagarcn i Stockholms Jklagardistrikt anför att ett införande av 
den nya tillsynsdomen enligt utredningen nödvändiggör en reglering be
träffande de bada gällande frivärdspåföljderna villkorlig dom och skydds
tillsyn för att draga en klar gräns gentemot tillsynsdom. Utredningen har 
samtidigt funnit det lämpligt att ltlta den nya påföljden villkorlig dom mot
svara hf1da de nu gällande frivärdspåföljderna. Det kan enligt överåklaga
n:n i vissa avseenden ifrt1gasättas om det är lämpligt att läta namnet för en 
tidigare pt1l"öljd fä. ell i stora avseenden nytt innehäll. Utredningen har själv 
i namnfrägan ansett att namnet skyddstillsyn ej kunde bibehällas pä grund 
av de omfattande ändringar som föreslagits beträffande påföljden. Över
~iklagaren anser dock ej att nagra mer bärande invändningar kan göras mot 
utredningens lösning att ltita den nya villkorliga domen täcka de båda fri
vårdspMi.iljderna enligt nuvarande ordning. Genom den föreslagna kon
struktionen torde det nuvarande kravet pf\ god prognos vid villkorlig dom 
ej kunna ingf1 i lagtexten. Emellertid finner överäklagaren all lydelsen av 
27 kap. I ~ i förslaget kanske bättre än gällande lydelse står i överensstäm
melse med rättstillämpningcn. 

Enligt ii1wåklai:aren i Giitehon~s åklai:ardistrikt finns ej något att erinra 
beträffande hibehallandet av villkorlig dom i den form som nu g1iller. De 
motiveringar som utredningen framfört som skäl för avskaffande av möj
ligheten att förena en villkorlig dom med föreskrift om skadeständsbetal
ning bör enligt överåklagaren ej godtas. Målsäganden tillhör redan i dag en 
i samhället alltför bortglömd kategori vars intressen i den allmänna krimi
nalpolitiska debatten ständigt förts i bakgrunden. I motsats till utredning
ens uppfattning synes starka skäl finnas för antagande att övervakaren kan 
ha en betydelsefull uppgift i att se till att den dömde söker följa en uppgjord 
betalningsplan. Återbetalningen kan även ses som ell viktigt led för den 
dömdes motivation till återanpassning. Den av utredningen föreslagna er
inran till den dömde i syfte att skadeståndsskyldigheten skall fullgöras tor-
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de e_i 111giira nf1go1 siirskilt medel till gagn för den fö1forJelade parten all
denstund sanktionsmedel saknas. l-liirntövn kan e1farenhctsmiissigt 
konstateras att exekutiva iilgiirder niislan undantagslöst är resultatlösa 
gentemot de personer varom nu iir rr;·1ga. 

t:tredningens förslag all villknrlig dom skall omfatla tre olika pMöljds
varian1er är enligt Diilil lull"riilf mindre llimpligt. Del stora antall'l frivMds
pilföljJer som med utredningens förslag skulle stö till huds kan lätt leda till 
oenhetlighet i tilhimpningen. Missflirstimd om innebörden av den iidömda 
pMöljden kan ocksä upps1;1. De fl•rmella olikheterna mellan villkorlig dom 
med övervakning och skyddstillsyn kan icke heller anses motivera ett av
skaffande av henlimningen skydd<.tillsyn. Praktiska synpunkter talar ock sil 
emot l'lt sammanförande av villkorlig dom od1 skyddstillsyn till en gemen
sam heniimning. 

Stoc~ho/111s 1i11gsrii11 ställer sig avvisande till förslaget alt skyddstillsyn 
avskaffas och alt tvr1 nya varianter av villkorlig dom införs. Under förut
slittning att skyddstillsynen med vissa föriindringar hihehi1lls i påföljdssy
stemet saknas anledning att införa de fiireslagna pftföljderna villkorlig dom 
med övervakning och villkorlig dom med stödiitgärdcr. De intressen som 
dessa pMöljda iir ämnade att tillgodose kan beaktas inom ramen för en 
förhiittrad skyddstillsyn. I de fall dä allmänpreventiva hänsyn gör sig 
starkt gällande kan de tvimgsmiissiga inslagen betonas och i de situationer 
diir ett starkt hehov av kontakt med en övervakare rn:h av stödtitgärder 
föreligger kan dessa moment uttryckligen prioriteras. Med mindre lagänd
ringar kan m:ksi1 kravet pä en stegvis upptrappning av samhiillets reaktion 
tillgodoses inom ramen för kriminalvard i frihet utan att man behöver in
föra helt nya påföljder eller hyta namn pä redan existerande sådana.Tings
rätten delar utredningens mening att villkorlig dom med dess nuvarande 
utförmning skall bibehällas som en pMöljd av varningskaraktär och utan 
särskilt vcrkställighetsinneMll. Tingsrätten tillstyrker vidare förslaget om 
att prövotiden vid villkorlig dom automatiskt inleds från den dag dti domen 
meddelas och anser att så skall vara fallet även vid skyddstillsyn om denna 
hehttlls i pMöljdssystemet. Oavsett om utredningens förslag genomförs bör 
möjligheten att av allmänprcventia sk;il kombinera kriminalvård i frihet 
med höter finnas kvar. 

Med hänsyn till att det nuvarande påföljdssystcmet inte bör underkastas 
mer ingripande föriindringar iin som iir pökalladc av ett avskaffande av 
ungdomsfongelsepäföljdcn avstyrker Giitehorgs 1i11g.mi11 utredningens 
förslag till ett nytt institut med hcteckningen villkorlig dom men med till 
stora delar annan innebörd iin den nuvarande villkorliga domen. Vad ut
redningen önskar uppnö ryms inom institutet skyddstillsyn. Samma åsikt 
framförs av !freriges dom<m'.fiJrh1111d. 

Enligt 1liinershorgs 1i11gsrii11 hör den villkorliga domen bestå i sin nuva
rande form. alltsä med eller utan hötesstraff. Denna påföljd har enligt 
tingsrätten visat sig lämplig för avsett klientel. Tingsrätten tillstyrker för
slaget att kunna förena villkorlig dom med stödätgärder men avstyrker för
slaget att förena villkorlig dom med övervakning utan förordar att skydds
tillsynen kvarstår. dock med bl. a. mer effektiv övervakning. Den föreslag
na ordningen alt villkorlig dom skall gä i verkställighet utan hinder av att 
domen inte vunnit laga kraft synes enligt tingsrätten kunna leda till vissa 
icke tillfredsstlillande konsekvenser vid fullföljd från den dömdes sida. 
Däremot anser tingsrätten att möjlighet hör finnas för domstol att vid t. ex. 
akut hchov av hjälp och stöd flt den dömde förordna om omedelbar verk
ställighet av dom som är förenad med föreskrift om stödåtgärder eller 
övervakning. 
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Enligt rik.\polis.\·tyrd.l"l·n är villkorlig dom i dag en sä lindrig påföljd att 
den n1irmast uppfattas som straffvarning. Styrelsen anser det därför mind
re lämpligt att läta päföljden ändra innehåll och avstyrker förslaget i den 
delen. 

Ö1·l·n-c1Å11i11g.rnii11111de11 i Srocklwlm, andra al'llelninxen anser att regel
systemet skall vara ·enkelt och verklighetsförankrat och avstyrker därför 
förslaget till villkorlig dom i dess tre varianter. Det synes nämnden uppen
bart att den praktiska skillnaden mellan den ena och den andra sortens vill
korlig dom kommer att vara mycket liten. Mot förslaget kan också invän
das att man skapar intrycket av att hjälp och stöd inte skall förekomma i 
andra fri, lrdspåföljder än just villkorlig dom med stödåtgärder. Nämnden 
vill föw; 1..oa att det vid sidan av intensivövervakning skall förekomma en
dast en :·:·ivardspftföljd. bortsett från vanlig villkorlig dom. Denna bör kun
na betecknas skyddstillsyn och innebära krav på att den dömde håller viss 
kontakt med skyddskonsulenten men samtidigt innefatta hjälpåtgärder 
frfln dennes sida. 

Ö1·errnk11i11g.rnämnde11 i l:..'.~Åilstuna finner det mindre lämpligt att inom 
samma beteckning. villkorlig dom. inrymma vad som svarar mot den nuva
rande villkorliga domen och vad som närmast svarar mot skyddstillsyn. 

Länssrvrclsen i Jä11kii11i111<s liin instämmer i utredningens förslag till ut
formning av påföljden villkorlig dom i dess tre varianter. Domstolarnas 
möjlighet att ge den tilltalade en mer adekvat påföljd och att åstadkomma 
en frän allmänpreventiv synpunkt påkallad upptrappning inom påföljds
systemet utan att för snart behöva tillgripa frihetsstraff ökar härmed. 

JO uppger sig inte ha något att invända mot vad utredningen anfört om 
att en tanke hakom det föreslagna påföljdssystemet är att en av allmänpre
ventiva skäl påkallad upptrappning skall kunna göras i flera steg än nu. JO 
finner emellertid vissa av de konsekvenser utredningen dragit med den 
angivna utgånw•punkten egendomliga. Detta gäller särskilt konsekvenser
na med avseende på det nuvarande institutet villkorlig dom, vars tillämp
ningsområde utsträckes genom en påtaglig uppmjukning av rekvisiten och 
genom vissa ändringar i 34 kap. BrB. Utredningen motiverar sina ställnings
taganden med att "förslaget med olika former av villkorlig dom förutsätter 
således att villkorlig dom skall kunna tillämpas för återfallsbrottslighet un
der prövotiden··. JO finner icke det anförda innefatta sakliga skäl för upp
givande! av kravet på god prognos för den påföljd som nu benämnes vill
korlig dom. Förslaget framställes närmast som en följd av den systematik 
utredningen valt att utforma lagförslaget efter. JO anser att villkorlig dom 
liksom hittills hör reserveras för fall där domstolen finner prognosen god 
och kan inte biträda förslag som innebär att påföljden kan komma att till
lämpas pä ett slentrianmässigt sätt. Inte heller bör tidigare meddelad vill
korlig dom kunna utsträckas till att avse under prövotiden begångna brott. 
Utrymmet för villkorlig dom synes ändå kunna ökas. Så kan ske genom att 
påföljden i större utsträckning kombineras med böter, men framför allt ge
nom att man ställer mindre stränga krav på den tilltalades sociala situation 
än f. n. 

S1·eriRl'S aJl'(1katsamfu11d finner det värdefullt att villkorlig dom kan an
vändas även vid klar återfallsrisk under förutsättning att den dömde under
kastar sig frivillig värd mot narkotikamissbruk m. m. 

Fiireninxcn S1·erifite.1· åklaxare anser att villkorlig dom i den utformning 
som finns i dag bör bibehållas. Däremot avstyrker föreningen införandet 
av de två andra formerna. Detta som en konsekvens av att föreningen an
ser att påföljden skyddstillsyn bör bibehållas. 
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Moderata 11n;:dom.1:fi:irb111ule1 anser att den villkorliga domen f. n. är en 
enkel och billig pi\följdsform. Alt iindra den rill att i srort scll bli den gamla 
skyddstillsynen är inre bra. Förslaget om villkorlig dom med stödi\lgärder 
bör kunna inpassas i tillsynsdomen. 

4. 1 Villkorlig dom med stödätgärdcr 

JK anför all utredningen anger som förutsättning för att uppdrag skall 
lämnas 1ill skyJdskonsulcnten all den tilltalade skall ha behov av stödäl
gärJer. Detta återspeglas emellertid inte i lagtexten, där det bara förutsätts 
all den 1illtalade genom skyddskonsulenlens försorg kan beredas person
ligt stöd och hjälp. Enligt JK:s mening bör det även av lagtexten framgå att 
behov av stödätgänler skall föreligga. Av utredningens uttalanden framgår 
att bedömningen av frb.gan om ett hjälphehov kvarstår helt ankommer på 
skyddskonsulenten och att denne, när han anser sig ha fullgjort det av rät
ten lämnade uppdraget. skall avskriva ärendet och entlediga en eventuellt 
förordnad förtroendeman. J K ställer sig en smula tveksam till en sådan 
ordning. Man kan t. ex. fråga sig vad som händer om skyddskonsulenten 
inte alls delar rättens uppfattning i fråga om behovet av stödåtgärder. Kan 
skyddskonsulenten då helt sätta sig över innehållet i rättens domslut? 
Vidare skall skyddskonsulenten enligt utredningen kunna avskriva ärendet 
om ändamålsenligt samarbete med den dömde inte kan komma till stånd el
ler upprätth;lllas. Man frågar sig da vad som skall hända med den dömde. 
Borde det t. ex. inte finnas en möjlighet att undanröja domen, som s. a. s. 
har meddelats under l1riktiga förutsättningar, och döma till annan påföljd. 
Visserligen föreskrivs i 37 kap. 10 * 2 st. att avskrivningsbeslutet fär över
klagas av den dömde men JK har svårt att tänka sig att denna möjlighet 
kommer att utnyttjas i en situation sådan som den nu aktuella. 

Som motiv för införande av päföljdsformen villkorlig dom med stödåt
gärder anför utredningen enligt RÅ att skyddstillsyn i den nuvarande rätts
tillämpningen ofta används enbart för att den dömde genom övervakning
en skall komma i atnjutande av det sociala stöd frivården kan erbjuda och 
inte för att han skall underkastas den kontroll som övervakningen också 
skall innefatta. Några skäl till varför det behov av råd, stöd och hjälp som 
en villkorligt dömd mtl kunna ha i första hand skall tillgodoses genom fri
vi\rdens organ och ej inom ramen för den allmänna sociala omsorgen har ej 
föreliragts. Som RÅ ser det är den enda grunden som kunde motivera in
förandet av ifragavarande påföljdsform en önskan att öka antalet steg i 
"påföljdstrnppan". Nhgol behov härav synes RÅ emellertid ej föreligga. 
Sammanfattningsvis avstyrker RÅ påföljdsformcn villkorlig dom med 
stödi\tgärder. I sammanhanget anmärker RÅ att det även utan särskild lag
sliftning torde ankomma på frivårdens organ att bistå den som ä.dömts vill
korlig dom med personligt stöd och hjälp i den mån behov därav föreligger. 

Öl'erilklaguren i Stockholms åklagardistri/.:.t är tveksam till värdet av 
stödi\.tgärder inom en brottspåföljd utan samband med övervakning. Den 
sociala verksamhe!en i Sverige är tämligen väl utbyggd och för den som 
önskar komma i kontakt med något hjälporgan torde några nämnvärda svå
righeter inte föreligga. Det visar sig att lagöverträdarens intresse för so
ciala atgärder ofta är störst under den tid det rättsliga förfarandet pågår 
och det är ej ovanligt att han då självmant tar kontakt med sociala myndig
heter och andra inräuningar med olika rehabiliteringsprogram. Samtidigt 
kan det konstateras alt detta intresse ofta snabbt avklingar efter det att 
dom fallit. Dessa överviiganden gör att överåklagaren ej anser att denna 
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pMöljdsform hör [iterlinnas i en kommande lagstiftning. Det a\· ut r.::dning
cn framfön.la p:'.\st[1endet om en upptrappningseffekt framstär ej heller Sl,;11 
övertygamk. 

Nflgra viisentliga skillnader mellan villkorlig dom med stöd~ttgiirdcr ud1 
villkorlig dom med övervakning torde enligt ii1·erciklai:art11 i Gii1e.1horg.1 
i'1k/agardistrikt i praktiken knappast komma att kunna urskiljas iivcn om 
den senare formellt sett har ~•häl en kontrollfunktion som sank! ionsreglcr. 
I hfida fallen är tanken att den dömde skall crhti!la personligt stöd. Di1 den 
föreslagna konstruktionen villkorlig dom med stöd:'.\tgärder hyggcr p~1 fri
villig medverkan av den dömde och hiinför sig till dennes hehpv av so.:ial! 
stöd ifr~1gasättcr övertiklagaren emellertid om inte dessa behov bör kunna 
tillgodoses utanför kriminalvärden. En sådan tankegäng är ocksi1 viil för· 
enlig med den grundsats som kommer till uttryl:k i den genomförda krimi
nalvt1rdsreformen. Skulle det anses att behovet av förtroendeman iindlll"k 
bör tillgodoses i kriminalv1\rdens regi och domstolen i det enskilda falkt 
skulle finna förordnande härom lämpligt vore en tänkbar lösning att dom
stolen i samband med att personen i fräga döms till villkorlig dom genom 
brev till sk yddskonsulenten meddelar förh1\llandet. Skyddskonsulenten 
kan sedan ptl vanligt sätt förordna en förtroendeman. Genom det nu be
skrivna förfarandet torde man undgå införandet av ytterligare en f'riv{inls
pMöljd vilket för anses värdefullt. 

\/ä11ashorg.1· 1i11gsrii11 har den eJfarenheten att det bland de pers1incr 
med god prognos som i och för sig enligt nuvarande lagstiftning bör erh~1lla 
villkorlig dom ibland förekommer sädana som visserligen inte behöver 
övervakning men som är i behov av mer eller mindre kortvarig hjälp att 
ordna upp nå.gol akut problem. Det kan I. ex. gälla hostad, äktenskaplig 
konflikt eller trasslig ekonomi. När sådan person kan antas sakna förmäga 
att själv ta kontakt med de samhälleliga organ som skulle kunna hjälpa hli

nom har tingsrätten ibland funnit det lämpligt att döma till skyddstillsyn i 
stället för villkorlig dom för att ge den dömde hjälp och stöd i form av över
vakare. Från andra synpunkter kan påföljden därvid synas onödigt ingri
pande. Tingsrätten har i dessa fall efterlyst möjligheter all förena en vill
korlig dom med skyldighet för frivården att ge den dömde tillfälligt sti\d 
och hjälp utan att övervakning ordnas. Utredningens förslag att frirena vill
korlig dom med stödåtg~irder ligger i linje med denna tankegäng. Tingsrät
ten vill d~irför tillstyrka förslaget i den delen. 

Det förefaller krimina/l'llrdsstyrel.~en som om innehållet i den av utred
ningen skisserade p1\följden villkorlig dom med stödatgärder likaväl skulle 
kunna täckas genom användande av den nuvarande villkorliga domen jäm
te enkla anvisningar - eventuellt genom skyddskonsulenten - om de stöd
ätgärder som socialvården och andra samhällsorgan erbjuder. I detta sam
manhang vill kriminalvårdsstyrelsen erinra om kriminalvårdsberedningens 
starka understrykande av det förhållandet att varje intagen och envar frigi
ven - vare sig han står under övervakning eller ej - äger samma rätt som 
varje annan medborgare att komma i åtnjutande av samhällsorganens olika 
stödätgärder (jfr SOU 1972: 64. 5 ~ kriminalvå.rdslagenl. 

Varianten villkorlig dom med stödätgärder skulle enligt ii1·cr1·ak11i11g.1-
11ämnden i Eski/sfllna med fördel kunna ersättas av en rad i den underrät
telse om domen som skall tillställas den dömde. Där skulle förslagsvis kun
na sttl: Önskar ni socialt stöd bör ni kontakta skyddskonsulenten. Skiilen 
för denna ståndpunkt är flera. Mottagandet av stödet är helt frivilligt. stö
det anses böra sättas in redan före domen och anses kunna upphöra ganska 
k.ort tid efter domen. Varför domstolen under dessa förhållanden alls skall 
befatta sig med hela saken är enligt nämnden svårt att inse. 
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Ö1•c·rl'llk11inRs11iimnden i Kristinehamn ifrågasätter om inte ptiföljden 
villkorlig dom med stödätgärder kan undvaras. Utredningens motiv för att 
stöd och hjiilp i anslutning till en villkorlig dom skall lamnas genom 
skyddskonsulcntens försorg är att denne i samband med personutredning
en kan ha ffltt kännedom om den åtalades personliga situation och utifrån 
dessa kunskaper kan hänvisa denne till olika samhällsorgan för stödinsat
scr. Enligt socialutredningen åligger det samhällets socialtjänst att ge en
skild person histånd till hans försörjning och livsföring i övrigt om hans be
hov ej kan tillgodoses på annat sätt (SOU 1977: 40 s. 122). Enligt nämndens 
mening bör skyddskonsulenten om det i samband med personutredningen 
uppmärksammas att vederbörande behöver samhällets stödåtgärder ome
delbart vidta erforderliga åtgärder. Den åtalade bör sålunda få samhällets 
stöd oberoende av fällande dom. Den föreslagna påföljden avses inte heller 
vara förenad med nägra tvångsmedel. Straff systemet bör vara klart och en
kelt och utrustat med sä få påföljder som möjligt. Nämnden anser att ut
redningen inte lagt fram tillräckliga motiv för den föreslagna påföljden. 

Enligt riksrn·ision.n·erket torde frivården normalt ha bättre förutsätt
ningar än domstolen att bedöma den dömdes behov av stödåtgärder. Det 
synes därför lämpligt att domstolen inte tar ställning till sådant behov i 
samband med domen. Eftersom det dessutom föreslås av utredningen att 
alla villkorligt dömda skall få viss tillgång till frivårdens service synes det 
enligt riksrevisionsverkets mening inte finnas behov av att införa den sär
skilda påföljden villkorlig dom med stödåtgärder. 

JO biträder utredningens förslag om införande av konstruktionen vill
korlig dom med stödåtgärder med den reservationen att principen om fri
villighet bör upprätthållas fullt ut vid denna påföljd. Stödet bör anvisas av 
domstolen där det finnes behövligt men det bör vara den dömdes sak huru
vida och i vad mån han vill ta den erbjudna hjälpen i anspråk. Att frivillig
hetsprincipen enligt JO:s mening bör upprätthållas vid villkorlig dom sam
manhänger med den principiella syn JO har på denna påföljd. JO anser att 
det ligger ett psykologiskt värde i att den villkorliga domen för den dömde 
framstår som ett förtroendebevis. Varken från domstolens eller senare 
skyddskonsulcntens sida bör förekomma något som kan uppfattas som på
tryckningar. Härför talar också rättssäkerhetsskäl. Tidigare har i svensk 
rätt inte uppställts krav på den tilltalades samtycke för att anordna krimi
nalvård i frihet och härför har bl. a. anförts det skälet att alltför stor vikt ej 
bör sättas vid uttalanden av den tilltalade inför rätta (jfr brottsbalkskom
mentaren vid 28 kap. I § ). JO anser att denna inställning har fog för sig. 
Om emellertid samtycket skall tillmätas vikt synes frågan därom böra reg
leras i lagen. Utredningens motiv lämnar öppet hur domstolen skall förfara 
om den tilltalade motsätter sig att samarbeta med skyddskonsulenten. 

Beträffande förslaget till förändrad villkorlig dom anser TCO att speciellt 
påföljdsformen villkorlig dom med stödåtgärder är att betrakta som en 
form av social service som lämpligen hör hemma hos den kommunala so
cialvården. Det finns anledning till stor återhållsamhet med reformer av 
denna art i avvaktan på en nödvändig genomgripande diskussion av roll
fördelningen mellan kriminalvård och socialvård. 

Sveriges socionomers riksförbund avstyrker förslaget om villkorlig dom 
med stödåtgärder. Under personundersökningstiden skall frivården stå till 
tjänst med rådgivning och eventuell förtroendeman om klienten så önskar 
llCh behöver. Givetvis avvisas inte en klient som återkommer i något ären
de. Principiellt är det dock socialvårdens sak att ta emot denna typ av 
hjälpsökande. Den föreslagna skyldigheten att genomföra planeringssam-

14 Riksdagen 1978/79. I samt. Nr 212 
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tal utan fortsatta krav på kontakt ~ir en egendomlig konstruktion. Det före
faller ocksil hetänkligt att den dömde inte kan avsäga sig kontakten utan 
mi1ste '"maska" sig ur den. Behovet av stöd och hjälp blir också beroende 
av kommunal standard. 

När det gäller den föreslagna påföljden villkorlig dom med stödtitgärder 
anser Fiirt'11inge11 S1·,•rigt'.1frfr1/rc/stjiin.1·1emii11 det felaktigt att pä frivärden 
higga behamllingsansvaret för de kategorier dömda som ej står under över
vakning eller iir föremäl för friv1irdens utredning i samband med personun
dersiikning. Utredningens förslag skulle på ett olyckligt sätt sudda ut grän
serna mellan kriminalviirdens och övriga myndigheters ansvarsområde i 
detta avseende. Det stöd frivården enligt utredningen skulle ge inom ra
men för villkorlig dom med stödätgärder skulle vara helt frivilligt frim den 
dömdes sida. Föreningen anser att ansvaret för denna kategori dömda icke 
skall f1vila kriminalvården utan i stället naturligt hör ingå i de socialvårdan
de myndigheternas uppgifter. 

Enligt modt'rata 1111gdom.~fi"irh11ndet bör förslaget om villkorlig dom med 
stödätgärder kunna inpassas i tillsynsdomen. 

4.2 Villkorlig dom med övervakning 

.I K anför att den omständigheten att övervakningen upphör enligt utred
ningen inte innebär att den dömde står utan det stöd som kontakten med 
frivitrden kan ge. Med hänvisning till 27 kap. 11 § i lagförslaget sägs det 
nämligen att de bestämmelser som gäller för villkorlig dom med stödåtgär
der hlir omedelbart tillämpliga. Det bör dock uppmärksammas att det i 
denna paragraf föreskrivs att vad som stadgas om stödätgärder även skall 
gälla när förordnande om övervakning enligt 4 § meddelats. Om avsikten 
är att beslut om övervakning ocksä skall innefatta beslut om stödätgärder 
bör detta enligt JK:s mening klargöras bättre i lagtexten. Enligt 27 kap. 8 § 
första st. fortgår övervakningen under en tid av ett är. Övervaknings
nämnd far dock efter framställning av den dömde eller skyddskonsulenten 
förordna att övervakningen skall upphöra innan ett är förflutit. Det anges 
dock inte under vilka förutsättningar ett sådant förordnande får ges, vilket 
J K anser vara en brist. I samma stycke sägs att nämnden när särskilda skäl 
föreligger får förlänga övervakningstiden och att talan om förlängning skall 
väckas innan tiden för övervakningen gått till ända. JK saknar i detta sam
manhang bestämmelser om hur och av vem sådan talan skall väckas. Nä
got förslag till föreskrifter om överklagande av åklagares beslut enligt 27 
kap. 10 §första st. ges inte. Enligt samma paragrafs andra st. skall skydds
konsulenlt!n ha rätt att inhibera verkställigheten av ett beslut om omhän
dertagande. Det framgår inte klart om detta skall kunna ske även när åkla
garen har beslutat om omhändertagande något som enligt JK:s mening är 
tveksamt. 

RA har i och för sig inte något att erinra mot att tillämpningsområdet för 
den villkorliga domen vidgas genom att denna kan förenas med övervak
ning. Enligt 27 kap. 8 § 3 st. i lagförslaget åligger det den som ställs under 
övervakning att fortlöpande hålla kontakt med övervakare och på kallelse 
inställa sig hos skyddskonsulenten. Denna övervakningens närmare inne
börd för anses vara angiven med tillräcklig grad av tydlighet. Ifrågavaran
de bestämmelse bör emellertid för att klarare markera det särskilda institu
tet villkorlig dom med övervakning införas under 27 kap. 4 §. För att ej i 
alltför hög grad uttunna övervakningsinnehället bör så korta övervaknings-
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tider som möjligt eftersträvas. Mot bakgrund härav ifrågasätter RA om in
te en övervakning av ett är i normalfallet är alltför lång. Enligt RÅ är det 
vidare endast ägnat att skapa oklarhet i päföljdssystemet om övergång från 
en ptlföljd till en annan skall kunna ske utan mellankommande dom i anled
ning av iltcrfall i brott. RÅ avstyrker därför utredningens förslag härom i 
27 kap. 9 *· 

Den kontrollfunktion som övervakningen fullgör är enligt öi·erilk/agaren 
i Stocklzo/m.1 äkla1:ardistrikt det primära innehållet såväl i skyddstillsyn 
som i den föreslagna villkorliga domen med övervakning, när det gäller att 
härigenom försöka förhindra återfall i brott. De sanktionerade föreskrifter 
som för att främja den dömdes anpassning kan meddelas vid skyddstillsyn 
förväntas givetvis ha samma verkan. Utredningens förslag om stödåtgär
der. till vilka hela frivärdsklientclet skall ha tillgång, lägger emellertid av
görandet hos den dömde som fritt äger att antaga eller förkasta det förslag 
som läggs fram för honom. Detta utgör enligt överåklagarens uppfattning 
en allvarlig hrist hos förslagen. Överåklagaren anser sålunda att i huvud
saklig överensstämmelse med gällande ordning en möjlighet bör finnas att 
vid villkorlig dom med övervakning meddela sanktionerade föreskrifter 
om nykterhetsvård. vistelseort, skadeståndsbetalning m. m. Ej heller finns 
det någon anledning att frångå det allmänna skötsamhetskravet. Överäkla
garen finner att hans invändningar väl låter sig förenas med kravet att vill
korlig dom med övervakning skall framstå som en mindre ingripande pä
följd än tillsynsdom. Med hänsyn till att övervakningen är det centrala in
nehållet i en villkorlig dom med övervakning är det väsentligt att framhäva 
vikten av att den dömde iakttager sina skyldigheter i samband med över
vakningen. Hotet om tillsynsdom är det tvång~medel som ytterst ligger 
bakom övervakningen vid villkorlig dom, men detta hot torde med den ut
formning 27 kap. 9 ~ fått sällan komma ati förverkligas. Det bör därför 
övervägas om inte domstolen vid undanröjande enligt detta lagrum av vill
korlig dom med övervakning skall ha möjlighet att välja annan påföljd än 
skyddstillsyn. Överåklagaren anser sig kunna tillstyrka förslaget när det 
gäller prövotidens längd och tiden för övervakning men finner att det icke 
skall behöva föreligga särskilda skäl för att fatta beslut om förlängning av 
prövotiden. 

Någon mera påtaglig skillnad mellan nuvarande skyddstillsyn och vill
korlig dom med övervakning föreligger enligt överåklagaren i Göteborgs 
åklagardistrikt inte. Utredningen har också framhållit att skillnaden mer 
kommer att få formell än praktisk betydelse. En olikhet som enligt över
åklagaren dock ej bör förbises är att det yttersta tvångsmedlet vid villkorlig 
dom med övervakning utgörs av en möjlighet att undanröja den villkorliga 
domen och i stället meddela tillsynsdom. Härvid börda uppmärksammas 
att domstolen ej omedelbart äger förordna om intagning i anstalt. Någon 
möjlighet till fängelsestraff eller förordnande om anstaltsbehandling före
slås således ej finnas. Det kan starkt ifrågasättas om ej domstolen vid upp
kommen fråga om undanröjande av villkorlig dom bör ha fritt påföljdsval. 
Den begränsning som föresläs bör alltså utgå. Vad utredningen i övrigt fö
reslagit bl. a. angående övervakningsnämndema, kortvariga omhänderta
ganden, m. m. ger ej överåklagaren skäl till invändning. Det kan dock an
tas att skyddskonsulentens benägenhet att göra framställning till åklagare 
om att inleda förfarande för att undanröja en villkorlig dom torde bli tämli
gen låg. Vid en närmare granskning av påföljden villkorlig dom med över
vakning kan konstateras att någon mer markant skillnad inte kommer att 
föreligga mellan denna påföljd och nuvarande skyddstillsyn. En fråga som 
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då inställer sig är vad som skiljer förslaget i denna del från förslaget om till
synsdom. Det synes som om utredningen hiir haft phtagliga svårigheter att 
finna en konstruktion som till sitt innehåll dc facto utgör en olikhet. Man 
har stannat för att den för tillsynsdomen utmärkande regelbundna kontakt
skyldigheten vid villkorlig dom med övervakning skall anges som cn fortlö
pande kontaktskyldighet. Denna formella olikhet kommer med all säkerhet 
inte kunna urskiljas varken av den dömde eller av vcderhörande övervaka
re. Med hänsyn bl. a. härtill förordar övcraklagaren som lämpligt att un
derlåta införa denna nya frivärdspäföljd. 1 stället bör den nuvarande 
skyddstillsynen bibehållas. dock med vissa iindringar. 

H1ll'riitten för Ö1·re Norrland vill framhålla att gränsen mellan de före
slagna påföljderna villkorlig dom med stödätgiirdcr och villkorlig dom med 
övervakning är oklar. Denna oklarhet kan medföra att övervakningspåfölj
den tillgrips i andra och fler fall än utredningen har tänkt sig. Den antydda 
oklarheten skulle kunna undvikas om det i 27 kap. 4 ~ angavs att övervak
ning skall anordnas främst när tidigare brottslighet gör att man kan befara 
äterf all i brottet. 

Göteborgs tin1-:srätt konstaterar att utredningen angivit att det för att 
villkorlig dom skall kunna undanröjas m:h ersättas med tillsynsdom måste 
krävas all den brottslighet som avsetts med den villkorliga domen varit av 
tillräckligt allvarlig beskaffenhet för att motivera en tillsynsdom. Detta 
krav framgår enligt tingsrätten inte av lagtexten. 

Vänersborgs tingsrätt avstyrker förslaget att förena villkorlig dom med 
övervakning och förordar att skyddstillsynen kvarstår. dock med bl. a. 
mer effektiv övervakning. 

Konstruktionen villkorlig dom med övervakning är enligt krimina/l'()rds
styrelsens bedömande otillfredsställande underbyggt. Om man såsom sty
relsen förordar behåller påföljden skyddstillsyn framstår den nya påföljden 
som en överflödig utbyggnad av straffsystemel. Även i betiinkandet kon
stateras det att skillnaden mellan skyddstillsyn och villkorlig dom med 
övervakning får mer formell än praktisk betydelse. 

Ö1·ermkningsnämnden i Eskilstuna anser det olämpligt att rätten är 
kringgärdad av begränsningar vid undanröjande av påföljden villkorlig 
dom med övervakning. Nämnden kan vidare inte tillråda att skyddskonsu
lent skall kunna föreskriva att övervakningsnämnds och åklagares beslut 
om omhändertagande ej skall gå i verkställighet. Det kunde däremot vara 
rimligt att skyddskonsulenten kunde förordna om inhibition i avbidan på 
förnyat ställningstagande från beslutsfattande organ. 

Övervakningsnämnden i Malmii. första al'(/c/ningen anser det icke 
lämpligt att intensiv övervakning skall hem på särskilt beslut av rätten. In
te heller bör rätten då villkorlig dom (skyddstillsyn) undanröjes vara be
gränsad i sill påföljdsval. Om den anmärkning som riktas mot den dömde 
består däri att han med stor skicklighet gör sig oanträflbar för de överva
kande organen är det svårt att förstå vad man vinner på att byta ut den vill
korliga domen med en tillsynsdom. Något behov av den behörighet som 
tillagts skyddskonsuknl all inhibera verkställigheten av beslut om omhän
dertagande finns inte. Det naturliga är att det organ som meddelar ett be
slut också återkallar det. Därigenom undvikes missförstånd och oklarhe
ter. Ordföranden i övervakningsnämnd eller ersättare för denne finns alltid 
anträffbar och beslut kan alltid erhållas utan tidsutdräkt. 

Öl'errakningsniimnden i Kristinehamn anser att domstolen i fråga om 
undanröjande av villkorlig dom bör ha fritt påföljdsval. 

JO anser all eftersom skillnaderna mellan den nuvarande skyddstillsy-
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nen och utredningens villkorliga dom med övervakning är av s~1 ringa prak· 
1isk betydelse man måste ifrågasätta Jen av utredningen valda terminolo
gin. Innebörden av termen skyddstillsyn iir kiind av allmänheten och redan 
detta kan vara skäl nog att behålla den. Men lika sl1 välkiind iir innebörden 
av villkorlig dnm. Att utsträcka den senare termen till att avse en mera in
gripande pilföljd är ägnat att leda till begreppsförvirring. Ur systematisk 
synpunkt finns det större anledning att betona sambandet mellan b. ena si
dan de frivfö"dspåföljder som har ett mer eller mindre starkt inslag av tvång 
m:h kontroll och ä andra sidan de som har karaktär av straffvarning. Störst 
pedagogiskt värde skulle en sådan terminologi ha som anslöt sig till 
"trappstegs'"-resonemanget. JO förordar att termen skyddstillsyn bibehäl
les. De ändringar utredningen föreslär med avseende pf1 den nuvarande pil
följden skyddstillsyn har till överviigande del formell karaktär och syftar 
till att markera griinsen mot den föreslagna tillsynsdomen. Med hänsyn till 
det siitt varrå skyddstillsynen f. n. gestaltar sig i praktiken mäste föränd
ringarna anses vara mindre ingripande. Man kan visserligen utifri:'rn princi
piella synpunkter hysa betänkligheter mot den föreslagna begränsningen i 
fråga om domstolens möjligheter att i händelse av misskötsamhct fritt välja 
annan påföljd för den till skyddstillsyn dömde. PMöljden skall endast kun
na omvandlas till tillsynsdom. JO menar emellertid att sistnämnda påföljd 
bör rymma tillräckliga reaktionsmöjligheter såvitt avser skötsamhet som 
inte yttrat sig i ny brottslighet. Med hänsyn dessutom till att i förevarande 
situation skyddstillsynens undanröjande f. n. utverkas i endast ett mycket 
ringa antal fall anser JO att det saknas starkare skäl att motsätta sig för
slaget i den delen. Även om det genom den föreslagna påföljden tillsyns
dom tillskapas en övervakningsform som bättre än skyddstillsynen till
godoser kravet på kontroll av den dömde torde det finnas ett betydande ut
rymme för effektivisering av denna påföljd. Erfarenheten tycks visa att 
sanktionsmckanismer inte utnyttjas i erforderlig omfattning. Därför bör 
övervägas lagstiftningsåtgärder varigenom övervakningens intensitet och 
formerna för anmälningsskyldighet m. m. regleras mera utförligt på unge
färligen samma sätt som vid tillsynsdom. 

Si·criges socionomcr.1· rik.1:f(lrh1111d påpekar att villkorlig dom med över
vakning motsvarar i stort den nuvarande skyddstillsynen. Den "uttun
ning" som skett i förslaget om villkorlig dom med övervakning (päföljden 
kan ej undanröjas på grund av misskötsamhet, anstaltsbehandling ingår ej) 
bör enligt förbundets mening inte komma i fråga. Konsekvenserna av en 
sådan uttunning kan lätt hli att domstolarna tar till korta fängelsestraff eller 
tillsynsdom i stället för skyddstillsyn (villkorlig dom med övervakning) 
samt att en del av nuvarande villkorligt dömda i fortsättningen får villkorlig 
dom med övervakning. Förbundet vill i stället hävda att skyddstillsynen -
med vissa klarlägganden och en uppstramning av praxis i domstolarna - är 
en tillräckligt ingripande påföljd för att ge frivården ett reellt innehåll. Det 
kan dock diskuteras om den bör byta namn och i fortsättningen kallas vill
korlig dom med övervakning. 

Mot bakgrund av utredningens grundsyn på sambandet mellan brott och 
straff. vilken .'freriges adl'okatsam.fimd delar. är den föreslagna påföljden i 
27 kap. 9 § enligt samfundet tveksam och bör utgå. Detta gäller även un
danröjande av villkorlig dom uran ny11 bro!!. 

Moderata ungdom.~fijrhundet förordar att domstolen ges frihet vid valet 
av alternativ påföljd då villkorlig dom undanröjs. 

KRUM finner det ur rättssäkerhetssynpunkt inte tillfredsställande att en 
av domstol utdömd påföljd skall kunna ändras till en strängare påföljd utan 
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lagföring för nya brott. Visserligen har utredningen föreslagit att ett nytt 
domstolsbcslut mästc ligga till grund för straffskärpningen men KRUM an
ser inte att det kan finnas tillrä\:kliga andra skäl att ändra en villkorlig dom 
med övervakning till tillsynsdom. KRUM motsätter sig bestämt att straff
skärpning skall kunna ske utan dokumenterad ny brottslighet och päyrkar 
ändring av n kap. 9 *· 

4.3 Reaktionen vid återfall i brott 

Sveriges socionomers riksförh1111d anser det vara ett välkommet förslag 
att villkorlig dom inte skall kunna undanröjas i mäl där äta! skett efter prö
votidens utgång. 

5 Fängelse för ungdomar 

5.1 Påföljdsvalet 

J K kan ansluta sig till förslaget att begränsa möjligheterna att ådöma 
personer under 21 år fängelse. 

RA anför att vad först gäller de allra yngsta lagöverträdarna. de som än
nu ej fyllt 18 år, utdömes enligt fast praxis fängelse endast när fråga iir om 
mycket grov brottslighet, företrädesvis våldsbrott. Då någon alternativ på
följd som tillgodoser de krav på kännbar reaktion som gör sig gällande vid 
sådan brottslighet ej står till buds och då man torde kunna utgå från att hit
tillsvarande mycket restriktiva praxis kommer att bestå ansluter RÅ sig till 
utredningens bedömning att förutsättningar saknas att helt avskaffa möjlig
heterna att döma denna ålderskategori till fängelse. Utredningen föreslår 
att fängelsestraff skall få ådömas ungdomar i åldern 18-20 år endast när 
det med hänsyn till allmän laglydnad föreligger särskilda skäl för frihetsbe
rövande och annan påföljd ej finnes lämpligare. Med det sist angivna rekvi
sitet avser utredningen enligt motivuttalanden att markera att tillsynsdom 
med intagning i anstalt i regel skall ha företräde framför fängelse när fri
hetsberövande påföljd anses böra utdömas. RÅ ansluter sig i och för sig till 
utredningens bedömning att fängelsestraffets tillämplighet för berörd ål
derskategori ytterligare bör begränsas. Beaktas bör emellertid att det stora 
flertalet av dem som i denna åldersgrupp ådömes fängelse har gjort sig 
skyldiga tills. k. taxebrott, t. ex. rattfylleri och icke ringa misshandel, som 
anses kräva frihetsberövande. Beträffande denna kategori lagöverträdare 
gäller att den generellt sett ej är i behov av övervakning. Att för denna 
grupp förorda tillsynsdom med intagning i anstalt synes sålunda mindre 
lämpligt. 

Ö11eråklagaren i Stockholms åklagardistrikt anför att flertalet lagöver
trädare i åldern 18-20 år som ådöms ett fängelsestraff utan att deras ung
dom i högre grad beaktas vid påföljdsvalet har gjort sig skyldiga till brott 
där enligt praxis ett kortare fängelsestraff är den normala påföljden (t. ex. 
rattfylleri och våld mot tjänsteman), narkotikabrott och grövre våldsbrott. 
Endast en mindre del har ådömts fängelse för grov stöld, stöld och till
grepp av fortskaffningsmedel, dvs. den brottslighet som återfinns hos ma
joriteten av dem som dömts till ungdomsfängelse. För denna grupp torde 
införandet av tillsynsdom minska bruket av fängelse samtidigt som ung-
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domsfängelse försvinner. Det saknas anledning all i övriga beskrivna fall 
särbehandla tildersgruppen i vidare mån än nu är fallet vill val av pMöljd. 
Rrotlsutvecklingen är ogynnsam och bruket av frihetsberövanue pMöljd 
har minskat samtidigt som strafftiderna avkortats. I den situationen kan en 
yllerligare inskränkning av möjligheten all vid behov ingripa med fängelse
straff icke vara tillrådlig. Särskilt beträffande de brottstyper där ett kortare 
fangelsestraff är den normala påföljden kan den föreslagna utformningen 
av 2n kap. 3 * andra stycket antagas komma att innebära en l!mgtg!ienue 
och ej önskviird liberalisering. Överåklagaren vill därför ifrf1gas~ilta nm an
ledning finns all frångt1 bestämmelsens nuvarande lydelse. 

Ön·rilk/agarcn i Giitchorgs åk.lagardistrikt hävdar all Jet saknas anled
ning att som ytterligare en forntsättning för att döma en person mellan 18 
och 21 tir till fängelse införa det skärpande rekvisitet särskilua sk~il. Den 
presumtion som redan finns i syfte att söka undvika döma denna kategori 
till fängelse far anses fullt tillräcklig. 

Giita hmTiitt tillstyrker utredningens förslag att fängelse skall fä adömas 
ungdomar i &ldcrn 18-20 är endast om det av hänsyn till allmän laglydnad 
föreligger särskilda skäl för frihetsberövande. Däremot kan hovrätten icke 
tillstyrka prioriteringen av frivårdspåföljderna för ungdomar i den aktuella 
ålderskategorin. Den av utredningen föreslagna utformningen av lagtexten 
i 2fi kap. 3 * 2 st. medför all kriminalvård i frihet skall tillämpas i första 
hand även vid sådana brottstypcr där kortare frihetsstraff regelmiissigt ut
dömes. En sädan ordning är enligt hovrätten mindre lämplig. Hovrätten 
vill dä!för förorda alt uttrycket "och annan påföljd ej finnes lämpligare·· i 
den föreslagna lydelsen av lagtexten utgår. 

Säsom en följd av att ungdomsfängelse avskaffas synes det Stockho/111.1· 
1ingsrii1t lämpligt att BrB ger klart uttryck för att frihetsberövande skall till
lämpas med större restriktivitet i fråga om ungdomar under 21 ar än när det 
giiller äldre. Tingsrätten tillstyrker därför - oavsett huruvida tillsynsdom 
införs eller ej och oberoende av om socialutredningens förslag angående 
överflyttat ansvar för ungdomar över 18 år blir genomfört - all fängelse
straff för ungdomar mellan 18 och 21 år får förekomma endast när det av 
hänsyn till allmän laglydnad föreligger särskilda skäl för frihetsberövande 
och annan påföljd ej finnes lämpligare. I detta sammanhang vill tingsrätten 
peka på de svårigheter som är förenade med att ungdomar i brottshalkens 
system hänförs till olika slags klientel genom fixa åldersgränser. Domsto
len känner ofta ett behov av att ha möjlighet att vid straff mätning kunna ta 
hänsyn till den hrottsliges personliga utveckling och sociala bakgrund utan 
beaktande av på vilken sida om IS-årsgränsen han befinner sig. Särskilt på
tagliga framstår svårigheterna när flera ungdomar i olika åldrar lagförs för 
samma brottsliga aktiviteter. 

Utredningens förslag om ytterligare begränsning av tillämpningen av fri
hetsstraff beträffande ungdomar är helt i linje med de kriminalpolitiska 
överväganden som Göteborgs tingsrätt instämmer i. Som utredningen an
fört bör enligt tingsrätten fängelsestraff för ungdom - förutom vid vissa 
särskilda brottstyper - komma i fråga endast när brottsligheten varit sär
skilt svår eller omfattande eller ock annan påföljd är utesluten på grund av 
tidigare upprepade återfall i grova brott. När det gäller ungdomsklientelet 
innebär detta att fängelsestraffet i princip förbehålls den svårast belastade 
delen av det klientel som nu blir föremål för ungdomsfängelse. Detta stäm
mer väl överens med tingsrättens åsikter. 

Viiner.~horgs tingsräll tillstyrker förslaget att höja åldersgränsen i 26 
kap. 4 § BrB. 
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Domsrol.\·1·1'rket tillstyrker att fängelsestraffets tillämplighet begränsas 
för ungdomar i ;ildern IH-20 ;ir. 

Ö1·er1'11k11inRsnäm11den i Stockholm. andra avclelningen instämmer i ut
redningens förslag om att ytterligare inskr;inka möjligheten att döma unga 
lagöverträdare till fängelse. 

Ören·akningsnämnden i Eskilstuna anser att det föreslagna stadgandet i 
26 kap. 3 * inte tar hänsyn till att det kan vara ptikallat att för en tid oskad
liggöra även en ung brottsling. Motsvarande stadgande i nuvarande 26 kap. 
4 * är enligt nämnden att föredraga. 

Juridiska f{1k1iltetsniimnden l'id Lunds unfrersitet anser att det förefaller 
högst tveksamt om möjligheten att utdöma fängelsestraff hör inskränkas 
pil s~itt utredningen föresltir även för den kategori brottslingar som i'llders
mässigt ligger mellan 18 och 21 år. Man bör räkna med att det blir nödvän
digt att efter avskaffandet av ungdomsfängelse döma en del av det genom
gi1ende svårt kriminellt belastade ungdomsklientelet till fängelse. 

Srenska kommunförhunder vill understryka angelägenheten av att de fö
reslagna frivårdstitgärderna. främst då tillsynsdomen. fär ett så pass vitt 
tillämpningsområde i rättstillämpningen att inte ungdomar i åldern 18-20 
tlr framdeles i ökad omfattning kommer att dömas till fängelsestraff. Ut
redningens förslag om att frihetsstraff skall kunna ådömas ungdomar en
bart när det föreligger särskilda skäl framstår därför som särskilt beaktans
värt. 

!'freriges socionomers riksförbund tillstyrker de föreslagna ändringarna 
som syftar till att begränsa användandet av påföljden fängelse för ålders
gruppen 18-21 år. Förbundet ifrågasätter om inte åldersgränsen kunde hö
jas till 23 år. 

!freriges dvmareförbund ansluter sig till utredningens förslag om ytterli
gare begränsning av tillämpningen av frihetsstraff beträffande ungdomar. 
Som utredningen har anfört bör fängelsestraff för ungdom - förutom vid 
vissa särskilda brottstyper - komma i fråga endast när brottsligheten varit 
särskilt svår eller omfattande eller om annan påföljd är utesluten på grund 
av tidigare upprepade återfall i grova brott. 

Fiireningen Sveriges statsåklagare anser att någon ändring av nuvaran
de 26 kap. 4 * ej bör genomföras i avvaktan på ytterligare utredning. 

FiircninRen SFeriges åklagare avstyrker den förslagna ändringen i 26 
kap. 4 § 2 st. i dess nuvarande lydelse. De begränsningar som redan nu 
finns intagna i lagrummet är enligt föreningens mening tillräckliga. Erfor
derlig restriktivitet iakttas också i praxis. 

När det gäller det nuvarande ungdomsfängelseklientelet - dvs. ungdo
mar mellan 18-22 år som gjort sig skyldiga till upprepad grov kriminalitet 
- delar Föreningen Sl'eriges fril'årdstjänstemän utredningens uppfattning 
att därest ungdomsfängelsepåföljden avskaffas utan att ändringar sker i det 
nuvarande påföljdssystemet skulle i många fall i stället för ungdomsfängel
se komma att utömas långa fängelsestraff vilket inte vore lyckligt. För
eningen tillstyrker därför utredningens förslag att sådana ändringar görs i 
BrB att domstolarna för dessa kategorier ges möjlighet att i större utsträck
ning än när det gäller äldre lagöverträdare undvika fängelse och i stället 
välja andra påföljder. 

KRUM anför att dess ställningstagande - KRUM ansluter sig i princip 
till utredningens resonemang och överväganden - baserar sig på. den för
utsättningen att åldersgränsen i brottsbalkens nuvarande 26 kap. 4 § änd
ras i enlighet med utredningens förslag. 



Prop. 1978/79: 212 217 

5.2 Straffmätningcn 

.11\ ansluter sig vad giiller utredningens överväganden beträffande fäng
elsestraffet till förslaget att hegränsa möjligheterna att ådöma personer un
der 21 år till fängelse. 

En höjning av Mdersgriinscn i 33 kap. 4 * I st. för underskridande av 
straff minimum kommer enligt RA främst all beröra den stora del av ung
domsfängelseklientclet Sllnl kännetecknas av hög brottsbenägenhet och 
snara t1!erfall. Givet vis medför en höjning av åldersgränsen lättnader även 
för den grupp som vid ett oförändrat påföljdssystem skulle ha dömts till 
tidsbestämt fängelsestraff. Detta behöver emellertid ej utgöra något hinder 
mot att hestämma generella äldersgränser. För att undvika att åstadkom
ma beaktansvlirda förlängningar av anstaltstiderna för den betydande del 
av ungdomsfängelseklientelet som fyllt 21 år vill RÅ förorda att ifrågava
rande åldersgriins höjes till 23 är. Vad gäller underskridanden av straffmi
nimum bör - såsom utredningen framhållit - mera väsentliga sådana för
behållas de yngre inom Iildersgruppen. Förslaget att höja åldersgränsen för 
ådömande av fängelse på livstid tillstyrkes av RÅ. 

Liinstlklagaren i \/iirmland.\· liin konstaterar all utredningen finner att 
det kan ifrågasättas om inte iildersgränsen i 33 kap. 4 § I st. borde höjas till 
25 år. Utredningen anför att en sådan höjning skulle leda till att bestämmel
sen emellertid fick karaktär av huvudregel i stället för att vara en undan
tagsbestämmelse. Länsåklagaren anser att det anförda inte är tillräckligt 
skäl emot en höjning. Det är önskvärt att möjlighet ges att gå under straff
minimum för mycket grova brott. exempelvis mord. då det gäller personer 
upp till 25 år. U'lt vara att hestämmelsen i 33 kap. 4 * 2 st. ger sådan möjlig
het. Det bör enligt fänsåklagaren ändå klarare utsägas att gärningsmannens 
ungdom utgör en straffminskningsgrund. 

ÖveriiklaRaren i Stockholms 1/klagardistrikt anför att mot utredningens 
argumentation för en höjning av åldersgränsen i 33 kap. 4 § I st. står att en 
sådan höjning med stor säkerhet kommer att fä till följd en generell sänk
ning av straff nivån för lagöverträdare i åldern 18-20 år. En sådan vittgåen
de konsekvens ter sig enligt överåklagaren i nuläget föga lämplig. En an
nan följd är all lröskeleffeklerna. som uppstår oavsett vilken åldersgräns 
som gäller. kan medföra stötande och orättvisa resultat vilket kan vara 
svårare att acceptera om man väljer den högre åldersgränsen. 

Göta hm·rätt instämmer i utredningens förslag om en höjning av ålders
gränsen i 33 kap. 4 § I st. till 21 :'lr. Även ö1wåklaRaren i Giiteb11rgs åkla
ganlistrikt. Stockholms tingsriitt. Göteborgs tinRsrätt. Vänersborgs tinRs
riitt, domstolsl'erket, rikspolisstyre/sen, juridiska fakultetsniimndcrna l'id 
Uppsala och Lunds unin'rsitct, Srenska kommunförbundet, S1·eriges do
marefiir/mnd, Fiireningl'll S1·criges statsåklagare samt Föreningen S1·eri
gesfril'lirdstjiinstemiin tillstyrker förslaget. 

Stockholms tingsriitt tillstyrker förslaget att den lägsta ålder vid vilken 
livstidsfängelse skall kunna tillämpas höjs till 21 år. Detsamma gör juridis
ka .fi1k11/tets11iim11den 1·id Uppsala unii•ersitet och Föreningen S1·eriRes 
statstlklagare. 

Enligt u11gdom~FinRt'lsenäm11de11.1· uppfattning kommer beträffande det 
klientel som nu döms till ungdomsfängelse vanligt fängelsestraff i större 
omfattning än hittills att behöva tillgripas. Nämnden har dock den uppfatt
ningen att man beträffande yngre lagbrytare - även om de dömes för all
varliga brott - bör eftersträva en sil kort anstaltstid som möjligt. Enligt 
nämndens uppfattning är många ungdomsfängelselever med grov kriminell 
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belastning psykiskt och socialt omogna även vid högre ålder än 21 år. För 
att inte sådana elever i framtiden skall bli dömda till langvariga fängelse
straff föresli't.r ungdomsfängelsenämnden att åldersgränsen för straffncd
sättning skall bestämmas till i vart fall 23 år. 

Öl'crl'l1k11ings11iimnde11 i Eskilstuna delar uppfattningen att avskaffande 
av ungdomsfängelse bör medföra att äldersgriinsen i 33 kap. 4 § I st. höjs 
till 21 år. Utredningen trycker i sammanhanget p<'.t att detta är nödvändigt 
för att nyordningen inte med tanke på den höga brottsfrekvensen skall bli 
J.ill nackdel för det berörda klientelet. Detta må föranleda reflektionen sä
ger nämnden att den befarade konsekvensen inte självklart är till nackdel 
ur allmiin synpunkt. Visar e1farenheten att nu förekommande korta an
staltsvistclser intc förhindrar en hög brottsfrekvens hos vissa individer kan 
detta ju vara en anledning att i dessa fall acceptera längre strafftider. Såda
na i kombination med förnuftig användning av möjligheterna till verkstäl
lighet utom anstalt kan rent av i vissa fall vara ett mycket bra påföljdsalter
nativ. 

Sveriges socionomers rik.1fiirb1111d tillstyrker förslaget till ändring av 33 
kap. 4 * I st. men ifrågasätter om inte åldersgränsen kunde höjas till 23 år. 

Fiireningcn S1·erigcs i/klaRare anser att risk föreligger för att ungdoms
fangelsepäföljdens avskaffande kan komma att medföra att vissa starkt 
brottsbelastade ungdomar i fitcrfallssituationer får undergå frihetsberövan
de under sammanlagt längre tid än de skulle ha fått enligt nuvarande sy
stem. Det är här fråga om ungdomar som fyllt 21 år och som måste dömas 
till fängelse i stället för till ungdomsfångelse. Farhågorna grundar sig 
främst pä den i betänkandet intagna uppgiften att i fler än vart tredje av de 
fall da beslut om åtalsunderlåtelse meddelats med tillämpning av 20 kap. 
7 * 2 rättegångsbalken med avseende å personer som undergår ungdoms
fangelse har det med beslutet avsedda brottet begåtts efter det att den 
dömde fyllt 21 ar. Möjligheten enligt 33 kap. 4 § 2 st. att om synnerliga skäl 
föreligger döma till lindrigare straff än som är stadgat för brottet och det 
fr. o. m. I april 1976 genomförda straffnivåsänkande ändringarna i brotts
balken kommer enligt föreningens bedömning knappast att medföra att fri
hetsberövandets sammanlagda längd i alla situationer utjämnas mellan de 
båda systemen. Ett avskaffande av ungdomsfängelsepäföljden bör sålunda 
ske med ögonen öppna för den risk som föreningen påtalat. 

5.3 Verkställigheten 

Ungdomsfii11R1'lseniimnden konstaterar att genom lagen om kriminal
vård i anstalt, som trädde i kraft den I juli 1974, försvann ungdomsanstal
terna och med dem de möjligheter som där fanns för ungdomsfangelseele
verna att fä särskild fostran och utbildning. Numera placeras de som 
dömts till ungdomsfångelse pl'I samma anstalter som såväl det äldre fängel
seklientelet som interneringsklientelet och någon särbehandling av det 
yngre klientelet kommer icke i fråga. Nämnden ifrågasätter om man inte 
återigen bör inrätta för det unga klientelet speciellt avsedda anstalter som 
kan tillgodose kraven ptt de ungas fostran och utbildning. 

Socialstyrelsen anför att utöver ungdomsfängelsets tidsobestämda ka
raktär anför utredningen dessutom som argument för att påföljden avskaf
fas att skillnaderna på verkställighetsplanet blivit så små att det inte längre 
är motiverat att ha kvar olika påföljder. Styrelsen anser att detta förhållan
de emellertid inte utgör något skäl för att avskaffa ungdomsfångelse. Enligt 
styrelsens uppfattning bör det nuvarande tillståndet inte tas som självklart. 
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Även om alla straffade bör ges en god behandling talar bl. a. humanitära 
sk~il för all ungdomar skall särbehandlas både inom anstalts- och frivtir
den. Enligt styrelsens mening leder ett ·avskaffande av ungdomsfängclse 
till att frågan om straffverkställighet för unga lagöverträdare sätts mer i 
förgrunden än tidigare. Styrelsen anser att vid verkställighet av det straff 
som sätts i stället för ungdomsfångelse skall hänsyn ovillkorligen tas till 
den dömdes ungdom. Det får inte komma i fråga att de fördelar som ändä 
är förknippade med nuvarande ordning försvinner i ett kommande system. 
Utöver de aspekter som utredningen nämnt i fraga om förmånligare he
handling i vcrkställighetshänseende för det yngre klientelet iir personalens 
utbildning m:h personaltätheten mycket betydelsefulla faktorer i detta 
sammanhang. V crkställighctsfrägorna är enligt styrelsens mening sit vikti
ga att man bör överväga om inte lagstiftningen på området skall göras mera 
omfattande. 

Om ungdomsfängelset skall avskaffas och ersättas med tillsynsdom tror 
styrelsen för Bärhy yrkesskola att det ändå blir oundvikligt med viss över
strömning av de som annars skulle dömas till ungdomsfängclse till fängel
se. Framför allt för elever i åldersgruppen 18-20 år som kommer frän ung
domsvårdsskola. Dessa ungdomar skall placeras ut pä olika anstalter och 
det blir förmodligen till en början slutna sådana. Styrelsen anser det 
olämpligt att blanda denna ungdomsgrupp med äldre till fängelse dömda. 
Ungdomsanstalterna bör behållas för alt taga hand om ungdomar som 
dömts till fängelse men även de ungdomar som dömts till tillsynsdom och 
måste intas pä anstalt skall kunna beredas plats på ungdomsanstalterna. 
Personella resurser skall koncentreras till dess anstalter. Styrelsen vet av 
erfarenhet att ungdomar kräver stora personella insatser såväl bland värd
personal som bland s. k. expertis som assistenter. psykologer m. tl. 

J.rnleringsutred11ingcn anför att i betänkandet inte närmare behandlas 
frågor rörande verkställigheten av frihetsstraff med hänvisning till att kri
minalvårdsreformen ännu ej helt genomförts. Det sägs dock att det for
mellt sett inte föreligger någon skillnad mellan olika ålderskategorier vad 
gäller behandlingsinnehållet. Så är emellertid fallet beträffande regelbund
na permissioner där kortare kvalifikationstider gäller för ungdomsfängcl
seklientelet än för fängelseklientelet. Ett avskaffande av ungdomsfångclse
påföljden bör inte leda till försämrade möjligheter för det yngre anstaltskli
entelet att erhålla regelbundna permissioner. Samtidigt bör då ockst1 den i 
departementspromemorian Permissioner inom kriminalvården tDs Ju 
1977: 13) föreslagna allmänna förkortningen av kvalifikationstidcrna för in
tagna i lokalanstalter och öppna riksanstalter genomföras. Även för ungdo
mar intagna i slutna riksanstalter bör en kvalifikationstid av tre mtmader 
gälla. 

SAK uttalar att i 8 § lagen om kriminalvård i anstalt förordas att ungdo
mar under 21 år skall särbehandlas. För övrigt ansåg inte kriminalvärdsbe
redningen något behov av differentiering av klientelet föreligga. I dag går 
tendensen åt motsatt håll. Det finns och är under uppbyggnad specialav
delningar/anstalter för intagna med olika behov t. ex. rymningsbenägna. 
narkomaner, icke narkomaner osv. Ovedersägligt måste gruppen ungdo
mar anses ha särskilda behov. Kriminalvårdare med erfarenhet frän ung
domsfängclser kan vitsorda att dessa ungdomar är sent mogna. inte pä nå
got sätt kan betraktas som vuxna, en effekt av institutionernas infantilise
ring. För denna grupp bör därför enligt SAK:s uppfattning inrättas särskil
da enheter vilka bör vara små och personalintensiva och ha varierande 
grad av kontrollfunktioner. Personalen där bör vara specialutbildad för ar-
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hete med ungdomsklientelet. Det är ytterst otillfredsställande att som hit
tills rlaccra de mest rymningshenägna ungdomarna p;:\ anstalter av typ 
Kumla. Samh~Hlet mtiste hitta andra vägar. Särhchamlling hör sälcdes ske 
inom ramen för verkst;illighl.'len. 

6 Förtida frigivning 

6.1 Verkställighet utom anstalt 

.//\ anser att den föreslagna lagtexten inte ger ntlgot riktigt klart besked 
om när den ena och den andra formen av förtida frigivning, verkställighet 
utom anstalt och villkorlig frigivning. skall tillämpas. Vad angar de före
slagna lagbestämmelserna i 26 kap. 5-7 §§har JK ingen erinran mot 5 §.I 
6 ~ föreskrivs att verkstiillighet utom anstalt fär ske för att "'motverka 
skadliga följder av straffet'". Det som åsyftas torde enligt J K vara skadliga 
följder av själva frihetsherövandet. Vidare medför det sätt på vilket be
gränsningen av möjligheterna att medge verkställighet utom anstalt vid 
kortvariga straff och livstidsstraff ha uttryckts att lagtexten blir svflrför
stäelig. 

RÅ tillstyrker i sak utredningens förslag i 26 kap. 5 *· Utredningens för
slag att verkställighet utom anstalt skall få medgivas när det synes lämpligt 
till förberedande av nära förestående frigivning motsvaras närmast av in
stitutet frigivningspermission enligt 33 § lagen om kriminalvård i anstalt 
och föranleder inte någon erinran från RÅ:s sida. Däremot anser RÅ sig in
te kunna tillstyrka att medgivande till verkställighet utom anstalt därutöver 
skall kunna lämnas. nämligen '"om det för att underlätta den dömdes an
passning i samhället och motverka skadliga följder av straffet kan antagas 
fä särskild betydelst: att frihetsberövandet till mera väsentlig del ersättes 
med en intensiv övervalrning". Fängelse bör vara den påföljd som har den 
starkaste allmänpreventiva funktionen. Det bör därför ej komma i fråga att 
betaga fängelseptiföljden denna dess karaktär genom att öppna vägen för 
så längtgäende lättnader i straffverkställigheten. Härtill kommer att den 
föreslagna :ltgärden skulle innefatta betydande risker för en oenhetlig till
lämpning. 

Ö1·eråkla1:arcn i Stockholms åkla1ttmlistrikt anför att i 26 kap. 5 § i lag
förslaget finns regeln om den vistelse utom anstalt som nu finns beskriven i 
34 ~lagen om kriminalvård i anstalt. Även om denna senare bestämmelse 
är ganska ny anser överåklagaren att det finns anledning att framföra in
vändningar då det nu ifrågasätts att utan större ändringar av lydelsen över
föra bestämmelsen till BrB. Samtidigt som man i högre grad än hittills fram
häver allmänpreventiva synpunkter på påföljdsbestämmelsernas utform
ning finns det anledning att resa anspråk på större konsekvens på verkstäl
lighctsplanet. De individuella variationerna i samband med verkställighe
ten kan på ett uppenbarligen tämligen slumpartat sätt bli avsevärda vilket 
överåklagaren uppfattar som betänkligt ur flera synpunkter. Överåklaga
ren anser sålunda att det föreslagna lagrummet bör ändras på så sätt att 
den beslutande myndigheten åläggs en avsevärd högre grad av restriktivi
tet vid medgivande av verkställighet utom anstalt jämlikt detta lagrum. 
Den nuvarande villkorliga frigivningen är förenad med övervakning under 
prövotiden. Att övervakningen ofta är av närmast formell karaktär är 
självfallet icke ägnat all taga tillvara resultatet av det arbete som trots kri
tiska uppgifter om motsatsen läggs ned på att skapa en gynnsam frigiv-
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ningssituation. För att i en del särskilt angelägna fall unuer härdan: klm
troll i'lstadkomma en säkrare övergång frfin vistelsen i anstalt till en tillvaro 
utanför anstalt förefaller 26 kap. 6 ~ i lagförslaget ha föll en lämplig utform
ning. I överensstämmelse meu sin uppfattning heträffande villkorlig frigiv
ning anser överåklagaren emellertid att lien minsta till snm skall ha förtlutit 
innan verkställighet utom anstalt enligt 26 kap. 6 ~ I si. kan ske bör sättas 
till fyra månader. El! medgivande av verkställighet utom anstalt utgör en 
förmän och stora krav bör diirför kunna stiillas på den dömde. Reaktinnen 
vid underlåtenhet från dennes sida all iakttaga givna föreskrifter bör regel
mässigt vara äterintagning i anstalt. om försummelsen ej är av hdt haga
tellartad beskaffenhet. Överåklagaren anser att 26 kap. 7 ~ I si. hör fi'1 en 
lydelse som motsvarar en slidan uppfaltning. 

Giita hm·riitt påpekar att reglerna om verkställighet utom anstalt inte 
bör införas i BrB. Den föreslagna lösningen bryter nämligen systematiken i 
balken. Hovrätten konstaterar vidare att verkställighet utom anstalt enligt 
förslaget kan ske om hinder ej möter av hänsyn till allmän laglydnad eller 
det av särskild anledning finns skäl anta att den dömde ej skall avhälla sig 
från fortsatt brottslig verksamhet eller ställa sig till efterrällelse föreskriv
na villkor. Innebörden av de föreslagna reglerna kan sägas vara alt frågan i 
vad mån ett av domstol utmätt fängelsestraff verkligen skall avtjänas är be
roende av en prövning från de verkställande organens sida. En sådan ord
ning vill hovrätten bestämt motsätta sig. Särskilt betänkligt är att de verk
ställande myndigheternas prövning innefattar en bedömning av risk för 
återfall. En sådan bedömning ger utrymme för betydande osäkerhet. I 
själva verket innebär förslaget att fängelsestraffet inom ramen för den av 
domstolen bestämda längsta tiden blir till tiden helt ohestämt. Den i olika 
sammanhang - och även av utredningen - framförda kritiken mot tids
obestämda straff drabbar alltså utredningens eget förslag. 

Stockholms tirz!(srätt anser inte - oavsett om förslaget om tillsynsdom 
blir antaget eller ej - att utredningens argumentation för ändring i reglerna 
om verkställighet utom anstalt är övertygande. Utredningen har anfört att 
ett införande av tillsynsdomen ger anledning att överväga vilket slags fri
vård som skall tillämpas efter förtida frigivning från fängelse. Det är up
penbarligen i huvudsak endast mot bakgrund av sådana överväganden för
slagen om förändringar av reglerna om verkslällighet utom anstalt har 
kommit till. Den kritik som har anförts mot det nuvarande systemet är ej 
av den styrkan att det f. n. finns anledning att genomföra några ändringar i 
angivna hänseenden. Så bör f. ö. ej heller ske förrän resultatet av 1973 års 
kriminalvårdsreform har hunnit utvärderas. 

Ciiiteborgs tingsrätt finner att frågan om utformningen av reglerna om 
verkställighet utom anstalt är intimt förknippad med frågan huruvida den 
villkorliga frigivningen skall bibehållas och i så fall i vilken form sådan fri
givning skall ske. De båda frågorna bör alltså lösas i ett sammanhang. De 
behöver emellertid utredas närmare varför tingsrätten avstyrker lag
ändring i förevarande sammanhang. Liknande synpunkter framförs av 
Sl'eriges domarefårhund. 

Vänersborgs tingsrätt finner inte tillräcklig anledning att. som utred
ningen föreslagit. i brottsbalken införa regler om vistelse utom anstalt. De 
föreslagna bestämmelserna synes f. ö. tillkrånglade och svåröverskådliga. 
Tingsrätten. som inte tillstyrker förslaget om införande av påföljden till
synsdom, anser sig inte heller kunna ansluta sig till förslaget om ändrade 
regler för s. k. verkställighet utom anstalt. Däremot anser tingsrätten att 
den hittillsvarande tillämpningen av 34 ~ lagen om kriminalvård i anstalt 
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bör undersökas och redovisas samt, om anledning därtill dä visas förekom
ma. giiras till föremål för en översyn. Tingsrätten har nämligen erhtillit 
uppfattningen att bestiimmelsen pt1 vissa håll tillämpats med större genero
sitet än som varit avsedd vid dess tillkomst vilket kan ha lett till orättvisor. 
Som exempel kan niimnas vistdse utom anstalt för deltagande i repeti
tionsövning. 

Domstolsverket delar utredningens uppfattning att möjligheterna till vis
telse utom anstalt enligt 34 ~ lagen om kriminalvård i anstalt samt till fri
givningspcrmissinn enligt 33 * samma lag bör behållas. Förslaget om en 
successiv nedtrappning av fängelsestraffet genom att en del av straffet er
sätts med intensivövervakning torde vara dikterat av önskemål om att göra 
fängelsepåföljden mer anpassad för de ungdomsfängelseclever som nu in
tas i anstalt för relativt korta perioder, särskilt efter återfall i brott under 
frigivningspermission och värd utom anstalt. Domstolsverket avvisar detta 
förslag mot bakgrund av ett önskemål om att minska de tidsobestämda mo
menten i fängelsepåföljden. Syftet med utredningens förslag torde bättre 
kunna uppntis genom att den generella straffnivån för yngre lagöverträdare 
sänks. 

Rikspulisstyrel.H'n som delar utredningens åsikter om verkställighet ut
om anstalt vill samtidigt understryka vikten av att permissioner från an
stalt bör planeras med stor omsorg. En gnmdförutsättning för att en per
mission skall utfalla väl och inte resultera i återfall i brott torde vara att 
permittenten har medel till sitt uppehälle och kan beredas vistelse i lämplig 
miljö. 

Juridiska .fakultets11äm11de11 vid Uppsala universitet har inget att erinra 
mot att 33-35 ~* lagen om kriminalvärd i anstalt överförs till BrB pä det 
sätt och med de ändringar som utredningen föreslär. I utredningens redak
tion av 26 kap. 5 och 6 ** synes dock "bör" lämpligare som modalt verb 
än "mä". 

TCO avvisar utredningens förslag om verkställighet utom anstalt. 33 och 
34 §§ lagen om kriminalvärd i anstalt täcker väl de fall av förtida frigivning 
som kan komma i frä.ga. 

Si·erigcs socionomers rik.~fbrbund anser att reglerna för verkställighet 
utom anstalt och villkorlig frigivning och deras övergång i varann är svår
överskädliga och inbjuder till missförstånd. De bör överarbetas. Förslaget 
att misskötsam het under anstaltstiden skall kunna föranleda verkställighet 
utom anstalt i stället för villkorlig frigivning är dubiöst - det kan leda till 
skiftande tolkning och rättsosäkerhet. För övrigt är emellertid verkställig
het utom anstalt enligt förbundets mening den verkställighetsform som kri
minalvården hör satsa stort på. Det kan diskuteras om den bör bindas upp i 
fullt sä snäva regler som de föreslagna. Å andra sidan bör den fä en klarare 
ställning än nuvarande 33 och 34 §§ lagen om kriminalvård i anstalt. Den 
måste bli ett viktigt alternativ till verkställigheten i anstalt. Utbyggd famil
jevård och andra behandlingsenheter bör bli tillgängliga för en betydligt 
större del av fängelseklientelet än nu. 

Fbreningen Sveriges åklagare tillstyrker de föreslagna ändringarna. 

6.2 Villkorlig frigivning 

JK konstaterar att utredningen föreslår att förtida frigivning från fängel
se skall kunna ske i tvä former. nämligen verkställighet utom anstalt och 
villkorlig frigivning. Rent allmänt vill JK ifrågasätta om det verkligen finns 
behov av båda de föreslagna formerna. Om man bortser frän möjligheterna 
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alt den villkorligt medgivna friheten förklaras förverkad innebär nämligen i 
van fall sådan villkorlig frigivning som sker efter 2/3 av strafftiden i realite
ten ingenting annat än avkortning av det straff som domstolen har utmätt 
- en åtgärd som sker helt utan domstolens medverkan. Vid sådant förhål
lande synes avkortningen lika gärna kunna göras av domstolen själv i sam
band med straffmätningen. 

RA menar att institutet villkorlig frigivning på sikt bör kunna avskaffas. 
Detta förutsätter givetvis en allmän avkortning av frihetsstraffens längd. 
Om den villkorliga frigivningen anses skola behållas bör presumtionen för 
sådan frigivning så snart viss kvotdel av straffet avtjänats stärkas. I nor
diskt sammanhang övervägs bl. a. frågan om vilken kvotdelsregel som 
skall giilla fortsättningsvis. Utredningen föreslår i detta hänseende ingen 
ändring i förhållande till gällande ordning. I detta läge föranleder det fram
lagda förslaget i 26 kap. 8 §ej något särskilt uttalande från RÅ:s sida. För 
att underlätta den villkorligt frigivnes anpassning i samhället bör han. såvi
da ej detta av särskilda skäl kan anses obehövligt, under en prövotid stå 
under övervakning. Erfarenheten av inom vilken tidsperiod återfallen efter 
villkorlig frigivning inträffar talar med styrka mot mycket långa prövo- och 
övervakningstider. Med hänsyn härtill har RÅ ej någon erinran mot att den 
nuvarande övre gränsen för prövotidens längd nerbringas. Enligt RÅ:s me
ning talar övervägande skäl för att behålla presumtionen för förverkande 
av villkorligt medgiven frihet när, med tillämpning av 34 kap. I § 2, dömes 
till fängelse. För att ett avskaffande av ungdomsfängelsepåföljden ej skall 
leda till längre anstaltsvistelse för den kategori lagöverträdare som beröres 
av reformen kunde emellertid övervägas att göra ifrågavarande presum
tionsregel tillämplig endast beträffande lagöverträdare över en viss ålder. 
förslagsvis 23 år. Förslaget att införa möjlighet att endast till en del förver
ka reststraffet föranleder ej någon erinran från RÅ:s sida. 

Beträffande de nya reglerna om villkorlig frigivning finner överåklagaren 
i Stncklwlms åk/agardistrikt att dessa fått en lämplig utformning när det 
gäller de förutsättningar som skall gälla vid sådan frigivning. Däremot mot
sätter sig överåklagaren förslaget att den minsta tid som skall förflyta in
nan frigivning kan ske föreslås sänkt från fyra till tre månader. Eftersom 
det också föreslås att den frigivne ej skall vara föremål för övervakning el
ler kunna meddelas särskilda föreskrifter blir den villkorliga frigivningen 
en ren straffavkortning. Sålunda kommer endast de som medges verkstäl
lighet utom anstalt att bli föremål för övervakning då de lämnar anstalten. 
Visserligen tonle dessa utgöra den del av klientelet som främst bör bli före
mål för sadan kontroll men även för deras vidkommande upphör övervak
ningen vid den villkorliga frigivningen. Enligt överåklagarens uppfattning 
är det alltför lättvindigt att överge den nuvarande ordningen med övervak
ning i samband med villkorlig frigivning. Övervakningen utgör, om kravet 
på kontakt mellan övervakaren och den dömde upprätthålles, en möjlighet 
att iakttaga sådana förändringar i den dömdes förhållanden som normalt 
anses öka risken för återfall i brott. I konsekvens med denna uppfattning 
anser överåklagaren att bestämmelserna i 26 kap. 13-19 §§bör bibehållas 
med i huvudsak samma utformning som nu. Det främsta villkoret som gäl
ler vid villkorligt medgiven frihet är att den dömde ej begår brott under 
prövotiden. Utredningens förslag om borttagande av presumtionen för för
verkande av villkorligt meugiven frihet då det med tillämpning av 34 kap. 
1 § 2 döms till fängelse viss tid riskerar att leda till en betänklig brist på en
hetlighet i domstolarnas praxis i c!~U_l! !iVSe(!_nde. I_n_!!efatt~ d_et nya_hrott~L. 
en så allvarlig överträdelse av kravet på brottsfrihet att domstolen finner 
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pMöljden höra hestämmas till fängelse. skall den villkorligt medgivna fri
heten förklaras förverkad. dock med ett bibehållande av gällande och fullt 
tillräckliga möjligheter att underlåta sådan förklaring. En svårighet vid till
llimpningen är de fall då den äterstäende strafftid det är fråga om att förver
ka är förhttllandevis lång, något som kan förmå domstolen att ibland på 
skäligen lösa grunder avsti\ fri\n ett förverkande. Därför tillstyrker över
äklagaren förslaget om införande av en möjlighet för domstolen till partiellt 
förverkande av villkorligt medgiven frihet, med den inskränkningen att 
övert1klagaren anser alt det skall föreligga särskilda skäl. om blott en del av 
den villkorligt medgivna friheten skall förklaras förverkad. Den i förslaget 
angivna förutsättningen för förverkande av villkorligt medgiven frihet. att 
det nya brottet skall ha begåtts under prövotiden, utgör enligt överåklaga
rens uppfattning en riktig precisering av lagmmmet. 

Ö1·eril/.:./agare11 i Götehorgs clklagardistri/.:.t anser att om villkorlig frigiv
ning bibehfllles saknas bärande skäl att avskaffa presumtionsregeln om för
verkande av sådan frihet vid återfall i brott. Möjligen skulle man kunna 
tänka sig att utredningsförslaget i denna del fick gälla enbart för personer 
under 21 är. Härigenom kan alltför negativa effekter av frihetsberövande 
slag undvikas vid återfall. Mot förslaget om möjlighet till delförverkande 
finns dock i och för sig inget att invända. 

Stockholms tingsrätt anser inte - oavsett om förslaget om tillsynsdom 
blir antaget eller ej - att utredningens argumentation för ändringar i regler
na för villkorlig frigivning är övertygande. Utredningen har anfört att ett 
införande av tillsynsdomen ger anledning att överväga vilket slags frivård 
som skall tillämpas efter förtida frigivning från fängelse. Det är uppenbarli
gen i huvudsak endast mot bakgmnd av sådana överväganden förslagen 
om förändringar om reglerna om villkorlig frigivning har kommit till. Reg
lerna om villkorlig frigivning hör enligt tingsrättens mening inte hemma i 
BrB utan i verkställighetslagen. Utredningens förslag om ändrade regler för 
förverkande av villkorligt medgiven frihet är ägnade att undanröja olägen
heter i form av alltför långa frihetsberövanden som kan bli en följd bl. a. av 
att ungdomsfängelse avskaffas. Tingsrätten ansluter sig därför till utred
ningens förslag i dessa delar. 

l/iincrshorgs tingsriitt finner inte tillräckliga skäl föreligga alt vidtaga de 
vittgående ändringar i institutet villkorlig frigivning som förslagits, såvida 
inte institutet helt avskaffas. I allt fall kan tingsrätten inte tillstyrka försla
get att göra det möjligt med förverkande av endast en del av reststraffet. 
En sådan möjlighet kan antas medföra rättsolikhet och rältsosäkerhet. 
Tingsrätten vill dock tillstyrka utredningens förslag att borttaga presumtio
ner för förverkande men borttagandet bör gälla endast åldrarna under 21 
år. Också förslaget att tillåta villkorlig frigivning redan efter tre månader 
kan tillstyrkas. Under alla omständigheter bör någon ändring av reglerna 
orn villkorlig frigivning inte ske utan att nordisk rättslikhet uppnäs. Tings
rätten tillstyrker förslaget att förverkande av villkorlig frigivning på grund 
av nytt brott skall kunna ske endast när brottet begåtts under prövotiden. 

Enligt domsto/s1wket bör huvudregeln om villkorlig frigivning i anslut
ning till dagen för avtjänande av 2/3 av strafftiden behållas. Någon senare
läggning av frigivningen på den grund att den dömde skulle vara i behov av 
intensiv övervakning efter anstaltstiden bör inte accepteras. Utredningens 
förslag i denna del leder till att fängelsepåföljden blir än mer tidsobestämd 
än f. n. Den kritik som riktats mot det tidsobestämda ungdomsfängelset 
kan därför också riktas mot utredningens förslag härvidlag. Övervakning 
under prövotiden bör anordnas enligt nu gällande regler. Övervaknings-
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niimmJen har enligt dessa möjlighet att hesluta att i)vcrvakning inte skall 
vara anordnad. Detta torde tillgndosc behovet av lkxihilitet. lltredninl,!ens 
forsla!:! om brytande av rresumtioneri för fiirvnkande a\ straff:1tcrstod vid 
aterfall i brott under rrövotiden samt miijlighetcn att förverka dl'l av stra1T
:11erstod tillstyrkl's av domsll>lsverkct. Som r:1rekats i hetiinkandet iir det 
viiscntligt att det sammanlagda fängehcstrafft:t vid !tlcrfoll i brott genom 
förslaget kan minskas viisentligt. 

Ri/.;spolisstyre/s!'11 delar de i1sil-;.tcr Sl•m 111n::dninl,!en framfört ang:1cnde 
villkorlig frigivning. 

Om ri-;1-;.en för duhhelhestraffning elimineras ansluter sig /.;ri111i1111/i·i1rcls
strrdsc11 till förslaget alt den intagnes förhällanden under anstaltstidcn rf1 
nyll hör ges betydelse för bedömningen av villkorlig frigivning. Ln (ivn
syn av reglerna i kriminalvfadslagcn om discirliniir bestraffning rn.-iste 
d111.:k komma till sl~md. Styrelsen sliiller sig tveksam till utredningc11s reso
nemang kring fr~1gan om en klient efter villkorlig frigivning hiir sliillas u11-
der övervakning eller om stödt11giirder iir tillfyllest. Styrelsen fiirnnlar ett 
hibl'hi"lllandc av nuvarande ordning i denna del. 

Enligt iil'1'1"1"a/.;11ings11i.i11111dc11 i Ala/111ii . .fi"ir.1111 111·dd11i11gc11 fiireskriver. 
noga Hist, den föreslagna hcst~immdsen i 26 kar. X ~ ~ st. alt i vissa fall be
slut om villkorlig frigivning för fattas sedan halva straffet. d1Kk minst tre 
mrmader. har avtjilnats. Meningen mäste emellertid vara att frigivning kan 
fi\ ske tidigast vid den angivna tidrunkten. Nägot hinder· att besluta om 
detta tidigare kan inte vara avsett. Nämnden kan icke finna all tillriickliga 
skäl har anförts för att avveckla de nuvarande reglerna i "26 kar. 15--20 ~~
Även om de efter hand har kommit att användas i minskad omfattning 
föreligger hehov av dem i de fall dä de används. Ell exemrel hlirr~1 lir att 
det i enstaka fall med länga mellanrum framk1Hnmer genom hrnttets art 
och den dömdes aktuella inställning att hans frigivande kan inneblira en 
viss fara för annan rerson. Lagens bestlimmelser hör icke vara s~1dana att 
övervakningsniimnd iir utesliingd frän att ge de förcskrifler om vistebeorr 
som kan tänkas vara till någon nytta i ett dylikt fall och att urrfyllandct 
därav ocksii kontrolleras genom övervakning. Villkorlig frigivning bör allt
så som regel medföra övervakning och i allvarligare fall av misskötsamhet 
bör iivervakningsnilmnd kunna besluta om förverkande. Om möjlighet in
föres att vid nytt brott under rrövotiden förverka enda~t del av villkorligt 
medgiven frihet - vartill även enligt nämndens mening skiil kan finnas -
urrkommer frt1gan om dilrefter i en senare dnm för ytterligare brott under 
rrövotiden aterstoden eller del diirav kan förverkas. Motiven är inte helt 
klara på denna punkt. 

Ö1·en·ak11i11}{.rni.i11111dc11 i Kristi11eliam11 anser att rrövotiden hör besllim
mas med hänsyn till samtliga omständigheter. all den villkorligt frigivne 
skall ha övervakare och att det skall vara möjligt att vid allvarlig missköt
samhet förverka den villkorligt medgivna friheten. 

Rihre1·isions1·er/.;et anför att till fängelse dömda i rrincir utgör kriminal
viirdens mest belastade klienter vilka torde vara i behov av st1väl kontroll 
som stöd slirskilt under den första tiden efter frigivningen. Under denna 
omställningsreriod är risken för äterfall störst och övervakning synes där
för enligt verl-;.ets mening väl befogad - ~llminstone under en kortare tid. 

I likhet med utredningen anser,i11ridiska .f(1k11/te1.rnii11111di'11 1·id Up11.rn/a 
1111ivl'nitet att reglerna om förverkande av villkorligt medgiven frihet i 34 
kar. 4 * bör ändras. 

Förslaget att villkorlig frigivning skall kunna förläggas efter "2/3-dagen 
om det finns särskild anledning att befara ~1terfall i brottslig verksamhet in-

15 RiJ.sJagt:n 1978/79. I rnml. Nr 212 
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nchär enligt iso/eri11g.rnrrcd11i11ge11 en fltergang till den ordning som giillde 
före kriminalv{irdsreformen men di1 avskaffades pt1 grund av risken fiir 
dubhclhestraffningar. riittsosiikerhct och bristamle samband mellan mis~
skötsamhcten och pi1följden. Förarbetena till kriminalvärdsreformcn talar 
om all omfattande misskötsamht:t skall kunna p:ivcrka tiden för villkorlig 
frigivning. Hestämmehcrna har emellertid inte kommit att tilliimpas s:i. 
M isskötsamhet under anstaltstiden pr1vcrkar nu endast bedömningen av 
den intagnes person lH.:h de krav som med hänsyn hiirtill hör stiillas ph fri
givningssituationcn. Bediimningcn i bctiinkandet att fritgan om risken för 
dubbelhestraffningar etc. iir av underordnad betydelse, eftersom fr:1ga en
dast skulle vara om vilken slags frivärd som skall anonlnas. ~ir inte hallbar. 
Som det framhttlls i betiinkandet är frivärd i form av verksnillighet utom 
anstalt viisentligt mer ingripande iin frivärd i form av villkorlig frigivning 
och jiimförbar med ett icke kortvarigt frihetsstraff. Den i betänkandet före
slagna ordningen skulle medföra just de nackdelar som föranledde iindring
arna i samband med kriminalvardsreforrnen. Dessa skulle upplevas nega
tivt av de intagna och pävcrka klimatet i anstalterna i ogynnsam riktning. 
lsolcringsutredningcn anser d~i1för att eventuell misskötsamhet under an
staltsvistelsen ej hör piiverka tidpunkten för villkorlig frigivning i vidare 
mtm än f. n. 

JO uttalar att vad utredningen anfört om utformningen av reglerna för 
villkorlig frigivning är väl förenligt med de synpunkter som JO anliiggcr. 
Dock bör enligt JO:s mening de materiella förutsättningarna för fortsatt fri
hetsberövande komma till tydligt uttryck i lagtexten vilket knappast kan 
sägas vara fallet med den av utredningen föreslagna lydelsen av 26 kap. 
8 ~- I paragrafen bör sålunda förslagsvis anges att vid prövningen huruvida 
fortsatt friht:tsberövande erfordras särskilt skall beaktas den dömdes för
hållande under anstaltstiden och den situation vari han skulle komma att 
försättas eftt:r frigivningen. JO päpekar att det av utredningen särskilt om
nämnda fallet att den dömde själv önskar avtjäna hela det utmätta straffet i 
anstalt ej väl låter sig inllrdnas under den föreslagna lydelsen av lagtexten. 
I 26 kap. 8 ~har begagnats samma uttryck. brottslig verksamhet. som [1ter
finns i 28 kap. I *,där det enligt motiven avser att beteckna att brottet niir
mast utgjort ett led i en kriminell livsföring. Motiven lämnar i viss mån öp
pet om avsikten varit att i fraga om den villkorliga frigivningen ttppstiilla 
ett sa kvalificerat krav pä. arten av den befarade brottsligheten. Möjligen 
rör det sig bara om en spräklig inadvertens. JO anser att övervägande skäl 
talar för bibchttllandet av presumtionsregeln i 34 kap. 4 ~ om att äterstt1en
de strafftid skall förverkas då nytt fängelsestraff utmätes. Utredningen mo
tiverar den föreslagna ändringen av lagrummet med hänvisning till regelns 
verkningar beträffande den ungdomskategori som beröres av ungdoms
fångelsets avskaffande. I och för sig anser JO att den dömdes alder skall 
kunna beaktas vid prövningen huruvida särskilda skäl talar för att undcrlt1-
ta förverkandet. Om möjligheten införes att endast till en del förverka rest
straffet - vilket JO inte motsätter sig - leder detta till ökade möjligheter 
att nyansera bedömningen. Emedan den dömdes ålder beaktats av dom
stolen vid dess straffmätning finns dock inte från principiell synpunkt an
ledning att bedöma frågan om förverkande av reststraffet annorlunda för 
de yngre lagbrytar11as del. Skulle en särskild reglering för yngre älders
grupper te sig motiverad vill JO peka på möjligheten att utforma lagrum
met i enlighet därmed. 

TCO anser att institutet villkorlig frigivning tills vidare bör bestf1 med 
nuvarande utformning. Det finns dock enligt TCO anledning betona den 
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rällsosiikerhetsfaktor som besttir i all faktisk strafftid vid längre straff all
tid skiljer sig fri1n den av domstolen utdömda. Ä andra sidan kan oeksä 
övervakningen ha stor bi.:tydelse fiir dem som kommer ut frt111 anstalt och 
tillhör de mest utslagna i samhiillet. Denna problematik hör hli föremål för 
ytterligare överviigande. 

S1·aigl'.1· .wcio110111er.1· ri/...1:fi'irh11111/ anser att det i och för sig skulle kunna 
diskuteras om den villkorliga frigivningen har nt1gon viisentlig funktion att 
fylla vid jiimförelsc med verkställighet utom anstalt. Förbundet anser 
emellertid att den villkorliga frigivningen hör hestn under en övcrgängstid 
till dess man hunnit fö erfarenhet av en eventuell utbyggd verksamhet med 
verkstiillighet utom anstalt. Det kommer under relativt lång tid att finnas 
intagna som inte kan komma i rit njutande av denna typ av utslussning. För 
dem innebiir den villkorliga frigivningen en möjlighet till tidigare start och 
en riittighet till stö<l av övervakare och frivitrdsorganisationer som tills 
vidare bör besta. Med kännedom om den kontaktslöshet och de praktiska 
svarigheter som rn;'1nga frigivna kämpar med är enbart stödtitgärder p~1 <len 
frigivnes eget initiativ knappast till fyllest. Förbundet tillstyrker den före
slagna ändringen av 34 kap. 4 ~. 

Fiirc11i11gc11 S1·crigc.1· .1·w1s1/klagarc anser att den som komplement till 
straffnedsättningsregcln i 33 kap. 4 ~ föreslagna ändringen av stadgandct 
om förverkan<le av villkorligt medgiven frihet bör komma till stånd. 

Fiirrni11ge11 S1·erige.1· ilklagarc anser att presumtionen för förverkande 
av villkorligt medgiven frihet bör kvarstå samt att prövotiden vid villkorlig 
frigivning bör bestämmas med hänsyn till samtliga omständigheter. Likasti 
anser föreningen all det skall vara möjligt att vid allvarlig misskötsamhet 
förverka den villkorligt medgivna friheten. 

!vloderata 1111gdon1-1:fi'irb1111det förordar att villkorligt frigiven regelmäs
sigt skall tilldelas övervakare. Vid misskötsamhet skall möjlighet finnas att 
förklara den villkorliga frigivningen förverkad. 

6.3 Organisations- och handläggningsfrågor 

Kammarrii11e11 i JiinkiipinR anmärker att utredningens förslag i vissa de
lar leder till invecklade bcsvärsregler. Utredningen föreslår sälunda att 
permission enligt 33 * och vistelse utom anstalt enligt 34 ~lagen om krimi
nalvård i anstalt skall överföras till frivårdssidan och kallas för verkställig
het utom anstalt. Tiden för sädan verkställighet skall avräknas från straffli
den. Vid misskötsamhet skall övervakningsnämnd och i andra instans kri
minalvårdsnämnden kunna förklara att viss tid inte skall inräknas i straffti
dcn. Om en ordinär permission från anstalt inte skÖts ankommer samma 
förklaring pä anstaltens styresman. kriminalvårdsstyrelsen. kammarrätten 
och i högsta instans regeringsrälten. Det kan ifrågasättas om en sådan upp
delning av besvärsgången är lämplig. Kammarrätten finner det angeläget 
att besvärsreglerna i fråga om anstalts- och frivårdsätgärder ses över och 
samordnas. Översynen kan lämpligen göras i samband med översynen av 
verksamhetsområde och organisation för kriminalvårdens nämnder. Det 
bör härvid övervägas om det är möjligt att överföra huvuddelen av frågor
na till nämndorganisationen. 

Domstol.n·erket konstaterar att utredningen i förhållande till gällande 
rätt föreslår den förändringen att det beslut som övervakningsnämnd har 
att fatta i vissa fall skall fattas av "anstaltsnämnden" och i vissa fall av 
"hemortsnämnden". Till skillnad mot utredningen anser domstolsverket 
att fråga om villkorlig frigivning skall prövas av anstaltsnämnden även när 
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den dömde ;ir föremt\I för verkstlillighet utom anstalt. Denna nämnd torde 
ha erhitllit den hästa kiinnedomcn om den dömdes förhf1llamlen och hör 
tHirför vara bchiirig iinda tills dess att heslut om villkorlig frigivning fattas. 
En sf1dan ordning giiller f. n. och synes fungera utan anmärkning. 

Förslaget i 26 kap. 12 ~ att övcrvakningsnämnd självmant skall upptaga 
vissa frigivningsfrr1gor iir enligt ii1·1·1Ta/..11i11g.111ii11111tf1•11 i t.'.11..il.1'/111w olämp
ligt. Grunden hiirför är siirskilt de täta flyttningarna mellan anstalter som 
gör det svf1rt att hi'1lla reda pt1 vilka fall som iir aktuella. Att övervaknings
niimnden skall syssla hiirmed är till yttermera visso alldeles onöuigt. Det 
saknas anledning till antagande att inte hanulägganue tjänsteman pt1 anstal
ten som ett led i sitt arhett: skall kunna se till att fri1gor tas upp i tiu. Niimn
den har pti alla i:lr inte stött pt1 ett enda fall dt1 st1 inte skett. Ansvaret hör 
kort och gott Higgas diir det är Hittast och naturligast att taga det. 

Ö1·e1Ta/..11i11gs11iim11cle11 i /l.Jahnii, fiirslll a1·tfd11i11ge11 uttalar att utred
ningen hetr. behörigheten att besluta i frägor om verkställighet utom an
stalt. ~1tcrkallclse av medgivande dlirtill och om villkorlig frigivning delar 
upp ansvaret mellan "anstaltsnämnd" och "'hemortsnämnd" 1x) ett slit! 
som är helt opraktiskt i va1jc fall för Malmö. dlir uet finns tv:i övervak
ningsnlimnder och fyra skyudskonsulentdistrikt. Det kommer att lcua till 
manga förväxlingar och missförstänu och den osäkra ansvarsfördelningen 
kommer att unuerlätta för den permitterade att hälla sig unuan. Det mhste 
observeras att frtigan inte bara gäller vem som äger besluta i ett givet 
ögonblick. Det gäller framför allt den praktiska frägan var akten i ärendet 
skall finnas och var detta bevakas så att erforderliga åtgärder icke försum
mas. Härtill kommer att eventuella motsättningar i uppfattningen mellan 
tvt1 övervakningsnämnder eller tvt1 skyddskonsulenter skulle kunna leda 
till sakligt motstridiga beslut som starkt minskar tilltron till kriminalvtir
den. Förslaget avstyrkes därför bestämt. Ansvaret för vistelse utanför an
stalt och för frigivningspermission bör ligga kvar hos samma övcrvak
ningsnämnd och skyddskonsulcnt. Först när ett beslut meddelats om vill
korlig frigivning och sålunda en mera permanent frivård inrättas bör ansva
ret överflyttas till annan ntimnd och annan skyddskonsulent. nägot som 
hör framgå av beslutet. 

Rif...1Tn·isio11s1·er/..c1 anför att förslaget om verkställighet utom anstalt in
nehär att den dömde även i formellt hänseende är utskriven frtin anstalt. 
Ansvaret för verkställigheten överförs därmed till frivården. Därigenom 
minskas förmodligen ett problem som sammanhänger med betalningsan
svaret för olika behandlingsätgärder. Frivärdsklienter äger samma rätt att 
ta del av samhällets sociala resurser som övriga medhorgare. Verket till
styrker därför förslaget i princip. Det huvudsakliga ansvaret för planering
en av verkställighet utom anstalt kommer enligt förslaget att åvila skydds
konsulenten. Detta kräver ett nära samarbete mellan anstalt och frivård ef
tersom denna planering ofta måste göras under anstaltstiden. Redan i för
arbetena till lagen om kriminalvård i anstalt framhålls vikten av ett nära 
samarbete mellan anstalt och frivård för att uppnå lagstiftarens intentio
ner. Under verkets uppföljning av tidigare revision inom kriminalvården 
har emellertid observerats att hl. a. långa avstand mellan anstalter och fri
värdsexpeditioner ofta försvårar ett nära samarbete. Detta förhällande är 
enligt verket ett skäl att närmare undersöka de praktiska förutsättningarna 
för att överallt genomföra den föreslagna ansvarsfördelningen. 
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7 Internering 

Utredningens uttalande att den föreslagna hiinvisningen i 30 kap. 10 *till 
reglerna för tillsynsdom i 2X kap . .'i§ och 9- 13 **enligt sakens natur inte 
avser möjligheten att si"lsom sanktinn förordna om ett kortvarigt omhiin
dertagande iir enligt h01·riirre11 .f("ir (h"re Norr/1111d ink s~i solklart som ut
redningen synes mena. Lagtexten m~1ste antas leda till missförst~1nd. Om 
den avsedda begränsningen skall gälla m:'lste den kunna Hisas ut av lagtex
ten. 

/11remeri11g.rniim11de11 anför att utredningen tiinker sig att vtmlen i an
stalt för till internering dömda skall kunna upphöra före utgtingen av mins
ta tiden. Förslaget sammanhiinger med vad utredningen foresltir i fräga om 
verkställighet av fängelse utom anstalt. För interneringspi1följdens del har 
avsikten tydligen varit att bestämmelserna om frigivningspermission skall 
ersättas av det stadgande som upptages i 26 kap. 6 §. Den bestiimmelse 
som skulle reglera denna fri1ga. andra stycket i 30 kap . .'i §. hiinvisar emel
lertid inte till 26 kap. 6 §. Följden blir att möjlighet till "frigivningspermis
sion" inte längre kommer att stå öppen för internerade. Om denna möjlig
het såsom utredningen måste ha avsett - alltjämt skall finnas fi:tr niimnden 
anmäla tveksamhet inför den lösning utredningens motiv antyder. En av
kortning av anstaltsviirden som skulle kunna ske genom att minsta tidens 
utgång ej behövde avvaktas bör ej genomföras utan samband med en ge
nomgripande översyn av interneringspMi.iljden. Der av utredningen före
slagna stadgandet i 26 kap . .'i § är avsett att ersätta vistelse utanför anstalt 
enligt 34 § lagen om kriminalvård i anstalt. Enligt förslaget skall för de in
ternerades del anstaltsvärden kunna upphöra om skäl som anges i 26 kap . 
.'i § föreligger 130 kap . .5 § 2 st.). Konstruktionen synes tveksam. St1som 
enligt 26 kap . .'i § bör medgivande kunna begränsas till viss tid. Vården i 
anstalt hör dtl inte avslutas. Tidsbegränsade medgivanden som innebär ett 
kort avbrott i anstaltsvårdcn lämnas f. n. enligt 34 * lagen om kriminalvård 
i anstalt i viss omfattning. Vidare bör för denna form av vistelse utanför 
anstalt kunna uppställas särskilda villkor såsom föreslås i 2ft kap . .'i ~- Det 
kan inte vara tillfyllest att för de internerades del lita till de bestämmelser 
för övervakningen som utredningen föreslår i 30 kap. 10 ~- Utredningens 
förslag angacnde vården utom anstalt innebär all de föreslagna reglerna för 
villkorlig dom och tillsynsdom skall tillämpas. Interneringsnämmlen är 
tveksam till utredningens förslag om tillsynsdom och villkorlig dom. Niir 
det gäller internering avstyrker nämnden förslaget. Vården utom anstalt 
bör anordnas efter i huvudsak de regler som gäller f. n. Genomföres för
slaget bör det i varje fall ankomma pä interneringsnämnden att besluta om 
erforderliga åtgärder beträffande den för vilken anstaltsvården upphör före 
minsta tidens utgång. med möjlighet för interneringsnämnden att delegera 
till övervakningsnämnd. 

8 Genomförande av förslagen 

8.1 Resursfrågor 

Kammarrätll'n i JönkiipinR betvivlar att utredningens bedömning av re
sursbehovet är riktigt. De ungdomar som f. n. döms.till fängelse och ung
domsfängelse är i allmänhet mycket brottsaktiva och svärpåverkbara och 
har dessutom ofta stora älkvhol- och narkolikaproblem. Med hänsyn här-
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till finns Jet anledning att anta att endast en mycket intensiv och såviil tids
mässigt som geografiskt helt~ickande övervakning har nr1gon niimnviird 
brottshindrande effekt. Även om det beräknade antalet samtidiga intensiv
övervakningar. 700. inte skulk visa sig vara för lhgt finns enligt kammar
rättens mening en pf1taglig risk för att intensiteten i övervakningen blir för 
lt1g. Detta kan fa till följd att domstolarna tillgriper frihetsstraff i stiillet för 
de föreslagna pMöljderna. Vid förstärkningen av frivärdsorganisationen är 
det nödviindigt att tillse dels att möjlighet finns för jourverksamhet. dels 
att tillriickliga resurser finns även utanför de större städerna. Enligt kam
marriiltens mening skulle det vara olämpligt att genomföra reformen utan 
alt samtidigt förstiirka resurserna. 

Utredningens bedömning att reformen ej kräver n:'lgon ökning av till
gängliga resurser för frivårdsorganisationen synes Stockholms tinRsriill 
verkligen optimistisk. Med tingsrättens erfarenheter av hur tillsynen vid 
kriminalvärd i frihet fungerar nu vill tingsrätten starkt betona att ett ge
nomförande av förslaget i dess helhet kräver en mycket kraftig utbyggnad 
av frivtirdsorganisationen i fräga om institutioner. nya tjänster och inte 
minst utbildning. Om resurserna koncentreras pä tillsynsdomens särskilda 
verkställighetsformer är ocks::i risken uppenbar att medel ej ttterstår till 
andra lika betydelsefulla uppgifter inom frivärden. 

Rihrolisstyrelsen vill framhälla att kostnaden och övriga konsekvenser 
av förslagen för en effektiv frivård bör utredas och ingå som en oskiljaktig 
del i ett framtida beslut om ändrade påföljder. Det fa.r inte bli så att samhäl
lets bristande resurser pä kriminalvårdens omräde gär ut över enskilda 
medborgare som i ännu högre grad än vad som nu är fallet utsätts för 
brottsliga gärningar av det klientel varom här är fråga. 

Enligt krimi11ull'llrd.1·styrelsens bedömning skulle förslagets realiserande 
komma att framtvinga personalförstärkningar inom skyddskonsulentorga
nisationen till följd av den ökning av frivårdstjänstemännens arhetsvolym 
som ter sig ofrånkomlig. Det torde inte vara orealistiskt att räkna med att 
domstolarna i många fall skulle komma att preferera de mer ingripande av 
<le föreslagna frivardspåföljderna framför <le enklare. Ett avsevärt större 
antal lekmän måste också delta i övervakningsproceduren. Vidare vill sty
relsen understryka behovet av resursförstärkning för det svil.rbchan<lla<le 
ungdomsklientel som vid ett genomförande av förslaget även fortsättnings
vis kommer att ådömas frihetsberövande påföljder. 

Öl'er1"Ukni11p11iim11den i Kristinehamn konstaterar att den intensiva 
övervakningen ställer krav på att jourverksamhet inrättas. Enligt nämn
dens uppfattning kan det bli svårt att fä kvalificerad personal för sådan 
verksamhet och denna kommer att hli mycket kostnadskrävande. Nämn
den ifrågasätter om inte utredningen överskattar de resurser som kan fin
nas till förfogande för verkställighet av intensiv övervakning. Frågan om 
jourverksamhet torde kräva ingttende överväganden innan förslaget om 
tillsynsdom kan genomföras. Såsom utredningen har fömtskickat kommer 
förslaget om friv:'lr<lshem att kräva nya resurser. Det kan nämnas att so
cialutredningen föreslagit institutionsplanering för varje län och att förstu
dier inför ett gemensamt utredningsarbete om samverkan bedrivs av kom
munförbundet. socialstyrelsen och SPRI. Det synes nämnden naturligt att 
frågan om frivärdshem heaktas i det sammanhanget. 

Enligt Statsko111oret.1· mening bör reformen kunna genomföras inom ra
men för kiminalv:'lrdens nuvarande resurser. Enligt verket är det angeläget 
att uppmärksamma de resursmässiga konsekvenserna för anstaltsorganisa
tionen. Den samlade effekten av de olika förslagen blir enligt utredningens 
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beräkningar att lien genomsnittliga heHiggningen vid anstalterna minskar 
med 350--400 personer. Det fr1r ankomma pi'\ kriminalvi1rdsverket att vid ett 
genomförande av reformen - och sedan eri"arenhcter vunnits - redovisa 
det samlade behovet av resurser som särskilt följer av utreuningens förslag 
till ändringar i ptlfiiljdssystemet. Kriminalvärdsverket hör härvid redovisa 
de besparingar som görs inom anstaltsorganisationen och vilka ratinnalise
ringar som är möjliga innm denna nrganisation till följd av ett minskat be
hov av anstaltsplatser. Statskontoret föres;itter i övrigt att utreuningen om 
kriminalvi1rdsstyrelsens organisation m. m. Uu 1976: 06) i sitt fortsatta ar
bete beaktar de udministrativa och organisatoriska konsekvenser som kan 
följa för kriminalvt1rdsstyrelsens centrala och regionala organisation vid 
ett genomförande av reformen. 

RiA.sre1·isio11st'<•rke1 förmouar att en si1dan förskjutning som utredningen 
anför kommer att ske friin fängelse till tillsynsdom ;iven kommer att ske 
frän skydustillsyn till tillsynsuom. Utredningen har beräknat att I 100 per
soner per är skall ui.imas till tillsynsdom. I betänkandet ange~ inte hur be
riikningarna har gjorts. Enligt riksrevisionsverkcts mening synes dock an
talet litet. Det finns uärför enligt verkets mening anleuning överviiga att 
beräkna kostnadskonsekvenserna även vid nägra alternativa antaganden 
om antalet tillsynsdömda. Enligt utredningens beräkningar skulle belägg
ningen pi\ riksanstalter for yngre och pf1 öppna lokalanstalter minska med 
350-400 personer. Utn:dningen föreslår att denna minskning av behovet 
av anstaltsplatser används för att öka marginalen för att möta variationer i 
beläggningen. Häruti.iver menar man att besparingar kan uppkomma ge
nom minskat re5urshehov. Riksrevisionsverket vill i detta sammanhang 
nämna att verket i en revisionsrapport ställd till kriminalvönlsstyn:lscn pe
kat på olika åtgärder för att komma till riitta med en ojämn hefäggning pa 
anstalterna. Genom att utnyttja dessa möjligheter skulle marginalen för att 
möta bcläggningsvariationerna öka ytterligare. En minskning av belägg
ningen bör därför enligt riksrevisionsverkets mening direkt leda till mot
svarande reducering av anstaltsheståndet. 

Om tillsynsdom skall kunna ersätta ungdomsfängelse och vissa andra 
frihetsberövandcn med ett från allmän - och individualpreventiv syn
punkt godtagbart resultat fordras enligt liinsstyrelsen i Jiinkiipings lii11 
stora resurser i form av kvalificerad övervakningspcrsonal. Utredningens 
resursberäkning härvidlag synes väl optimistisk. 

TCO uttalar tveksamhet inför de beräkningar som utredningen gör av 
antalet klienter som kommer att undergå olika pMöljder. Detta bl. a. dit en 
förstärkning av det allmänpreventiva elementet i en ny frivårdspftföljd som 
tillsynsdom antagligen skulle locka manga domstolar att utdöma tillsyns
dom till förfäng för andra frivårdspaföljdcr. 

Si·erigcs socionomers ri/...~fiirhund ifrågasätter realismen i utredningens 
beräkningar av antalet tillsynsdömda. villkorligt dömda etc. Samtliga grup
per kan förväntas bli större inte minst omedelbart efter en eventuell lag
ändring då man kanske är optimistisk beträffande den nya tillsynsdomen 
men ändå inte vill "släppa" de gamla skyddstillsynsärendena. Risk förelig
ger också att villkorlig dom med stödåtgärder kan dra till sig en del av nu
varande villkorlig doms klientel. Besparingarna genom avkortad övervak
ningstid kan vara en kortsiktig vinst. Vid återfall är det troligt att villkorlig 
dom med övervakning avlöses av tillsynsdom i många fall där man nu skul
le utdöma en andra skyddstillsynsdom. Utredningens antagande att frivår
dens nuvarande personalresurser räcker till är illa underbyggt. Den admi
nistrativa apparaten sväller kraftigt i samband med kontroll och sanktio-
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ner. lk nya ~ll"belsuppgifterna vid domslolsforhandlingar. pcrm1ss1oncr 
etc. hlir mycket tidskriivande. Till detta komml:r en stark förslitning av 
personakn pi1 grund av konl:entreral arbete med de tyngsl~t iirendena. Det 
förefaller 1h.:ksii orealistiskt att trn att det endast kriivs "'hcgr1insalk resur
ser" fiir all hygga ut frivimlshcm. Om inte denna boendeform enbart skall 
hli ett slags förvaring bngt b1wta frrin herlllirtcn mäste det göras avseviirda 
satsningar. 

S1·rns/..11 arhl'l.1pirnrdi"ir1'11i11gc11 betonar all de utökade miijligheterna 
till kriminalviird i frihet förutsiitter all tillriil:kliga resmser stiills till över
vakningsmyndigheternas fö1i"ogande. 

f"ol/..1)(ir/ie1.1· 1111gdo111.1:fi.irh1111d anser att det finns ytterligare en faktor. 
som utredningen inte tagit hiinsyn till. vid resurshcriikningarna. lJl:t iir 
nämligen sa att den tyngsta biten av en övl:rvakning är den första tiden. 
Det iir dii kontakt skall tagas. Redan i dag finns det krav pt1 hembesök inom 
en m;\nad vilket friv{mlspersonalen har stora svtirigheter att klara av. Det 
iir m.:ksft då bchandlingsplan skall göras upp efter en kartläggning av eko
nomi. hostadsförhi11landen. arbctsförhidlamkn. sociala kontakter osv. 
Kanske innehiir den första kontakten att en frigivning skall förbcrl:das. Det 
1ir föga meningsfullt att genomföra förslag innan tillriickliga resurser garan
teras. Utredningens resonemang inger betiinkligheter p:i denna punkt. 

AJudaala 1111gdo111.1fiirh1111dc1 framhåller hetriiffande frivårdens resurs
frf1gor att om den kommunala socialvl1rden tar hand om de enklare över
vakningsfallen kan frivardens resurser anviindas p:i ett effektivare sätt. 
Skyddskonsulenterna och deras medhjälpare kan då inrikta sig pr1 de svt1-
rare fallen. 

8.2 Följdlagstiftning 

.11\. har inte funnit anledning till annat än en översiktlig genomgång av 
systemet i den föreslagna frivårdsförordningen. JK:s allmänna intryck av 
förslaget är att det är övcramhitiöst och kommer att medföra alltför myc
ket hyräkrati. Utredningen redovisar ett förslag till ändring i lagen om er
sättning vid frihetsinskränkning som är påkallat av hiinsyn till att tillsyns
dom skall gf1 i omedelbar vi:rkställighet. Enligt sin ordalydelse omfattar 
delta förslag alla former av tillsynsdom. alltsä iiven sftdan tillsynsdom som 
innefattar enbart intensivövervakning. Om detta oeksit är utredningens 
mening vill J K anmäla att han iir av annan uppfattning än utredningen. Bara 
sädan tillsynsdom som har inneburit intagning i anstalt bör kunna medföra 
rätt till ersättning. 

Sroc/..l10/111s ri11gsrii11 tar avständ frtin den av utredningen framförda tan
ken att en häktad skall fä famna hiikteslokalen för utredningen i pMöljds
fr~tgan (förslaget till lag om ändring i 13 * häkteslagen). För det klientel 
som häktas iir just frihetsberövande! i det skedet av rättegången nödvän
dig. Om förutsättningar finns att den misstänkte kan lämna häkteslokalen 
skall han inte längre vara hiiktad. 
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' Heslut om lagrådsremiss fattat vid regeringssamrnanträde den 15 mars 1979. 
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l<i. lag llm iinJring i passlagen < 197X: 302). 

17. lag om iindring i lagen ( 1978: ~01) 0111 internatinnellt samarhete rö

rande krirninaldrd i frihet. 

Föredragamkn upplyser all lagrttdet har Himnal lagförslagen utan erin

ran nch hernstiiller all n.:geringen fiireslttr riksdagen 

att antaga förslagen. 

Regeringen anslukr sig till föredragandens liverviiganden nch hcslutar 

att genom proposition föresfi) riksdagen att antaga de förslag som föredra

ganden har lagt fram. 
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