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Propositionens huvudsakliga innehåll 

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

vård i anstalt. Flertalet av ändringarna herör reglerna om isolering och 

annan begränsning av gemensamheten för de intagna i en kriminaldrdsan

stalt. I denna del föreslås bl. a. att den nuvarande huvudregeln om gemen

samhet under arhete utsträcks till att gälla iiven vid arbetsvägran. För 

kollektiv arbetsvägran vid en sluten anstalt föreslås dock en siirskild un

d:mtagsregel. Vidare föreslås att en intagen pft egen hegäran skall fil arbeta 

i enrum, om Himplig plats kan hcredas honom och särskilda skiil inte talar 

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

intagen utövar menligt infiytandc på en annan intagen för en mera restrik

tiv formulering. Detsamma giiller hestiimmelscn om förutsättningarna fiir 

användande av fängsel. I syfte att motverka onödiga förflyttningar mellan 

anstalterna föreslås att tillfälliga avskiljanden skall kunna ske i allmiinl 

häkte. 

Förslaget innebär vidare bl. a. att placering pft en s. k. specialavdelning 

lagregleras. Placering pi\ en sådan avdelning skall få -.kc dels vid kvalifi

cerad fara för rymning eller fritagning som bedöms hli bcst(1cnde for l;lng 

tid. dels när det finns särskild anledning anta att det är päkallat för att 

hindra en intagen från att fortsätta en hrottslig verksamhet av allvarligt slag 

- t. ex. narkotikabrott - under anstalts vi sic/sen. 

I propositionen föreslås också en generell hestiimmelse om att intagna i 

kriminalvårdsanstalter får föreläggas att lämna urinprov för kontroll av 

eventuell narkotikapåverkan. 

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

häktade och anhållna. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den I januari 1981. 

I Riksdage11 1980181. I sam/. Nr I 

Prop. 1980/81: 1 
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I Förslag till 

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

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen !1974: 203) om kriminalvård 
anstalt 

dd1· att 3. 17, IR. 20-23. 50. 51. 52 d och 60** skall ha nedan angivna 
lydelse. 

dels att i lagen skall införas en ny paragraf. 20 a *· av nedan angivna 
lydelse. 

N111·arc111de lydelse Fiireslagen lydelse 

3 ~' 
Kriminalvårdsanstalt är riksanstalt eller lokalanstalt. 

Riksanstalt. lokalanstalt eller av
delning av anstalt är öppen eller 
sluten. 

Regeringen eller myndighet som 
regeringen bestämmer. förordnar 
vilka anstalter som är riksanstalter 
eller lokalanstalter och vilka anstal
ter eller anstaltsavdelningar som är 
öppna eller slutna. 

Riksanstalt. lokalanstalt eller av
delning av anstcilt är öppen eller 
sluten. Fiir placering a1· sådana in
tagna som ai·ses i :!O a §kan sluten 
m·delning inriitt11.1· som specialm·
delning med särskild iil'l·n·akning 
och hegriinsad gemensamhet mel-
lan de intagna. 

Regeringen eller myndighet som 
regeringen hesliimmer. förordnar 
vilka anstalter som är riksanstalter 
eller lokalanstalter. vilka anstalter 
eller anstaltsavdelningar som är 
öppna eller slutna och l'ilka sl11t11a 
m·ddningar som iir specia/m·de/-
ningar. 

Vad i denna lag sägs om öppen eller sluten anstalt g;iller även öppen eller 
sluten avdelning av anstalt. 

Intagen skall arheta tillsammans 
med andra intagna. om ej annat 
följer av hestämmelserna i denna 
lag eller av arbetets särskilda be
skaffenhet. 

Pli fritiden får intagen i den ut
sträckning han önskar det vistas 

1 Senaste lydelse 1976: 506. 

IH 
l:'n intagen skall 1111Jer tid då han 

iir skyldig att 111ji'im t1rhete 1·is1a.1· 
tillsammans med andra intagna. om 
ej annat följer av bestiimmelserna i 
denna lag eller av arbetets särskilda 
heskaffenhet. \iiigrar el/ stiirre w1-
tal m· de intagna l'id en sluten an
.l'falt samtidigt att 11~/i'im det arhete 
som har älagts dem . .filr dock gc
men.l'llmheten mellan dem inskriin
kas i dcn mdn det iir 011ndgiinglig1•n 
påkallat ml'd hiinsyn till .fi'irlu11/a11-
de11a pil a11.1·1alten. 

Pi'1 fritiden får den intagne i den 
utsträckning han önskar det vistas 
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N111·11randc lydt'isl' 

tillsammans med andra intagna. om 
ej annat följer av hesliimmelserna i 
denna lag. I sluten anstalt filr dock 
gellll'llSkllpl'll mellan intagna rå.fi"i
tid inskriinkas. om del är oundgiing
ligen pf1kallat med hiinsyn till för
hållandena på anstalten. 

Intagen får på egen begiiran arbe
ta i enrum. om beaktan.1Tiirda skiil 
talar hiir.fi'ir. 

Läkare skall yttra sig iii·er begii
ran som l/\'.\'l'.\' i fiir.1·ta stycket, om 
mi!iligt innan iirendet m·giires och 
annars inom en vecka diin'.ftcr. 
Medgivande skall omprövas så ofta 
anledning diirtill .fi'ireligger, dock 
minst en gång i månaden. 

Om det är nödvändigt med hän
syn till rikets säkerhet. föreliggande 
fara för intagens egen eller annans 
säkerhet till liv eller hälsa eller för 
allvarlig skadegörelse på anstaltens 
egendom eller för att hindra att in
tagen utöl'ar menligt i1iflytande på 
andra intagna, f(lr intagen htlllas 
m .. 1·kild frän andra intagna. 

3 

Fiircsl11ge11 lrdd.1·1· 

tillsammans med andra intagna. om 
ej annat följer av besliimmelserna i 
denna lag. I sluten anstalt fftr dock 
g1'/llc'11s11111hcte11 mellan intagna pft 
.fi"itidl'11 inskränkas. om det iir ound
giingligcn påkallat med hiinsyn till 
förhållandena på anstalten. 

I a11sl11t11i11g till dyg11sl'ila11 jilr de 
i11tagn11 hållas ai·skilda ./i"ci11 rnr
a11dra. 

18 ~ 

l:-'11 intagen får på egen begäran 
arheta i enrum. om liimplig pl11ts 
kan beredas honom och siirskild11 
skäl inte ta/nr mot det. Medgivande 
hiirtill skall omprövas så ofta det 
finns anledning till det. dock minst 
en gång i månaden. 

Läkare skall 1111dersiik11 en inta
gen som arbetar i <'nr111n. om det 
hchiii·s med hiinsy11 till de1111es till
stå11d. l/11r den intagne arhetat i 
enrum under en .1·am11111nhii11ga11dc 
tid m· en män11d, skall en sådan 
undersiikning 111/tid iig11 mm. 

En intagen .filr hell/as m·skildfrån 
andra intagna, om del är nödvän
digt 

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

2. för att hindra att den intagne 
pål'erkar någon annan intagen att 
all\'ll/'ligt stiira ordningen inom an
stalten, 

3 .. /i'ir att hindra att den intagne 
medl'erkar till att en annan intagen 
.filr tillgång till hern.rningsmedel, 

4. fiir att hindra att den intagne 
alll'arligt 1~(redar en annan intagen. 

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



Prop. 1980/81: 1 

N111·arandc lydclsl' 

Beslut enligt första eller andra 
stycket skall omprövas så ofta an
ledning därtill Ji"ireligger, dock 
minst en gång i månaden. 

4 

Fiire.1·lt1ge11 lydelse 

l:.."tt beslut enligt första eller andra 
stycket skall omprövas så ofta det 
finns anledning till det. dock minst 
1•ar tionde dag. 

20a * 

Intagen som hålles avskild från 
andra intagna enligt 20 ~ skall erhål
la sådan lättnad i avskildheten som 
kt1n ske utan oliigenhet. 

Finns det i fiill som m·scs i 20 * 
andra stycket anledning anta att de 
.fi"irhclllanden som diir lll'.H'.1· kom
mer att hestå en längre tid . .filr den 
intagne placeras på en specialm·
delning. 

l:.."n intagen jilr också placcrns [){/ 
en specialm·delning. 0111 det finns 
särskild anledning anta att det är 
påkallat .fi"ir att hindra honom ji-tln 
hrottslig 1·erksamhet m· alll'lll"ligt 
slag under 1·istelsen i t1nstalt. 

Ett he.1-lut om placering pil en 
specit1lm·ddning skall 0111pr1)1·as så 
<dit1 det finns anledning till det. 
dock minst en gång i månadl'n. 

En intagen som hålls avskild från 
andra intagna enligt 20 ~ skall fd 
den lättnad i avskildheten som iir 
mi~ilig. 

2H 
Innan beslut meddelas om åtgärd 

enligt 20 * eller vid omprövning av 
sådant beslut skall utredning ske 
rörande de omständigheter som in
verkar på frågans avgörande. Liika
rc skall yttra sig i frågan. om miij
ligt innan åtgärden 1·idtages och 
annars inom en 1·ecka diiri:fier. 

' Senaste lydelse 1976: 506. 

Innan beslut meddelas om en åt
gärd enligt 20 eller 20 t1 § och vid 
omprövning av ett sådant beslut 
skall utredning ske rörande de om
ständigheter som inverkar på frå
gans avgörande. 

Den som hälls al'skild på gmnd 
m· alt han är fiirlig fiir sin egen 
siikerlret till /il· dler lrälsa skall un
dersökas m· liikare så snart det kan 
ske. Annan intt1gen som hälls m·
skild enligt 20 § och sådan intagen 
som iir placerad pä en specia/m·
delning skall undersiikas m· /iikare. 
0111 det hehii1·s med hänsyn till den 
intagnes tillstånd. Har en intagen 
hållits m·skild under en samman
lziingwu/e tid m· en månad skall en 
sådan undersiikning alltid iiga rum. 
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N11\'l1ranJe lydelse Fiircslagen lydelse 

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

23 *' 
Intagen som uppträder våldsamt eller som är så påverkad av alkoholhal-

tiga drycker eller annat berusningsmedel att han kan befaras störa ordning
en på anstalten får tillfälligt hållas avskild från andra intagna så länge det är 
nödvändigt för att betvinga det våldsamma uppträdandet eller tills påver
kan har upphört. 

Visar sig andra medel otillrlick
liga för att betvinga våldsamt upp
trädande av intagen, får denne be
läggas med fängsel. om siikerheten 
oundgäng/igen krärer det. 

Läkare skall så snart det kan ske 
.'>'fira sig ö1·er åtgärd enligt fijrsta 
eller andra stycket. Sådant yttran
de behö1·s dock ej i fråga om den 
som hålles avskild därför att han är 
påverkad av berusningsmedel, om 
ej särskilda skäl föreligger. Över 
vad som förekommit skall protokoll 
föras. 

Visar sig andra medel otillräck
liga för att betvinga våldsamt upp
trädande av en intagen. får han häl
las belagd med fängsel, om det iir 
011ndgä11gligen nöd1·iindiR{ med 
hdnsyn till hans egen eller annans 
siikerhet till /il· eller hiilsa. 

Kan en intagen ifall som anges i 
ji'irsta eller andra stycket inte hä/
la.1· arskild på anstalten får han pla
ceras i allmänt häkte i högst t1·ä 
dygn. om detta är lämpligare än att 
lwn förs ö1·er till en annan anstalt. 

Läkare skall så snart det kan ske 
undersöka den som är .föremål för 
åtgärd enligt denna paragrqf. I frå
ga om den som hålls avskild därför 
att han är påverkad av berusnings
medel skall en sådan undersökning 
ci(lck äga rum endast om det be
hö1·s med hänsyn till hans tillstånd. 
Över vad som förekommit skall 
protokoll föras. 

50 ~4 

Under utredning av disciplin
ärende får intagen tillfälligt hållas 
avskild från andra intagna i den 
mån det är oundgängligen nödvän
digt för att syftet med utredningen 
ej skall äventyras. Åtgärden får i 
intet fall bestå längre än fyra dagar. 
Den intagne skall erhålla sådan 
lättnad i avskildheten som kan ske 
utan olägenhet. 

'Senaste lydelse 1976: 506. 
4 Senaste lydelse 1976: 506. 

Under utredningen av ett disci
plinärende får en intagen tillfälligt 
hållas avskild från andra intagna i 
den mån det är oundgängligen nöd
vändigt för att syftet med utred
ningen ej skall äventyras. Åtgärden 
får i intet fall bestå längre än fyra 
dy[.!n. Kan den intagne inte hållas 
<H"skild på anstalten. får han pla
ceras i allmänt häkte. om delta är 
lämp/i[.!are än att han .fiJrs ö1-er till 
en annan anstalt. Den intagne skall 
få den lättnad i avskildheten som är 
möjlif,!. 
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Nul'(lrande lydelse 

Discipliniirende skall avgöras 
skyndsamt. Innan beslut meddelas 
enligt 47 * skall förhör hållas med 
den intagne. Liikare skall så snart 
det kan skl:' yttra sig riirande åtgiird 
rnligt 50 *· Över vad som förekom
mit vid förhör och annan undersök
ning skall protokoll föras. 

Intagen som kan misstiinkas 
rnra p<h·erkad av narkotika .fdr 
j('ireliiggas att liimna urinprol'. 

Den som är intagen i anstalt. i 
1·ilken .fi"iretriide.\"\'is placeras in
tagna som icke eller i endast ringa 
mån har tugit hefattni11g med nar
kotika . .fi/r fiJrc/iiggas att liimna 
urinprm·. <l1·en om han ej mis.l'tiin
kes 1·ara pårerkad a1· narkotika. 

6 

Fiireslagen lydelse 

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

En intage 11 .fl/r .fi'ire/iiggas att 
liimna 11ri11pro1· J('ir komroll m· '111-
rul'ida han iir pårerkad a1· narko
tika. 

60 ~ 7 

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

Regeringen kan förordna om 
överflyttning till tjänsteman inom 
kriminalvården av övervaknings
nämnds befogenhet enligt 54 och 
55 ** samt av kriminalvårdsstyrel
sens befogenhet enligt denna lag i 
annat fall än som avses i /7 * fi'irsta 
stycket andra meningen. 20 * andra 
stycket samt 20 a. 35 och 39 **. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1981. 

'Senaste lvdelse 1976: 506. 
n Senaste lvdclse 1976: 901. 
7 Senaste lydelse 1976: 506. 
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2 Förslag till 

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

Härigenom föreskrivs att 15 och 17 §§lagen I 1976: 371) om behandlingen 
av häktade och anhållna m. fl. skall ha nedan angivna lydelse. 

Numrande lydelse Fiireslagen lydelse 

Häktad får beläggas med fängsel 

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

2. i övrigt för att betvinga våld- 2. i övrigt för att betvinga våld-
samt uppträdande av den häktade. samt upptriidande av den häktade. 
om andra medel visar sig otillräck- om andra medel visar sig otillräck-
liga och siikerheten oundgängligen liga och det iir oundgängligen niid-
kriirer det. 1·iindigt ml'd hiinsyn till den hiikta

des egen eller annans siikerhet till 

Läkare skall så snart det kan ske 
yttra sig ii1·er åtgärd enligt första 
stycket 2. 

IH 

li1· eller hiilsa. 
Läkare skall så snart det kan ske 

undersiika den som iir _fi"iremål fi'ir 
åtgärd enligt första stycket 2. 

Vad som sägs i denna lag om häktad har motsvarande tillämpning på 
I. den som har anhållits eller gripits på grund av misstanke om brott. 
2. den som har intagits i häkte eller polisarrest för förpassning till 

kriminalvårdsanstalt och 
3. den som har tillfälligt placerats 

i häkte med stöd av 43 * första 
stycket tredje meningen lagen 
11974:203) om kriminalvård i an-
stall. 

3. den som har tillfälligt placerats 
i häkte med stöd av 23 .~ tredje 
.\'/ycket. 43 * första stycket tredje 
meningen eller 50 ~ tredje meningen 
lagen I 1974: 203) om kriminalvård i 
anstalt. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1981. 
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JUSTITIEDEPARTEMENTET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid n.:geringssamrnantriide 

1980-04-30 

8 

Närvarande: statsministern Fiilldin. ordförande. och statsråden Ullstcn. 

Bohman. Mundebo. Wikström. Friggeho. Mogård. Dahlgren. Söder. 

Krönmark. Burenstam Linder. Johansson. Wirten. Holm. Andersson. 

Boo. Winberg. Adelsohn. Dancll 

Föredragande: statsrådet Winberg 

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

m.m. 

Inledning 

Med stöd av regeringens bemyndigande tillkallade dåvarande chefen för 

justitiedepartementet i juli 1976 en kommitte för att se över bestämmelser

na om isolering inom kriminalvården. 1 Kommitten. som antog namnet 

utredningen om isolering inom kriminalvården. överlämnade i mars 1979 

betänkandet (SOU 1979: 4) Avskildhet och gemenskap inom kriminalvår

den. Betänkandet innehåller förslag till ändringar i lagstiftningen om isole

ring. Det upptar också förslag till åtgärder för att förebygga behovet av 

isolering och till alternativa åtgärder med syfte att begränsa institutets 

användning. En sammanfattning av innehållet i betiinkandet bör fogas till 

protokollet i detta ärende som hilaga I. Vidare bör till protokollet som 

hilaga 2 fogas de i betänkandet framlagda lagförslagen. 

Betänkandet har remissbehandlats. En sammanställning av remissytt

randena bör fogas till protokollet i detta ärende som hi/aga 3. 

Utredningens förslag till förebyggande och alternativa åtgärder har, i 

den mån de har bedömts medföra budgetmässiga konsekvenser. behand

lats i årets budgetproposition (prop. 1979/80: WO. bil. 5 s. 72-821. som i 

denna del har lämnats utan erinran av riksdagen (Ju U 1979/80: 34. rskr 

1979/80: 282). Jag avser att nu ta upp de frågor som i övrigt har aktualise

rats genom betänkandet och som främst gäller ändringar i gällande bestiim

melscr. 

1 Riksdagsledamoten Arne Nygren. ordförande. dävarande riksdagsledamoten Per 
Gahrton. generaldirektören Bo Marlinsson, dåvarande riksdagsledamoten Lars 
Schött och ombudsmannen Sven Selin. 



Prop. J 980/8 J : 1 9 

Jag kommer vidare att ta upp en fråga om utvidgning av möjligheterna 

att använda urinprov som ett led i strävandena att sråra upp narkotika 

inom kriminalvårdens anstalter. 

2 Föredragandens överväganden 

2.1 Gällande ordning i korthet 

En av de grundläggande principerna inom modern kriminalvård i anstalt 

är att en intagen i största möjliga utsträckning skall vistas i gemensamhet 

med andra intagna. Av främst ordnings- och säkerhets skäl har det emeller

tid ansetts nödvändigt att i vissa situationer begränsa denna gemensamhet. 

Den längst gående begränsningen är placering i enrum. i dagligt tal kallad 

isolering. Nu gällande regler om gemensamhet och avskiljande finns i lagen 

( 1974: 203) om kriminalvård i anstalt (KvaL). som har ersatt den tidigare 

s. k. behandlingslagen ( 1964: 541 I. I lagen om kriminalvård i anstalt har 

slagits fast att gemensamhetsprincipen skall gälla under såväl arbetstid 

som fritid. Den nya regleringen innebar vidare att man i betydande grad 

inskränkte möjligheterna till isolering som säkerhetsåtgärd och som en 

form av disciplinär bestraffning. Tillämpningsområdet för isolering begrän

sades ytterligare genom en lagändring år 1976. (prop. 1975176: 165. JuU 

1975176: 43, rskr 1975176: 373, SFS 1976: 506), då tidigare bestämmelser om 

avskildhet för behandlingsplanering och som disciplinär bestraffning helt 

upphävdes. Dessutom begränsades möjligheterna att hålla en intagen i 

enrum under utredning av ett disciplinärende. 

I korthet innehåller lagen om kriminalvård i anstalt numera följande 

regler om isolering. 

En intagen kan på egen begäran få arbeta i enrum om beaktansvärda skäl 

talar för det (18 § l. 

Tvångsmässig avskildhet kan förekomma som en säkerhets- eller 

skyddsåtgärd, om det är nödvändigt med hänsyn till rikets säkerhet. fara 

för en intagens egen eller annans säkerhet till liv eller hälsa eller för 

allvarlig skadegörelse på anstaltens egendom eller för att hindra att en 

intagen utövar menligt inflytande på andra intagna (20 § första stycket). 

Detsamma gäller. om den intagne uppträder våldsamt eller är så berusad 

att han kan befaras störa ordningen på anstalten ( 23 § ). Han får dock hållas 

avskild endast så länge det är nödvändigt för att betvinga det våldsamma 

uppträdandet eller tills hans påverkan har upphört. Vidare kan en intagen. 

om det är oundgängligen nödvändigt. hållas avskild under utredning av ett 

disciplinärende (50 ~). 

För den kategori intagna som avses i 7 § tredje stycket KvaL finns 

särskilda bestämmelser om isolering. Det gäller här intagna som har dömts 

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

mer och som med hänsyn till att de saknar fast anknytning till riket eller till 
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arten av hrottsligheten eller eljest kan befaras vara siirskilt benägna att 

avvika rn.:h fortsätta en brottslig verksamhet av särskilt allvarlig karaktiir. 

En intagen som omfattas av 7 ~ tredje stycket Kval och som pä där 

angivna grunder är placerad i en sluten anstalt för hållas avskild friin andra 

intagna. om det hedöms nödviindigt for att förhindra planlagd rymning 

eller fritagning (20 * andra stycket>. 

Till avskiljande i KvaL:s mening riiknas inte placering pli de s. k. spe

cialavdelningar som iir avsedda för särskilt rymningsbeniigna eller farliga 

intagna med långa strafftider. Förusiittningarna för placering pä sådana 

avdelningar regleras över huvud taget inte i lagen. 

För en närmare redogörelse för innehållet i giillande rätt hänvisas till 

utredningsbetänkandet. 

2.2 Allmänt om utredningens förslag 

Utredningen har framhållit att de särskilda förhållanden som råder på 

kriminalvärdsanstalter får till följd att det relativt lätt kan uppstfl ordnings

och disciplinprohlem och att de inom samhiillet i övrigt förekommande 

medlen för att upprätth[1lla social kontroll många gånger har visat sig 

otillräckliga. Dessa omständigheter i förening med personalens beriittigade 

krav på goda arhetsförhållanden medför att särskilda kontrollmöjligheter 

måste stå till buds. Det är enligt utredningen svftrt att utifrån den forskning 

som har förekommit dra några säkra slutsatser beträffande eventuella 

skadliga effekter av isoleringsåtgärder. särskilt som de individuella varia

tionerna är betydande. Enligt utredningens hedömning iir det inte möjligt 

att helt avskaffa åtgärder av denna typ. I första hand bör emellertid 

behovet av sådana åtgiirder förehyggas. I andra hand gäller det att finna 

alternativ till dem. 

För egen del har jag redan i prop. 1979/80: I 00 (bil. 5 s. 79) uttalat att jag i 

likhet med utredningen och rcmissinstanserna anser det klarlagt att för

utsättningar f. n. saknas för att helt avvara isoleringsfttgärder inom krimi

nalvärden. Med den ökning av den allvarliga brottsligheten och det hård

nande klimat på kriminalvårdsanstaltcrna som vi har upplevt under senare 

tid framstår det som en nödvändighet att kriminalvården även i fortsätt

ningen tillförsäkras de medel som behövs för att tillfredsställande förhål

landen skall kunna upprätthållas på anstalterna. Klart är samtidigt att 

isolering är en från humanitär synpunkt ingripande åtgiird. I den nämnda 

propositionen uttalade jag min anslutning till utredningens uppfattning att 

det är angeläget att användningen av sådana åtgärder begränsas i all möjlig 

utsträckning. I propositionen konstaterades också att utredningens förslag 

till förebyggande och alternativa ätgiirder fått ett i huvudsak positivt mot

tagande från remissinstansernas sida. Med hänsyn till den återhållsamhet 

som i nuvarande statsfinansiella läge måste iakttas i fråga om nya åtagan

den hedömdes visserligen de mera kostnadskrävande av förslagen inte 
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kunna genomföras f. n. Jag uttalade emellertid som min mening att flertalet 

av de förslag som inte kan förverkligas omedelbart kommer att vara till god 

ledning vid den fortsatta planeringen av anstaltsvården. 

Utredningen har också gjort en bred genomg:lng av andra åtgärder som 

kan vara ägnade att förbättra miljön i vid bemärkelse i kriminalvårdens 

anstalter och därmed även att minska behovet av isokringsåtgärdcr. I 

detta hänseende har utredningen bl. a. berört frågor om förh·Illandet mel

lan personal och intagna. de intagnas arbete. utbildning och fritidsverk

samhet samt deras kontakter med yttervärlden och medinllytande i vissa 

frågor som angtir anstaltslivet. Vissa av dessa frågor har behandlats i prop. 

1979/80: 100. Det ankommer i övrigt närmast på kriminalvärdsstyrelsen att 

i det fortlöpande översynsarbctet ta tillvara de enligt min mening 111y1.:ket 

värdefulla synpunkter som utredningen har redovisat i den män de inte 

förutsätter författningsändringar. I likhet med LO vill jag ocks<I framhålla 

att behovet av att tillgripa isolering och liknande åtgiirder säkerligen mins

kar i den mån ansträngningarna för planering av de dömdas återanpassning 

i samhället kan effektiviseras. 

Även de förslag till ändringar i gällande bestämmelser som har lagts fram 

i betänkandet har vid remissbchandlingen fått ett i stort sett positivt 

mottagande. Kriminalvårdsstyrclsen har dock uttalat att det enligt styrel

sens mening inte är möjligt att begränsa möjligheterna till avskiljande. om 

inte allmänna resursförstärkningar sker samtidigt. 

För egen del anser jag i likhet met flertalet remissinstanser förslagen i 

betänkandet vara i huvudsak väl ägnade att läggas till grund för lagstift

ning. Självfallet skulle det ha varit en fördel, om samtidigt i större utsträck

ning än som skett utrymme hade kunnat skapas för att tillgodose de i lKh 

för sig angelägna önskemål för kriminalvårdens del som utredningen har 

pekat på i betänkandet. Att en del av dessa förslag har måst ställas på 
framtiden bör dock inte hindra att man redan nu vidtar s<idana förbättring

ar som kan genomföras inom ramen för tillgängliga resurser. Jag vill också 

erinra om vad jag uttalade i prop. 1979/80: 100 !bil. 5 s. 80) om att vissa 

beslutade och planerade reformer på straff rättens omr{1de kan vara ägnade 

att minska den nuvarande beläggningen på anstalterna. Detta kan i sin tur 

öka förutättningarna för att tillgodose bl. a. det reformbehov som enligt 

min mening är ett av de viktigaste som utredningen har pekat på. nämligen 

en minskning av bostadsavdelningarnas storlek på vissa anstalter (jfr JuU 

1979/80: 34 s. 8). 

Utredningens grundsyn iir att sådan isolering som inte sker på den 

intagnes egen begäran aldrig får motiveras av behandlingsskäl utan endast 

får vidtas i syfte att tillgodose ett förebyggande säkerhets- eller skyddsbe

hov. Detta är en princip som jag i likhet med remissinstanserna helt kan 

ställa mig bakom och som också ligger till grund för gällande bestämmelser 

på området. Som utredningen också påpekar kan det däremot ibland vara 

till fördel från behandlingssynpunkt att en intagen som så önskar kommer 
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ifrån umgänge med andra intagna. Han kan också behöva skyddas från 
övergrepp från dessa. Det är därför uppenbart att man i viss mån måste 

göra andra bedömningar i fråga om det frivilliga avskiljandet än beträffan

de det tvångsmässiga. 
En särskild fråga av generell räckvidd som vid remissbehandlingen har 

tagits upp av socialstyrelsen gäller de unga lagöverträdarnas situation. 

Styrelsen har kritiserat betänkandet för att denna fråga inte har behandlats 

särskilt och har som sin mening uttalat att avskiljande av personer under 20 

år från umgänge med andra i princip inte bör få förekomma. 
Jag vill för egen del först erinra om att de skadliga verkningar som 

avskiljande kan få för ungdomar numera är allmänt erkända. I den mån 

sådana åtgärder aktualiseras beträffande yngre lagöverträdare kräver detta 

självfallet särskilda överväganden. Som socialstyrelsen också påpekar 

torde man dock inte kunna utesluta att det - exempelvis vid berusning -

kan vara nödvändigt att avskilja även en ung lagöverträdare frän övriga 

intagna under kortare tid. Uppenbart är att den intagnes ålder alltid måste 

beaktas när fråga uppkommer om isolering oavsett vilken grund det är 

fråga om och att långvariga avskiljanden endast i extremfall kan vara 

försvarliga när det är fråga om unga personer. Jag anser emellertid inte 

tillräckliga skäl föreligga för att införa något uttryckligt förbud i lagen mot 
att avskilja intagna under en viss ålder. De rättssäkerhetsgarantier som 

finns inbyggda i förfarandet utgör enligt min mening ett tillräckligt skydd 

mot åtgärder som ter sig olämpliga från den synpunkt som har angetts nu. 
Jag övergår nu till att behandla de särskilda lagstiftningsfrågor som har 

aktualiserats genom utredningens betänkande. 

2.3 Gemensamhetsprincipen 

I 17 * KvaL finns bestämmelser om gemensamhet under arbete och 
fritid. I paragrafen föreskrivs att en intagen skall arbeta tillsammans med 
andra intagna om inte annat följer av lagen eller av arbetets särskilda 
beskaffenhet. Denna föreskrift anses i princip också reglera frågan om 

gemensamhet för en intagen som bedriver studier under arbetstid. På 

fritiden får en intagen i den utsträckning han önskar det vistas tillsammans 

med andra intagna. om annat inte följer av lagen. Gemensamheten under 

fritid mellan intagna i sluten anstalt får dock inskränkas om det är ound

gängligen påkallat med hänsyn till förhållandena på anstalten. Bestämmel

serna om gemensamhet under fritid anses också reglera förhållandet för 

sjukskrivna och pensionärer, vilka inte har arbetsplikt. 

Någon uttrycklig bestämmelse om att de intagna får hållas avskilda från 

varandra nattetid finns inte i lagen. Enligt kriminalvårdsstyrelsens före

skrifter i anslutning till lagstiftningen om kriminalvård i anstalt tcirk. nr Il 
1974, det s. k. vårdcirkuläret) tillämpas dock den ordningen att dörrarna till 

bostadsrummen i en sluten anstalt låses kl. 20.00, om inte styrelsen har 
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beslutat annorlunda för en viss anstalt. Vid en öppen anstalt bestämmer 

styresmannen den tidpunkt vid dagens slut efter vilken de intagna skall 

vistas i sina bostadsrum. 

Utredningen har inte föreslagit någon annan ändring i 17 § K vaL än ett 

tillägg om att intagna i sluten anstalt får hållas avskilda från varandra 

nattetid. Utredningen har motiverat detta förslag med att lagens huvud

princip bör vara att de intagna skall vistas i gemensamhet och att avsteg 

från denna princip bör få göras endast med stöd av en uttrycklig bestäm

melse i lagen. 

I likhet med utredningen och remissinstanserna anser jag att det lämpli

gen bör komma till klart uttryck i lagtexten att de intagna får hållas 

avskilda från varandra efter dagens slut. Som hovrätten för Västra Sverige 

har påpekat vid remissbehandlingen kan en bestämmelse härom inte be

gränsas till att avse slutna anstalter. Även på öppna anstalter bör de dömda 

nämligen liksom nu kunna hållas avskilda från varandra under natten. låt 

vara att dörrarna till bostadsrummen på sådana anstalter också i fortsätt

ningen bör vara olåsta. Någon ändring av denna ordning har f. ö. inte 

åsyftats av utredningen. 

Som riksåklagaren (RÅ) har påpekat vid remissbehandlingen täcker det 

av utredningen valda uttrycket "nattetid'' knappast en så tidig del av 

dygnet som den då bostadsrummen f. n. låses vid flertalet slutna anstalter. 

Med hänsyn härtill bör en föreskrift i ämnet ges den avfattningen att de 

intagna får hållas avskilda från varandra i anslutning till dygnsvilan. En 

senareläggning av inlåsningstiden vid de slutna anstalterna framstår som 

en angelägen reform men kan inte genomföras f. n. (jfr prop. 1979/80: 100 

bil. 5 s. 81, JuU 1979/80: 34 s. 10). 

I enlighet med vad som har anförts nu förordar jag att 17 ~ K vaL 

kompletteras med ett nytt tredje stycke där det anges att de intagna får 

hållas avskilda från varandra i anslutning till dygnsvilan. Jag vill i likhet 

med utredningen understryka att denna bestämmelse självfallet inte får 

uppfattas så att den utgör något hinder mot att intagna genom s. k. sam

sittning bereds möjlighet till ett visst begränsat umgänge under kvällstid 

när detta från personalmässiga och andra synpunkter bedöms som möjligt. 

Tvärtom bör sådana åtgärder för att motverka de negativa verkningarna av 

isoleringen uppmuntras. 

Kriminalvårdsstyrelsen har under remissbehandlingen uttalat att den 

grundläggande principen om gemensamhet under arbetstid bör gälla oav

sett om den intagne faktiskt arbetar eller inte. Bl. a. i situationer då det 

uppstår kollektiv arbetsnedläggelse är det enligt styrelsen dock inte möjligt 

att tillämpa gemensamhet mellan de intagna. Styrelsen har därför ifrågasatt 

om det inte i lagen om kriminalvård i anstalt bör införas en bestämmelse 

som tillåter att gemensamheten tillfälligt begränsas i undantagssituationer. 

I realiteten har. anför styrelsen. _inlåsning i bostadsrum av hänsyn till 

säkerheten vid några tillfällen framtvingats trots att det varit tveksamt om 
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det funnits stöd för åtgärden i lagen. Liknande synpunkter har anförts av 

JO och Statsanställdas förbund. 

I likhet med kriminalvårdsstyrelsen anser jag att den grundläggande 

regeln om att de intagna skall vistas tillsammans i princip bör gälla även för 

en intagen som vägrar utföra ålagd sysselsättning. Avskiljande bör sålunda 

inte få användas som bestraffning för arbetsvägran. Detta bör uttryckas i 

lagen på det sättet att en intagen under den tid då han är skyldig att utföra 

arbete skall vistas tillsammans med andra. Jag förordar att 17 ~ första 

stycket utformas i enlighet hiirmed. 

Med anledning av vad kriminalvårdsstyrelsen har uttalat om situationen 

vid kollektiv arhetsvägran vill jag först erinra om att en intagen enligt 12 * 
KvaL är skyldig att utföra det arbete eller delta i den undervisning eller 

utbildning som har ålagts honom. Vägran att utföra ålagd sysselsättning 

kan medföra disciplinstraff. dvs. varning eller förlängning av verkställig

hetstiden. 1 den mån en arbctsviigran innebär all den vägrande utövar 

menligt inflytande på andra eller det disciplinbrott som vägran innebiir 

behöver utredas kan avskiljande ske med stöd av 20 resp. 50 ~ K vaL. Det 

är emellertid uppenbart att tilliimpningsområdet för dessa regler vid arbets

vägran är begränsat. Om den grundläggande bestämmelsen om gemensam

het under arbetstid nu utvidgas i enlighet med mitt förslag. blir det enligt 

min mening nödvändigt att införa ett uttryckligt undantag med sikte på 

kollektiv arbetsvägran med hänsyn till att personalstyrkan vid anstalterna 

som regel inte är dimensionerad för att klara av en sådan situation. Med 

kollektiv arbetsvägran avser jag då samtidig vägran av åtminstone något 

eller några tiotal personer. Praktiskt behov av en sådan undantagsregel 

finns endast beträffande de slutna anstiilterna. Jag förordar därför att 17 * 
första stycket K vaL kompletteras med en föreskrift i vilken det anges att 
om ett större antal av de intagna vid en sluten anstalt samtidigt vägrar att 

utföra det arbete som har alagts dem. gemensamheten mellan dem får 
begränsas i den mån det är oundgängligen påkallat med hänsyn till förhål

landena på anstalten. Det bör understrykas att en sa långtgående åtgärd 

som inlåsning i bostadsrum bör få vidtas med stöd av den nu föreslagna 

bestämmelsen endast om tillsynen inte kan ordnas på annat sätt. Jag vill 

vidare framhålla att det som regel inte bör linnas anledning att tillämpa den 

nya bestämmelsen i andra fall än då en kollektiv arbetsvägran har till syfte 

att störa ordningen eller arbetsdriften inom anstalten. För att säkerställa en 

enhetlig tillämpning hör besluten i dessa ärenden förbehållas kriminal

vårdsstyrclsen. Jag återkommer till denna fråga i avsnitt 2.8.1. 

2.4 De särskilda bestämmelserna om avskiljande 

2.4.l Arhete i enrum pil egen hegämn 
Enligt nu gällande bestämmelse får en intagen pil egen begäran arbeta i 

enrum om beaktansvärda skäl talar för det. Utredningen har föreslagit den 
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ändringen att sådant enrumsarbete skall ni ske om inte skiil iir emot det. 

således en omvänd presumtion. En sådan ordning stifr enligt utredningen i 

bäst överensstämmelse med den grundläggande tanken i 1974 års kriminal

vårdsreform att den intagne i största möjliga utsträckning bör ha personlig 

frihet och möjlighet att själv påverka sin !'.ituation. Till utredningens stiill

ningstagande har bidragit att våld och hot om våld intagna emellan inte iir 

ovanliga. Man kan enligt vad utredningen framhåller inte räkna med att 

den som är utsntt för övergrepp av s{1dant slag skall nvslöja för anstaltsper

sonalcn varifrån det härrör. Över huvud taget gäller enligt utredningen att 

de skäl som ligger till grund för en begärnn om arbetsplacering i enrum ofta 

kan ha sin utgångspunkt i förhållanden som inte alls eller endast med 

svårighet är åtkomliga för en utomståendes bedömning. 

Utredningen erinrar om att den nuvarande bestämmelsen har avsetts 

innebära att den intagnes begäran om enrumsplacering inte skall godtas 

utan vidare utan att vissa skäl skall finnas. Med den föreslagna formule

ringen har utredningen velat marken. att den intagne i princip skall få välja 

om han vill arbeta i enrum eller ej. När risk för skadliga verkningar är 

uppenbar, t. ex. av hälsoskäl, eller rätten till enrumsarbete missbrukas i 

syfte att lamslå produktionen, bör emellertid enligt utredningen anstalts

ledningen liksom nu ha möjlighet att avslå en begäran om enrumsarbete. 

Av praktiska skäl överförs i allmänhet intagna som önskar arbeta i 

enrum - s. k. rosökare - till särskilda avdelningar. vilka brukar kallas 

roavdelningar. Dessa finns nästan undantagslöst på de slutna anstalterna. 

Som framgår av redovisningen i budgetpropositionen (prop. 1979/80: 100 

bil. 5 s. 76) har utredningen förordat en viss utökning av antalet platser för 

rosökare (roplatser). 

De flesta remissinstanser som har uttalat sig om utredningens förslag till 

ändring av 18 ~ har ställt sig positiva. Kriminalvårdsstyrelsen och JO har 

därvid framhållit att antalet roplatser måste ökas för att förslaget skall 

kunna genomföras. 

Även enligt min mening ger den av utredningen föreslagna lagtexten 

bättre än den nuvarande uttryck för att enskilda intagnas önskan att slippa 

gemensamhet med andra i möjligaste mån bör respekteras, något som 

förefaller vara en riktig rrincip. Det hårdnande klimatet ptl vissa anstalter 

och de intagnas många gånger dåliga psykiska och fysiska kondition bidrar 

till att stort avseende hör fästas vid den intagnes önskemål om enrumspla

cering. Man torde vidare inte kunna bortse från att en intagens begäran om 

sådan placering många gånger kan antas ha sin grund i en önskan att 

komma ifrån narkotikamissbruk, låt vara att sådana skäl kanske inte anges 

för anstaltspersonalen. Med beaktande av det anförda anser jag mig liksom 

de flesta remissintanserna i princip kunna godta utredningsförslaget. 

Jag vill emellertid framhålla att en begiiran om enrumsplacering inte 

heller i fortsättningen bör beviljas utan vidare. Ett skiil mot att bifalla 

framställningen kan vara att det finns grundad anledning anta att den ingår 
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som ett led i en organiserad strävan att störa arbetsdriften. Ett annat skäl 

kan givetvis vara att isoleringen, fastän självvald. kan befaras ha en nega

tiv inverkan på den intagnes psykiska hälsa. 

l budgetpropositionen <prop. 1979/80: 100 bil. 5 s. 81-82) har jag konsta

terat att antalet platser för placering i enrum på egen begäran f. n. är 

tillräckligt. Erfarenheterna från tillämpningen av den ändrade ordning som 

här har förordats får utvisa om en omdisponering bör ske med syfte att öka 

antalet sådana platser. I nuvarande läge bör det komma till direkt uttryck i 

lagtexten att en förutsättning för att en intagens ansökan om enrumsplace

ring skall beviljas är att en lämplig plats för sådant arbete kan beredas 

honom. Detta behöver naturligtvis inte nödvändigtvis innebära att det 

måste finnas en plats på en roavdelning. 

Med hänsyn till det anförda förordar jag att 18 * första stycket K vaL får 

det innehållet att en intagen på egen begäran får arbeta i enrum, om lämplig 

plats kan beredas honom och särskilda skäl inte talar mot det. Till frf1gan 

om läkarmedverkan vid sådana enrumsplaceringar återkommer jag i av

snitt 2.5.2. 

2.4.2A1'.~ki/jande m· skydds- eller siikerhctsskiil 

I 20 § första stycket KvaL finns bestämmelser om avskiljande i fall niir 

det är nödvändigt med hänsyn till rikets säkerhet eller till föreliggande fara 

för intagens säkerhet till liv eller hälsa eller allvarlig skada pä anstaltens 

egendom eller för att hindra att en intagen utövar menligt inflytande på 

andra intagna. Andra stycket i samma paragraf behandlar frägan om isole

ring av sådana intagna som är placerade i sluten anstalt med stöd av 7 § 

tredje stycket K vaL. Det gäller här intagna som har dömts till frihetsberö

vande i lägst två år och som kan befaras vara särskilt benägna att avvika 

och fortsätta brottslighet av särskilt allvarlig karaktär. Bestämmelser om 

avskiljande på grund av våldsamt uppträdande eller berusning finns i 23 §. 

De olika anledningarna till avskiljande behandlas i det följande var för sig. 

Rikets säkerhet 

Denna bestämmelse om avskiljande hade vid den tid df1 utredningens 

betänkande avlämnades aldrig tillämpats efter sin tillkomst år 1974. Att 

den togs in i lagen om kriminalvård i anstalt får enligt utredningen ses mot 

bakgrund av att det i ett uppmärksammat fall hade förekommit att en 

intagen med stöd av motsvarande bestämmelser i tidigare lagstiftning hade 

hållits långvarigt avskild med hänsyn till rikets säkerhet. Utredningen 

föreslår att den nuvarande bestämmelsen behålls. eftersom man måste 

räkna med att en liknande situation kan uppkomma också i framtiden. Inte 

heller remissinstanserna har föreslagit någon ändring. 

Sedan utredningen avlämnat sitt betänkande. har det i ett fall varit 

nödvändigt att tillämpa den aktuella grunden för avskiljande. Jag förordar 

liksom utredningen och remissinstanserna att denna grund för avskiljande 

behålls. 
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Fara för intagens egen eller för annans säkerhet 

Avskiljande med hänsyn till den intagnes egen siikerhct till liv eller hälsa 

kan vara nödvändigt till följd av att fara hotar den intagne från annan 

intagen. I den mån den intagne är utsatt för fara från annan genom hot om 

våldshandlingar är det givetvis önskvärt all åtgiirder vidtas mot den som 

utövar hotet. Som utredningen påpekar visar emellertid erfarenheten all 

det endast undantagsvis är möjligt all få denne utpekad och all anstaltsled

ningcn som regel hara har kännedom om att en viss intagen löper fara men 

inte om vem det är som är farlig för honom. Som tidigare har berörts kan 

det förekomma att den intagne i en sådan situation själv begär cnrumsar

bete. Så är emellertid långt ifrån alltid fallet. Då det givetvis är kriminalvår

dens skyldighet att skydda de intagna mot våldshandlingar från medin

tagna, måste anstaltslcdningcn ha möjlighet att ingripa när det finns risk för 

sådana. Ibland kan omflyttning inom anstalten eller förflyttning till annan 

anstalt lösa problemet. men sådana åtgärder är inte alltid tillräckliga för all 

bereda den intagne erforderligt skydd. Man måste därför kunna avskilja 

den intagne. om det med rimlig grad av sannolikhet kan befaras att han 

kommer att bli utsatt för våld från medintagna och det inte är känt vilka 

dessa är. 

Som utredningen har konstaterat måste den nu aktuella grunden kunna 

tillämpas också vid risk för självskada eller självmord. Att man i sådana 

fall frän kriminalvårdens sida i första hand har att sörja för att den intagne 

får e1forderlig medicinsk hehandling är självklart. I den mån det är känt att 

en viss intagen utövar våld eller hot mot en annan intagen eller mot någon 

av personalen är det givet att åtgärder måste vidtas mot gärningsmannen. I 

vissa fall kan förflyttning av denne till annan anstalt eller avdelning komma 

i fråga. men även enrumsplaccring måste som utredningen framhåller 

kunna tillgripas i sådana fall. 

Utredningen har. niir det gäller avskiljande på nu ifrågavarande skäl. 

föreslagit att det starkare än f. n. - genom utbyte av uttrycketfi"ireli.i:gan

dc fara till påtai:lig fara - betonas att avskiljande! endast ·skall kunna ske 

med stöd av tillförlitliga uppgifter om faran. Enligt min uppfattning måste 

detta emellertid anses följa även av bestämmelsens nuvarande lydelse. 

Man kan inte bortse från risken att den ändring som utredningen har 

förordat leder till onödiga tolkningssvårigheter i praktiken. Liksom RÅ 

anser jag därför att den nuvarande avfattningen av paragrafen bör behållas. 

Skadegörelse på anstaltens egendom 

Utredningen har framhållit att riskerna för omfattande och allvarlig 

skadegörelse på anstalternas egendom har ökat under senare år och att 

vissa förberedelser för sådan skadegörelse. t. ex. insmugglande av spräng

medcl. också kan utgöra hot mot personalens och medintagnas liv och 

hälsa. Det måste enligt utredningen finnas tillgång till medel att förhindra 

2 Rik.1d11gcn 1980181. I sam/. Nr I 
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att sådana aktioner genomförs. Den möjlighet som enligt 20 * K vaL förelig

ger att hålla en intagen avskild vid fara för allvarlig skadegörelse hör enligt 

utredningen tillgripas främst när det kommer till anstaltens kännedom att 

sprängmedcl har smugglats in i anstalten eller att omfattande skadegörelse 

av annan orsak kan väntas. Utredningen föreslår att bestämmelsens orda

lag ändras så att vikten av restriktivitet betonas. Uttrycket "allvarlig 

skadegörelse" föreslås därför utbytt mot "sabotage handlingar eller annan 

omfattande skadegörelse". Förslaget stämmer i huvudsak överens med 

vad som i anslutning till tillkomsten av lagen om kriminalvård i anstalt 

förordades i en motion (mot. 1974: I 607l. vilken dä inte vann riksdagens 

bifall (jfr JuU 1974:2 s. 50-51 ). För egen del instämmer jag i utredningens 

uppfattning att möjlighet till isolering på grund av fara för skadegörelse bör 

behållas men tillämpas restriktivt. Detta har också kommit till uttryck i 

förarbetena till den gällande bestämmelsen. Där framhölls lprop. 1974:20 

s. 228) att risk för materiell skadegörelse i flertalet fall borde mötas på 

annat sätt än genom isolering. Den aktuella bestämmelsen motiverades 

med att man inte helt kunde utesluta att det undantagsvis kan uppstå 

situationer då det föreligger fara för sabotagehandlingar av särskilt allvarlig 

natur och att det av denna anledning någon gång kan tänkas bli nödvändigt 

att besluta om isolering för att hindra att en sådan handling företas. 

Att i själva lagtexten införa termen "sabotagehandling" synes som RÅ 

har påpekat mindre lämpligt. eftersom sabotage är en brottsbenämning 

enligt brottsbalken med speciell innebörd och bestämmelsen därför skulle 

bli missvisande. Jag anser att den nuvarande formuleringen är tillräckligt 

återhållsam och bör behållas. 

Menligt inflytande 

De flesta av de avskiljanden som beslutas med stöd av 20 ~ K vaL har till 

syfte att hindra att en intagen utövar menligt inflytande på andra intagna. 

Utredningen erinrar om att bestämmelsen enligt lagens förarbeten en

dast är avsedd att användas i allvarliga situationer. såsom vid uppmaning 

till medverkan i sabotagehandlingar eller andra ordningsstörningar inom 

anstalten eller vid trakasserier eller annat hänsynslöst uppträdande mot 

andra intagna. Vid de flesta anstalter har bestämmelsen enligt utredningen 

också fått en sådan tillämpning. Utredningen anser emellertid att bestäm

melsen i sin nuvarande utformning ger utrymme för missbruk och påpekar 

att det har förekommit att den tillämpats på ett sätt som inte har avsetts. 

Vid någon anstalt har den t. ex. generellt tillämpats vid arbetsvägran. 

Vidare anser utredningen att avskiljande på denna grund i fortsättningen 

endast bör få ske vid ordningsstörningar medan trakasserier eller andra 

hänsynslösa beteenden, om de inte övergår till handgripligheter och där

med faller in under bestämmelsen om fara för annans säkerhet, bör mot

verkas på annat sätt. 

Med hänvisning till det anförda har utredningen förordat att den aktuella 
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grunden formuleras om på det sättet att avskiljande skall fä ske när en 

intagen försöker påverka annan till brott mot anstaltsreglerna. Utredning

en framhåller att den föreslagna formuleringen syftar till att klargöra att 

endast anstiftan till brott mot de regler som giiller för anstalten skall kunna 

medföra isolering. En ledamot har reserverat sig mot utredningens förslag i 

denna del. Enligt ledamoten bör varken menligt inflytande eller uppmaning 

till brott mot anstaltsreglerna kunna medföra avskiljande. I stället bör 

införas en bestämmelse om att uppmaning till regclbrott kan föranleda 

disciplinär bestraffning. 

De flesta remissinstanser som har yttrat sig över detta avsnitt har kriti

serat den av majoriteten föreslagna formuleringen. Somliga har ansett den 

vara för restriktiv medan andra tvärtom hedömt den vara för vidsträckt. 

RÅ anser att regeln är bäde för vid och för snäv och påpekar bl. a. att alla 

brott mot anstaltsregler knappast bör kunna föranleda avskiljande. Flera 

instanser. bland dem kriminalvårdsstyrclsen. hävdar att avskiljande på 

grund av trakasserier och smädelser mot medintagna även i fortsiittningen 

bör kunna medföra avskiljande. Styrelsen framhåller liksom Föreningen 

styresmän och assistenter m. fl. vid kriminalvårdsanstalterna (SAKJ att 

antalet avskiljanden på egen begäran sannolikt skulle öka. om möjligheten 

till isolering på den nu diskuterade grunden togs bort. 

För egen del ansluter jag mig till utredningens mening att den aktuella 

grunden för avskiljande har fått en alltför allmänt hållen avfattning. Det är 

med hänsyn härtill förståeligt att en olikartad praxis vid tillämpningen har 

utvecklat sig vid skilda anstalter. Jag anser att bestämmelser i ämnet inte 

kan avvaras men delar uppfattningen att bestämmelserna hör formuleras 

om. 

Jag kan ansluta mig till den tanke som ligger till grund för förslaget att 

avskiljande skall kunna beslutas för att hindra att en intagen försöker 

påverka en annan intagen till brott mot anstaltsreglerna. Avskiljande hör 

självfallet inte få ske niir det är fråga om mindre allvarliga förseelser men 

kan å andra sidan vara nödvändigt iiven när en hotamlc störning inte 

formellt kan återföras på en särskild regel för anstalten. t. ex. när det är 

fråga om påverkan till en gärning som utgör hrott enligt allmän lag. Jag 

förordar därför att bestämmelsen i denna del får det innehållet att en 

intagen kan avskiljas. om det ilr nödvändigt för att hindra att han påverkar 

en annan intagen att allvarligt störa ordningen inom ar1stalten. 

Det måste emellertid uppmärksammas att den nuvarande bestämmelsen 

om avskiljande vid risk för att en intagen utövar menligt inflytande på en 

annan intagen i praktiken har ansetts utgöra grund även för isolering i fall 

då det av särskilda skäl föreligger en välgrundad misstanke om att en 

intagen avser att medverka till att en annan intagen får tillgång till berus

ningsmedel, t. ex. genom att överlåta narkotika som har medförts till 

anstalten efter permission. Med hänsyn till att narkotikaproblemen vid 

anstalterna f. n. är stora finner jag det angeläget att den aktuella bestäm-
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melsen utformas så att någon tvekan inte uppstår om att isolering även i 

fortsättningen kan tillgripas i sådana fall. Lämpligen bör i en särskild punkt 

av 20 § KvaL uttryckligen anges att avskiljande får ske, om det är nödvän

digt för att hindra att en intagen medverkar till att en annan intagen får 

tillgång till berusningsmedel. Med berusningsmedel avser jag självfallet 

även exempelvis alkohol och thinner. Jag förordar en lösning i enlighet 

härmed. 
Jag hyser vissa betänkligheter mol utredningens förslag att trakasserier 

och hänsynslöst beteende mot medintagna aldrig skall ens som en sista 

utväg kunna leda till avskiljande. Som jag tidigare har framhållit är klimatet 

på anstalterna ibland ganska hårt och trakasserier ingalunda ovanliga. Det 

är naturligtvis rimligare att en person som uppför sig hänsynslöst mot 

andra avskiljs än att den eller de som råkar ut för hans angrepp själva 

måste begära enrumsarbete för att få en dräglig tillvaro på anstalten. Det är 

också viktigt att ingripande om möjligt sker innan det störande uppträdan

det har gått så långt som till våld eller direkt hot om sådant. 

Å andra sidan står det klart att en bestämmelse med sikte på de situa

tioner som avses nu bör ha en restriktiv avfattning. Jag förordar att 

avskiljande skall få användas för att hindra att en intagen allvarligt ofredar 

en annan intagen. Med ofredande enligt 4 kap. 7 * brottsbalken förstås att 

någon genom hänsynslöst beteende ofredar annan. Som exempel på sådant 

hänsynslöst beteende nämns i lagrummet "skottlossning. stenkastning och 

oljud". och i förarbetena anges ytterligare bl. a. fall då någon antastar en 

annan person genom att knuffa honom, sätta krokben eller slita i hans 

kläder (prop. 1962: 10 del B s. 1161. Klart är dock att en så kraftig reaktion 
som avskiljande inte bör få tillgripas i andra situationer än när det är 

nödvändigt för att hindra allvarligare trakasserier. såsom att en intagen 

systematiskt förföljer en annan intagen med handgripligheter eller grovt 

kränkande tillmälen. Av skäl som har angetts nu bör i lagrummet uttryckli
gen anges att det skall vara fråga om risk för allvarligt ofredande. 

Sammanfattningsvis föreslår jag alltså i denna del att 20 § K vaL ändras 

på det sättet att vad som nu föreskrivs om avskiljande för att hindra 

"menligt inflytande" utgår. I stället bör föreskrivas att en intagen får 

avskiljas om det är nödvändigt för att hindra honom från att påverka annan 

att allvarligt störa ordningen inom anstalten. från att medverka till att en 

annan intagen får tillgång till berusningsmedel eller från att allvarligt ofreda 

en annan intagen. 

Rymningsfara 

I 7 § tredje stycket K vaL finns som tidigare nämnts bestämmelser om 

anstaltsplacering av en liten grupp intagna som betraktas som särskilt 

rymningsbenägna. För denna grupp av intagna finns också siirskilda be

stämmelser om permissioner och om avskiljande. I 20 § andra stycket 

K vaL föreskrivs att intagen i sluten anstalt som tillhör denna grupp får 
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hållas avskild från andra om det kan befaras att han planlägger rymning 

eller att annan planlägger fritagningsförsök och avskildheten är nödvändig 

för att hindra att sådan plan sätts i verket. 

Några av de intagna som hänförs till 7 §tredje stycket Kval är placerade 

på de s. k. specialavdelningar som finns vid vissa slutna anstalter. Om 

dessa avdelningar finns inga bestämmelser i lagen om kriminalvård i an

stalt. Utredningen har föreslagit att bestämmelser om specialavdelning 

skall tas in i 20 §. Bestämmelsen om avskildhet på grund av rymningsfara 

behålls enligt förslaget i sak oförändrad. 

l det följande (avsnitt 2.6) kommer jag att föreslå att placering på 

specialavdelning skall regleras särskilt i lagen. Jag vill i detta sammanhang 

i likhet med utredningen och flertalet remissinstanser endast framhålla att 

även om placering på specialavdelning i vissa fall kan vara ett alternativ till 

enrumsplacering, möjligheten till sådan placering inte kan avvaras vid 

särskilt kvalificerad fara för rymning eller fritagning. Den nuvarande be

stämmelsen bör därför behållas i oförändrat skick. 

Omprövning av beslut 

Enligt 20 § tredje stycket Kval skall beslut enligt första eller andra 

stycket om avskildhet omprövas så ofta anledning till det föreligger, dock 

minst en gång i månaden. Med hänsyn till angelägenheten av att isolering

en blir så kortvarig som möjligt har utredningen föreslagit att omprövning 

skall göras minst var tionde dag. Jag delar liksom flertalet rcmissinstanser 

utredningens uppfattning och förordar att bestämmelsen ändras i enlighet 

härmed. 

Våldsamt uppträdande 

Enligt 23 § första stycket Kval får en intagen som uppträder våldsamt 
tillfälligt hållas avskild frän andra intagna så länge det är nödvändigt för att 

betvinga det våldsamma uppträdandet. 

Utredningen pekar på att andra åtgärder, t. ex. lugnande samtal. i en del 

fall kan vara alternativ till avskiljande på denna grund. Enligt utredningen 

finns det därför skäl att ange i lagen att andra medel först skall prövas 

innan avskiljande tillgrips. Utredningen har därför föreslagit en uttrycklig 

föreskrift om att avskiljande på grund av våldsamt upptriidande får ske 

endast under förutsättning att andra medel visar sig otillräckliga. 

Några remissinstanser har påpekat att samma uttryck f. n. används i 

paragrafen för att ange förutsättningarna för beläggande med fängsel. I det 

hänseendet har utredningen inte föreslagit någon ändring. Enligt RÅ och 

JO kan det därför ge upphov till oklarheter om förslaget genomförs. JO har 

uttalat att. eftersom fängsel måste anses vara den mest ingripande tvångs

åtgärden. det är motiverat att beträffande denna åtgärd inskärpa att andra 

medel skall ha visat sig otillräckliga innan den får vidtas men alt motsva

rande villkor är obehövligt när det gäller avskiljande. 
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Jag ansluter mig för egen del till den uppfattning som bl. a. RÅ och JO 

har n:dovisat. Även av andra skäl anser jag den av utredningen föreslagna 

formuleringen vara mindre lämplig. eftersom den kan ge underlag för en 

tolkning enligt vilken i alla situationer av. våldsamt uppträdande andra 

medel än avskiljande'först bör prövas. I vissa fall iir erfarenhetsmässigt de 

aggn:ssionsutbrott som det här gäller av sådan styrka och karaktär att ett 

avskiljande ter sig omedelbart nödvändigt. Den nuvarande hesliimmelsen 

bör därför bibehållas i oföriindrad lydelse. Jag delar emellertid givet vis 

utredningens mening all man om möjligt - t. ex. genom samtal mellan den 

intagne och tillsynspersonal eller läkare - skall försöka bemästra våldsamt 

uppträdande utan avskiljande. Det är givet all personaltillgången och per

sonalens egenskaper här är av stor betydelse. 

Berusning 

För avskiljande på grund av berusning krävs att vederbörande kan 

befaras störa ordningen på anstalten. Omhiindcrtagandet får bestå tills 

påverkan har upphört. Utredningen har inte föreslagit någon ändring i sak 

på denna punkt. och även jag anser all den nuvarande bestiimmclsen hör 

behållas i oförändrad lydelse. 

Avskiljande under utredning av ett disciplinärende 

Under utredningen av ett disciplinärende får enligt 50 ~ Kval.. en intagen 

avskiljas tillfälligt i den mån det är oundgängligen nödviindigt för all syftet 

med utredningen inte skall äventyras. Åtgiirden får bestå högst fyra dagar. 

Av utredningens undersökning framgår att behovet av en möjlighet att 

kunna tillgripa avskiljande vid utredning av disciplinärenden f. n. är stort 

att döma av föreliggande statistiska uppgifter. Utredningen påpekar att 

kriterierna för avskiljande på denna grund är mycket restriktiva. Något 

behov av lagändring i begränsande syfte finns därför inte. Utredningen 

påpekar emellertid vikten av att det i bcslutsprotokollen utförligt moti

veras varför ett avskiljande i det särskilda fallet har varit oundgängligen 

nödvändigt. Det bör sedan ankomma på kriminalvårdsstyrclsen att regel

bundet granska protokollen i samband med inspektioner. 

Liksom utredningen och remissinstanserna anser jag att förutsättningar

na för avskiljande i samband med utredning av ett disciplinärende f. n. iir 

tillräckligt restriktivt utformade. Jag förordar dföfor inte någon iindring av 

dessa förutsättningar, som fick sin nuvarande utformning i samband med 

1976 års ändringar i lagen om kriminalvård i anstalt. Jag ansluter mig till 

vad utredningen har anfört om vikten av att besluten utförligt motiveras så 

att underlag skapas för en regelbunden granskning inom ramen för krimi

nalvårdsstyrelsens tillsyns- och inspektionsverksamhct. 

F. n. gäller enligt 50 * K vaL att avskiljande under utredning av ett 

disciplinärende får bestå högst fyra dagar. Utredningen har föreslagit att 

denna tidsbegränsning ändras till fyra dygn. Som motivering anförs att 
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nuvarande regel i vissa fall. t. ex. om åtgärden tar sin hörjan strax före 

midnatt, kan ge upphov till tolkningssvårigheter. 

Jag instämmer i utredningens förslag och förordar att uttrycket ··dagar·· 

ersätts av '"dygn". Härmed avses inte kalenderdygn. utan löpande 24-

timmars-perioder. 

2.5 Verkställighet av avskiljanden 

2 .5. I Placering m· dem som har a1·skilts 

Som jag förut har nämnt sker avskiljanden i regel på särskilda avdelning

ar. '"roavdelningar'". när de grundas på egen begiiran från den intagnes 

sida. Annars verkställs åtgärderna i allmänhet på s. k. observations- eller 

isoleringsavdelningar. På dessa avdelningar finns det dels rum som inte 

avviker från bostadsrum på reguljära avdelningar och som används för 

avskiljanden med stöd av 20 och 50 ~~ K vaL. dels s. k. isoleringsrum där 

avskiljanden sker enligt 23 § för våldsamt uppträdande eller berusning. 

lsoleringsrummen är inredda så att den avskilde inte skall kunna komma 

till skada. I dessa rum kan också finnas möjlighet att belägga den avskilde 

med fängsel. i allmänhet spännbiilte. 

Av de statistiska uppgifter som utredningen har redovisat framgår att 

sammanlagt 3 458 åtgärder för att avskilja intagna vidtogs under år 1977. 

Av dessa ägde 549 rum vid lokalanstalter och 37 vid öppna riksanstalter 

medan övriga verkställdes i slutna riksanstalter. Öppna anstalter saknar 

ofta praktiska möjligheter att hålla en intagen avskild från andra. Om en 

intagen vid en öppen anstalt behöver avskiljas från de andra på anstalten. 

blir han därför ofta förflyttad till en sluten anstalt. Vid utbyggnaden av 

lokalanstalterna tillses dock att dessa fortlöpande erhåller bättre möjlighe

ter än f. n. att verkställa beslut om avskiljande inom den egna anstalten. 

Vud angår de mera kortvurigu uvskiljundenu - dvs. sådana som sker 

med stöd av 23 eller 50 * - har utredningen föreslagit att den intagne. om 

han inte kan hållas avskild på den egna anstalten. skall kunna placeras i 

allmänt häkte, om detta är lämpligare iin att han förs över till en annan 

anstalt. När avskiljande! har beslutats med stöd av 23 * skall en sådan 

placering få fortgå under högst 24 timmar. 

Utredningens förslag i denna del står i huvudsaklig överensstämmelse 

med en framställning från kriminalvårdsstyrelsen som har överlämnats till 

utredningen. Bakgrunden är att man f. n. ofta måste företa långa och dyra 

förflyttningar vid tillfälliga avskiljanden som har beslutats vid de anstalter 

som inte själva kan verkställa åtgärden. Den som har avskilts med stöd av 

23 eller 50 § skall i dessa fall vanligen återvända till den ursprungliga 

anstalten när han har slutat uppträda våldsamt eller berusningen har gått 

över eller när disciplinärendet utretts. Ibland inträffar det att den intagne 

som led i en transport för avskiljande i annan anstalt tas in i allmänt häkte 

med stöd av 11 § lagen ( 1974: 202) om beräkning av strafftid m. m. Enligt 
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detta lagrum får nämligen den som skall förpassas till kriminalvårdsanstalt 

för att undergtt påföljd tillfälligt förvaras i häkte om det behövs med hänsyn 

till transportförhållandena. I praktiken förekommer det därvid att den 

planerade transporten inte fullföljs, utan förllyttningsbeslutet upphävs och 

den intagne återförs till den ursprungliga anstalten. Ett st.dant förfarande 

är enligt kriminalvårdsstyrelsen ofta mera gynnsamt för den intagne än att 

den beslutade förflyttningen fullföljs. 

I häktena, som ibland har ledig platskapacitet. kan enligt krirninalvfirds

styrclsens framställning anstaltsintagna hållas avskilda utan resursför

stärkningar, under det att beläggningsutvecklingen på anstalterna tvingar 

fram krav på att med olika medel söka Hitta belastningen på de slutna 

anstalterna. I några fall skulle en lagändring möjliggöra organisatoriska 

förändringar som innebär att resurserna på vissa slutna anstalter kan 

utnyttjas bättre. 

Innan kriminal vårdsstyrelsens framställning överlämnades till utred

ningen remissbehandlades den. De flesta av de hörda instanserna ställde 

sig därvid positiva till förslaget. Svea hovrätt avstyrkte emellertid med 

motiveringen att det är en sedan länge vederlagen grundsats att en häktad i 

regel inte skall förvaras tillsammans med fängelseklientelet. något som 

enligt vad hovrätten påpekade också har kommit till uttryck i den av 

Sverige biträdda FN-konventionen om medborgerliga och politiska riittig

heter (art. 10 mom. 2a.jfr. prop. 1971: 125 s. 32l. 

Utredningen anser att kriminalvårdsstyrelsens förslag skulle vara ägnat 

att minska antalet tvångsförflyttningar av disciplinära skäl från en anstalt 

till en annan. Dessa upplevs mycket negativt av de intagna och har enligt 

utredningens mening ännu större nackdelar än i varje fall de kortvariga 

avskiljandena. Utredningen bemöter Svea hovrätts invändning med att 

något samröre aldrig torde komma till stånd mellan de häktade och sådana 

intagna som tillfälligt placerats i häkte på grund av vmdsamt uppträdande 

eller störande berusning eller för utredning av disciplinärende. FN-kon

ventionen om medborgerliga och politiska rättigheter kan enligt utredning

ens mening därför inte anses utgöra något hinder mot styrelsens förslag. 

Med hänvisning till det anförda förordar utredningen att kriminalvårdssty

rclsens förslag genomförs. 

Remissinstanserna har i huvudsak ställt sig positiva till utredningens 

förslag om häktesplacering. Endast hovrätten för Västra Sverige har. 

såvitt gäller placeringar enligt 50 ~ KvaL. avstyrkt förslaget. Hovrätten har 

därvid hänvisat till det argument mot detta som anfördes av Svea hovrätt i 

yttrandet över kriminalvårdsstyrelscns framställning. RÅ framhåller att en 

förutsättning for placering i häkte vid avskiljande bör vara att häktet har 

tillräcklig kapacitet. Kriminalvårdsstyrelsen anser att tidsgränsen 24 tim

mar för placering med stöd av 23 ~ är för snäv. 

Av vad kriminalvårdsstyrelsen och utredningen har anfört framgår att 

starka skäl talar för att placering i häkte vid tillfälliga avskiljanden med 
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stöd av 23 och 50 ** K vaL bör fä tillgripas som ett alternativ till förflyttning 
till en annan anstalt. Jag har liksom utredningen svärt att se att FN

konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter skulle utgöra 

något hinder mot den föreslagna lagiindringcn. Bestämmelserna om att 

häktade skall hällas avskilda från dömda syftar ju till att värna om de 

häktades personliga integritet. Då det ligger i det tillfälliga avskiljandets 

natur att den avskilde inte skall umgäs med andra. torde någon olägenhet 

inte kunna drabba de häktade. Det bör anmärkas att anstaltsintagna redan 

nu kan tillfälligt placeras i häkte med stöd av 43 * KvaL och 11 * lagen 

( 1974: 202) om beräkning av strafftid m. m. Det har veterligen aldrig ifråga

satts att detta skulle strida mot FN-konventionen. Som RÅ har framhållit 

skall häktena givetvis i första hand utnyttjas för den kategori som de är 

avsedda för. Inslaget av dömda som avskilts torde också bli förhållandevis 

litet. 

Jag biträder således utredningens förslag i nu aktuella hänseenden. I 

likhet med kriminalvårdsstyrelsen finner jag dock att den föreslagna tids

fristen för placering i häkte med stöd av 23 * är alltför snäv. särskilt med 

tanke på fall då avskiljande görs under en helg. Jag vill därför förorda att 

tiden bestäms till högst två dygn. Att placering sker i häkte får dock 

givetvis under inga omständigheter medföra att avskiljande! får pågå under 

längre tid än som anges i paragrafens första stycke. dvs. tills det våld

samma uppträdandet betvingats eller påverkan har upphört. Så snart av

skiljandet inte längre bedöms vara nödvändigt skall den intagne återföras 

till anstalten. 

I enlighet med vad jag nu har anfört bör ändringar göras i 23 och 50 ** 
K vaL. En följdändring bör företas i 17 * lagen ( 1976: 371) om behandling av 

häktade och dömda m. il (häkteslagen). 

Utredningen har vidare föreslagit att man för att omhänderta berusade 

personer inrättar särskilda tillnyktringsrum på kriminalvårdsanstalterna. 

På de nyare lokalanstalterna finns redan sådana rum. Av vad jag har uttalat 

i prop. 1979/80: 100 (bil. 5 s. 82) framgår att jag anser att sådana rum ofta 

kan fylla cl! behov och att detta behov bör beaktas även fortsättningsvis. 

2 .5 .2 Liikares med1·erkan 1·ic/ al'skildhetsätgiirder 

I lagen om kriminalvård i anstalt föreskrivs att en läkare skall medverka 

varje gång en intagen avskiljs från andra intagna. Vid avskiljande enligt 18 

eller 20 * skall läkaren yttra sig. om möjligt innan åtgärden vidtas och 

annars inom en vecka därefter. Vid avskiljande enligt 23 * för våldsamt 

uppträdande eller enligt 50 * skall läkaren yttra sig över åtgärden så snart 

det kan ske. Vid avskiljande enligt 23 § för störande berusning krävs en 

läkares yttrande endast om det finns särskilda skäl för det. 

Utredningen har föreslagit den ändringen att läkarundersökning vid av

skiljande enligt 18 eller 20 ~skall äga rum bara om det behövs med hänsyn 

till den avskildes tillständ. Läkarundersökning skall dock enligt förslaget 
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alltid göras snarast möjligt. om den intagne hålls avskild diili'ör att han iir 

farlig för sin egen säkerhet till liv eller hälsa. Yttrande över undersökning

en behöver inte lämnas. Beträffande läkarundersökning vid avskiljande 

enligt 23 ~ föreslås i sak ingen annan ändring än att läkaren inte skall 

behöva avge ett yttrande över undersökningen. Såvitt avser avskiljande 

enligt 50 ~ föreslår utredningen att bestämmelsen om liikarundersökning 

utgår helt. 

Utredningen framhåller att de nuvarande bestämmelserna innebär att 

läkaren skall yttra sig men att beslutanderätten alltid ligger hos kriminal

värdsmyndigheterna. Läkarens grundliiggande funktion har därvid avsetts 

vara att undersöka om enrumsplaceringen kan inverka skadligt pä den 

intagnes hälsa. Härutöver har läkarens medverkan i samband med frivilligt 

enrumsarbetc enligt 18 * K vaL motiverats med att de förhållanden som 

ligger till grund för en begäran om enrumsplacering inte siillan iir sväråt

komliga för bedömning och att läkaren skall utröna styrkan hos de person

ligt färgade bevekelsegrunder eller uppfattningar som kan ligga bakom det 

aktuella önskemålet tprop. 1974: 20 s. 228). I fråga om avskiljande enligt 

20 § K vaL är läkarens medverkan avsedd att tillgodose också rättssäker

hetsintresset vid handläggningen av frågan om enrumsplacering (Os Ju 

1973: 9 s. 162). Beträffande avskildhet enligt 23 ~ KvaL på grund av våld

samt uppträdande torde enligt utredningen föreskriften om läkares med

verkan vara föranledd av att man vill kunna säkra sig mot att den intagnes 

orostillstånd har föranletts av sjukdom som fordrar rent medicinsk behand

ling eller att åtgärden från medicinsk synpunkt är klart olämplig. Även 

beträffande berusningsfallen är skälet till gällande föreskrift om liikarmed
verkan att man vill utröna om sjukdomstillständ ligger bakom den intagnes 

beteende tJuU 1975/76: 43 s. 13). 

Utredningen konstaterar att läkarens medverkan i samband med av

skildhetsätgärder sålunda är avsedd att fylla !1era olika funktioner. av vilka 

vissa inte är av rent medicinsk art. Utredningen uttalar vidare att de skäl 

som ligger bakom föreskrifterna om läkarmedverkan bygger pä en övertro 

till Hikarens förmåga all förutse den intagnes möjligheter att uthärda en 

enrumsplacering och den intagnes innersta motiv. Utredningens förslag till 

ändringar grundar sig på att läkares medverkan skall få motiveras endast 

med medicinska skäl. Läkarens funktion skall vara att tillfredsställa ett 

eventuellt medicinskt vård behov. i svåra fall att tillvarata möjligheterna att 

överföra den intagne till den allmänna sjukvården eller till psykiatrisk 

avdelning eller sjukavdelning inom anstalten eller avråda från fortsatt 

enrumsplacering. Det finns inte någon anledning att vid sidan av själva 

undersökningen - när denna behövs - även kräva yttrande av läkaren. 

Med hänsyn till många läkares tveksamhet om det etiskt försvarbara i att 

avge ett yttrande är ett sådant krav inte heller lämpligt. Läkarens medver

kan bör inte göra honom delaktig i själva avskildhetsbeslutct. Den bör 

endast utgöra ett medel genom vilket man tillvaratar rimliga möjligheter att 
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motverka negativa psykiska effekter av isolering. Utredningen framhåller 

att de bestämmelser rörande läkares medverkan som tas upp i utredning

ens lagförslag endast anger det minimum som bör vara obligatoriskt. 

Utredningsförslaget har i princip tillstyrkts av det helt övervägande 

antalet rcmissinstanser. däribland socialstyrelsen. Sveriges läkarförbund. 

Svenska läkaresällskapct och Psykiatriska föreningen. RÅ är emellertid 

tveksam och framhåller alt hänsynen till de intagna kräver att läkarunder

sökning sker i alla fall där sjukdomssymptom är för handen. Kriminal

vårdsstyrelsen ansluter sig i princip till utredningens förslag. Eftersom 

risken för negativa effekter av isolering i hög grad tilltar med isoleringens 

varaktighet bör emellertid enligt styrelsen avskiljande med stöd av såviil 18 

som 20 § Kval obligatoriskt föranleda läkarmedverkan om åtgärden pågår 

längre tid än en månad. 

Jag delar utredningens uppfattning att vissa skäl talar emot den nuvaran

de ordningen till den del den kan uppfattas så att läkaren genom att avge 

yttrande medverkar i beslutsprocessen när det gäller isoleringsåtgärder. 

Samtidigt vill jag understryka att det givetvis är mycket viktigt att läkarun

dersökning kommer till stånd så snart det är motiverat av medicinska skäl. 

Det är i detta hänseende framför allt angeläget att det finns bestämmelser 

som garanterar att läkarundersökning äger rum när det behövs för att 

utröna om det beteende från den intagncs sida som ligger till grund för ett 

beslut om isolering kan tillskrivas sjukdom eller insutlicicns eller för att 

säkerställa att isoleringen inte är skadlig från medicinsk synpunkt. De 

nuvarande reglerm.1 ter sig emellertid som utredningen har konstaterat 

även från denna synpunkt alltför långtgående. Behovet av sjukvård. i 

synnerhet psykiatrisk vård. är mycket stort inom kriminalvården. och det 

är därför viktigt att resurserna styrs dit de bäst behövs. Med nuvarande 

bestämmelser om läkarmedverkan i samband med isolering finns otvivel

aktigt risk för att undersökningen i åtskilliga fall kan bli en tom formalitet 

som i onödan tar de knappa medicinska resurserna i anspråk. Med beak

tande av det anförda och av att utredningsförslaget har tillstyrkts av en 

cnhiillig medicinsk expertis anser jag mig kunna godta utredningsförslaget. 

Jag vill emellertid understryka att liksom när det gäller andra intagna 

läkarundersökning givetvis alltid bör ske så snart en intagen som har 

avskilts visar tecken på sjukdom. Med hänsyn till risken för skadliga 

effekter vid långvarig isolering instämmer jag i kriminalvårdsstyrelsens 

förslag om att läkarundersökning hör vara obligatorisk så snart en intagen 

har varit avskild under längre tid än en månad. Som JO har framhållit bör 

även beträffande den som har avskilts på grund av berusning föreskrivas 

att han skall läkarundersökas i den mån det behövs med hänsyn till hans 

tillstånd. Motsvarande föreskrift finns f. ö. i 3 § lagen ( 1976: 51 l) om om

händertagande av berusade personer m. m. 

Jag förordar att föreskrifterna om läkarmedverkan i 18, 22. 23 och 51 ** 
Kval iindras i enlighet med utredningens förslag. med de tillägg som jag 
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nyss har föreslagit. Jag vill i sammanhanget påpeka att bestämmelsen om 

obligatorisk läkarundersökning enligt 23 ~givetvis avses gälla även om den 

avskilde skulle ha överförts till häkte. Till frågan om läkarmedverkan vid 

placering på specialavdelning återkommer jag i avsnitt 2.6. 

Jag vill slutligen framhålla att det naturligtvis i vissa fall är en fördel om 

en läkarundersökning kan äga rum redan innan ett beslut om avskiljande 

vcrkställs. Av praktiska skäl är detta dock inte alltid möjligt. Någon 

särskild bestämmelse i ämnet kan inte anses behövlig. 

2 .5 .3 Fii11Rsel och t1·å11gsmedici11eri111t 

Enligt nuvarande regler kan den som avskiljs med stöd av 23 ~ beläggas 

med fängsel om andra medel visar sig otillräckliga för att hetvinga våld

samt uppträdande och säkerheten oundgängligen kräver det. 

I utredningens förslag har denna möjlighet inskränkts till situationer dit 

dc:t är oundgängligen nödvändigt med hänsyn till den intagnes egen eller 

annans säkerhet till liv och hälsa. Som alternativ till fängsel har utredning

en föreslagit att läkemedel skall få tillföras den intagne mot dennes vilja. 

om läkare ger medgivande till det. 

Det fängsel som i allmänhet kommer i fråga i samband med våldsamt 

uppträdande är spännbälte. Utredningen konstaterar att fängsel inte kan 

undvaras i samband med våldsamma uppträdanden, framför allt vid försök 

till självmord eller självskador då det är nödvändigt att helt betvinga den 

intagnes rörelseförmåga. Användandet av fängsel utgör emellertid enligt 

utredningen en så ingripande åtgärd att det bör få äga rum endast då liv 

eller hälsa äventyras. Åtgärden måste också, som lagen f. n. anger. vara 

oundgängligen nödvändig. och andra medel skall ha visat sig otillräckliga. 

Utredningen föreslår att det i 23 *andra stycket K vaL anges att fängsel får 

användas endast så länge det är oundgängligcn nödviindigt med hiinsyn till 

den intagnes egen eller annans säkerhet till liv eller hälsa. 

Som motivering för förslaget om tvångsmedicinering anför utredningen 

att psykofarmaka i två syften kan tillföras den som uppträder våldsamt. 

För det första kan avsikten vara att dämpa den intagnes orostillstånd och 

därigenom undvika fysiska tvångsmedel eller i vart fall förkorta tiden för 

användandet av sådana medel. För det andra kan medicinering behöva 

tillgripas i syfte att lindra lidandet för en intagen som har placerats i 

spännbälte. 

Enligt utredningen finns det visst rättsligt stöd för medicinering utan 

direkt samtycke från den berörde, trots att lagen om kriminalvård i anstalt 

inte innehåller någon bestämmelse härom. Om medicinering sätts in för att 

förhindra ett uppträdande som innebär brottsligt angrepp pli person eller 

egendom eller annars utgör fara för liv eller hälsa skulle sålunda enligt 

utredningen stöd för medicinering kunna hämtas i bestiimmelserna om 

nödvärn och nödrätt i 24 kap. BrB. I andra fall kan medicineringen innebii

ra en behandling som det enligt allmänna läkarinstruktionen ( 1963: 341 l 
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åligger läkaren att utföra. Härvid måste emellertid obeserveras att sjuk

vårdslagen I 1962: 242) bygger på principen om frivillighet från patientens 

sida: detta begrepp har dock getts en vid tolkning. 

Utredningen anser för egen del att användningen av psykofarmaka vis

serligen inte iir fri från betänkligheter men att dessa nackddar måste ställas 

i relation till dem som är förenade med bältesheläggningen. Med hänsyn 

härtill anser utredningen att det skulle vara fel att inte i lagen om kriminal

vård i anstalt låta också möjligheten till tvångsmedicinering stå öppen i fall 

av våldsamt uppträdande. 

Remissinstanserna har inte haft nägra invändningar gentemot utredning

ens synpunkter på användningen av fängsel. För egen del tillstyrker jag 

utredningens förslag till lagändring i denna del. Som utredningen också har 

föreslagit bör bestämmelsen om obligatorisk liikarundersökning vid beläg

gande av fängsel behållas. med den ändringen att läkaren inte skall åläggas 

at! avge något yl!rande. Motsvarande iindringar bör göras i 15 ~ hiiktesla

gen. 

Vad åter angår förslaget om tvångsmedicinering har de flesta remissin

stanserna ställt sig avvisande eller i vart fall tveksamma. Det har siilunda 

avstyrkts av RA. kriminalvårdsstyrelsen. JO. Statsanställdas förbund. 

Föreningen Sveriges statsftklagare. SAK och Övervakarnas riksförbund. 

Kammarrätten i Jönköping har uttalat tveksamhet liksom socialstyrelsen. 

som anser att tvångsmedicinering bör få förekomma inom kriminalvården 

endast dft klar medicinsk indikation föreligger. Enligt socialstyrelsen bör 

det krävas att den intagne uppfyller förutsättningarna för intagning med 

stöd av lagen ( 1966: 293) om beredande av sluten psykiatrisk värd i vissa 

fall och att det är fråga om en trängande situation i avvaktan på att 

sjukhusvård kan ordnas. Liknande synpunkter har anförts av Sveriges 

Läkareförbund. Svenska Läkarsällskapet och Svenska Psykiatriska för

eningen. 

Kriminalviirdsstyrelsen har som skäl för sitt avstyrkande anfört i huvud

sak följande. Det är frän etisk synpunkt stötande att införa tvångsmedici

nt::ring inom kriminalvården. Det är även klart olämpligt från medicinsk 

synpunkt. Narkotikamissbruket är relativt utbrett bland de intagna. Det 

kan inte uteslutas att en del av de orostillståml som gör det nödvändigt att 

tillgripa fängsel orsakas av drogpåverkan. Att utan kännedom om vilket 

eller vilka preparat som orsakat orostillståndet tillföra psykofarmaka är 

klart olämpligt. Allergiska reaktioner och. i värsta fall, chocktillstånd kan 

uppkomma. och anstalterna saknar medicinska resurser att behandla så

dana komplikationer. Vidare har kriminalvården stor brist på sjukvårdsut

hildad personal. Slutligen skulle en legalisering av tvångsmedicinering 

inom kriminalvården sannolikt komma att ytterligare minska möjligheten 

att fä den psykiatriska sjukvården att ta emot vilrdbehövande intagna. 

Det är givet att medicinsk behandling av en intagen som befinner sig i ett 

starkt orostillstånd kan göra ett ingripande med fängsel onödigt. En 
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tvångsvis genomförd medicinering torde emellertid av många upplevas 

som ett väl så långtgående ingrepp i den personliga integriteten som ett 

rent fysiskt tvangsmedel. Med hänsyn till detta och på de skäl som har 

åberopats av bl. a. kriminalvårdsstyrelsen anser jag mig inte kunna bitriida 

utredningens förslag i denna del. Inte heller i övrigt anser jag det finnas 

tillräcklig anledning att införa bestämmelser om tvångsmedicinering av 

intagna i kriminalvårdsanstalter. Medicinering bör sålunda i princip kunna 

företas bara när förutsättningar härför föreligger enligt sjukvårdslagstift

ningen. Endast i extrema fall torde man kunna hämta stöd för tvångsmcdi

cinering i 24 kap. BrB. 

2 .5 .4 Lättnader i m·ski/Jill'lcn 

I 21 ~ K vaL stadgas att den som h<ills avskild enligt 20 * skall erh<'tlla 

sådan lättnad i avskildheten som kan skr utan olt/genhet. Motsvarande 

bestämmelse finns i 50 ~- Enligt utredningens förslag bibehålls denna 

bestämmelse med den ändringen att den avskilde skall erh[illa den lättnad i 

avskildheten som iir miiflig. Utredningen påpekar att sådana liittnader kan 

avse bl. a. viss begränsad gemenskap med andra intagna, siirskild tillsyn av 

liikare. psykolog och assistenter. tillgång till tidningar. radio och TV samt 

utomhusvistelse. Varar isoleringen länge bör den avskilde också fä de 

förmåner som normalt tillkommer de intagna. såsom alt ta emot besök och 

att telefonera. Permission kan emellertid av naturliga skäl inte komma i 

fråga. 

Med tanke särskilt på den påfrestning som speciellt en långvarig isole

ring medför instämmer jag i utredningens uppfattning att den som avskiljs 

från andra intagna bör beredas den lättnad som är möjlig. Detta bör komma 

till uttryck i lagtexten. Jag förordar att 21 och 50 ~~ K vaL ändras i enlighet 

härmed. Bedömningen av vilken lättnad som iir möjlig måste givetvis ske 

med utgangspunkt från isoleringens syfte i varje enskilt fall. 

2.6 Placering på specialavdelning 

Vid kriminalvårdsanstaltcrna Kumla. Hall och Norrköping finns f. n. 

specialavdelningar med sammanlagt 24 platser för särskilt rymningsbe

nägna eller farliga intagna med långa strafflider. Dessa avdelningar känne

tecknas bl. a. av en hög personaltäthet och en god tillgång på tekniska 

skyddsanordningar. 

Som jag tidigare har nämnt anses det f. n. att placering på en sådan 

avdelning inte utgör ett avskiljande i den mening som avses i lagen om 

kriminalvård i anstalt. Betydande likheter finns emellertid med isolering. 

De intagna på en specialavdelning tillåts exempelvis inte samröre annat än 

med ett begränsat antal andra intagna. De delas upp i mindre grupper som 

får vistas tillsammans under arbetstid och fritid. och det förekommer att de 

intagna förflyttas mellan grupper och avdelningar. Vistelsen på en special-
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avdelning kan sålunda sägas utgöra en mellanform mellan avskildhet i 

egentlig bemärkelse och gemensamhet. 

Placering på specialavdelning sker i praktiken huvudsakligen betriiffan

de intagna tillhörande den kategori som faller under 7 ~ tredje stycket 

KvaL. Det gäller sålunda intagna som har dömts till en frihetsberövande 

påföljd av minst två års varaktighet och som kan befaras vara särskilt 

benägna att avvika och fortsätta en brottslig verksamhet av särskilt allvar

lig karaktär. 

Det förekommer emellertid också att personer som inte kan anses vara 

speciellt rymningsbenägna placeras på specialavdelningar. Det rör sig dit i 

allmänhet om intagna som har gjort sig skyldiga till grov narkotikabrotts

lighet och som kan misstänkas för att under verkställighetstiden fortsätta 

brottslig verksamhet av allvarligt slag. dvs. i regel narkotikaförsäljning. 

Placering på en specialavdelning uppfattas erfarenhetsmässigt som en 

svftr påfrestning av de intagna med hänsyn till de stränga regler som 

tillämpas vid dessa avdelningar. 

De ordningsregler som f. n. tillämpas vid specialavdelningen pii Kumla 

innebär bl. a. följande. Arbete sker gruppvis och studier bedrivs i ett 

studierum eller enskilt i bostadsrummet. Hesök av en niira anhörig kan få 
ske utan att en tjänsteman från anstalten är närvarande. medan besök av 

någon annan person. om inte särskilda skäl talar emot det. skall vara 

bevakat. Varje intagen har rätt till minst ett besök om tre timmar varannan 

vecka. Före och efter ett besök skall den intagne byta kläder och genomgå 

visitation. När det är särskilt påkallat kan kroppsbesiktning förekomma. 

Besökare visiteras i allmänhet med metalldetektor. och väskor eller hand

bagage får inte medföras in i besöksrummet. Visitation av bostadsrum och 

dagrum sker dagligen. Alla in- och utgående brev granskas genom läsning. 

varvid den intagne inte fä.r vara närvarande. Undantag gäller för sådan 

korrespondens som avses i 25 * K vaL. dvs. brev mellan intagen och 

svensk myndighet eller advokat. De intagna tillåts inte att delta i den 

förtroenderådsverksamhet som kan förekomma vid anstalten. Det är inte 

tillätet att ta emot gåvopaket utifrån. Regelbundna permissioner beviljas 

inte. Telefonsamtal tillåts endast efter prövning i varje särskilt fall. och 

endast utgående samtal får äga rum. Alla samtal är avlyssnade, samtal med 

advokat eller annan jurist vid advokatbyrå dock bara om det fordras för att 

fastställa att det iir fråga om rätt abonnent. Utomhusvistelser iiger rum p~I 

promenadgård i anslutning till avdelningen. Promenadtiden skall uppgå till 

minst en timme per dag. Om den intagne avbryter promenaden sker inlås

ning i bostadsrummet tills promenadtiden är slut. 

Lämpligheten av att placera särskilt rymningsbenägna eller farliga 

brottslingar tillsammans på en specialavdelning har många gånger ifråga

satts såväl i vårt land som i den internationella kriminalvårdsdebatten. 

Som utredningen har påpekat har det exempelvis i en rapport till Europarå

dets kommitte för brottslighetsfrågor !CDPCl år 1977 framfö11s den teorin 
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att redan det förhållandet att sådana specialavdelningar inrättas skapar 

eller i vart fall ökar behovet av dt:m. Detta skulle bero på att tolcransniviin 

då sänks och benägenheten att göra bruk av avdelningarna blir större. 

Utredningen har emellertid för sin del framhållit att det iir nödvändigt att 

ha tillgång till särskilt säkcrhetsprägladc anstaltsplatscr för det allra tyngs

ta klientelet och att specialavdelningarna fyller en viktig funktion nilr det 

gäller att verkställa straffet för detta klii:ntcl. Någon utvidgning av antalet 

specialavdelningar föreslås dock inte. Utredningen understryker tvärtom 

att placering på en sådan avdelning liksom hittills måste präglas av stor 

restriktivitet. 

Utredningen har föreslagit att placering på specialavdelning skall få 

förekomma i de fall d<I bestämmelserna i 7 * tredje stycket Kval är 

tillämpliga. Enligt utredningens mening måste den. låt vara begränsade 

gemensamhet som en vistelse pä specialavdelning medför. från humanitär 

synpunkt vara att föredra framför enrumsplaccring. 

Kriminalvårdsstyrclsen har i sitt remissyttrande instämt i att placering i 

specialavdelning bör lagregleras. Enligt styrelsens mening bör det diirvid 

uttryckligen anges att möjligheten till placering på specialavdelning står till 

buds inte bara beträffande sådana intagna som omfattas av 7 ~ tredje 

stycket Kval utan också i fråga om intagna som gjort sig skyldiga till grov 

narkotikabrottslighet och som. utan att kunna betecknas som särskilt 

rymningsbenägna. på goda grunder kan misstänkas för att under verkstäl

ligheten fortsätta en brottslig verksamhet av allvarligt slag. Detsamma bör 

gälla intagna som under längre tid hålls avskilda med stöd av 20 * första 

stycket Kval. främst sådana som har dömts för allvarlig brottslighet och 

är särskilt våldsbenägna. KRUM är negativ till förekomsten av specialav

delningar och anser att dessa har en destruktiv inverkan såväl på de 

intagna som pä personalen. 

För egen del vill jag först framhälla att det bland kriminalv<°trdcns intagna 

som regel finns ett fåtal personer som mer eller mindre systematiskt 

planerar att med utnyttjande av snart sagt vilka medel som helst rymma 

från anstalten och begå nya allvarliga brott. Att kriminalvården m;istc 

förfoga över medel att på ett effektivt sätt förhindra att sådana planer sätts 

i verket finner jag självklart. Till dessa medel hör f. n. enrumsplacering och 

placering på specialavdelning. 

Jag har i prop. 1979/80: 100 <bil. 5 s. 81) framhållit att det enligt vad som 

har omvittnats från den praktiska tillämpningen inte är givet att placering 

på en specialavdelning från den intagnes synpunkt alltid framstår som 

mera fördelaktig än cnrumsplaccring. Tvånget att umgas med en begränsad 

krets av andra intagna som bedöms som farliga och ibland företer psykiska 

särdrag kan uppenbarligen inte sällan utgöra en svår påfrestning. Härtill 

kommer att det med hänsyn till dessa avdelningars särskilda karaktär inte 

kan undgås att ett spänningsförhållandc ibland uppkommer mellan de 

intagna och personalen. 



Prop. 1980/81: I 33 

När man skall överväga behovet av specialavdelningar måste emellertid 

beaktas att det alternativ som i det särskilda fallet står till buds som regel i 

praktiken är enrumsplaccring under lång tid. Som utredningen har framhål

lit visar forskningen pä området att riskerna för skadcverkningar av isole

ring ökar med dennas varaktighet. Från humanitiir synpunkt synes det 

därför inte försvarligt att avstå från det alternativ till enrumsplaccring som 

specialavdelningarna erbjuder. Principen mf1ste emellertid vara att place

ring på en specialavdelning förutsätter särskilda skäl av betydande styrka. 

Liksom utredningen och kriminalvårdsstyrelsen anser jag att placering 

på en specialavdelning är en så ingripande åtgiird att den bör regleras i 

lagen om kriminalvård i anstalt. Utredningens lagförslag innebär att en 

sådan placering får ske om den intagne hör till den kategori som avses i 7 § 

tredje stycket K vaL. En s{1 formulerad regel synes dock få ett alltför 

vidsträckt tillämpningsområde. Enbart den omständigheten att den intagne 

tillhör den nu berörda kategorin bör inte vara tillräcklig för placering på 

specialavdelning. För en sådan placering bör till en början fordras samma 

kriterier som de som nu anges i 20 * andra stycket Kval som förutsätt

ningar för enrumsplacering, dvs. att det kan befaras att den intagne plan

lägger rymning eller att annan planlägger fritagning samt att åtgärden är 

nödvändig för att hindra att planen sätts i verket. Dessutom bör krävas att 

det finns anledning anta att faran för planlagd rymning eller planlagt 

fritagning~försök kommer att bestå för en längre tid. Dessa förutsättningar 

bör uttryckligen anges i lagen. 

Som kriminalvårdsstyrelsen har påpekat måste placering av en intagen 

pf1 en specialavdelning också kunna tillgripas vid en välgrundad misstanke 

om att det är påkallat för att hindra honom från en brottslig verksamhet av 

allvarligt slag - dvs. i praktiken främst narkotikabrott - under vistelsen 

på anstalt. I allmänhet kan i de fall som här är aktuella placeringen ske på 

den grund som har förordats nyss. men det kan förekomma att faran för 

brottslig verksamhet under anstaltsvistelsen är mycket stor utan att tlykt

fara kan dokumenteras. Med tanke på sådana fall bör i lagen uttryckligen 

anges att placering av en intagen på specialavdelning får ske om det finns 

särskilda skäl att anta att det är påkallat för att hindra honom från brottslig 

verksamhet av ett allvarligt slag under vistelsen på anstalten. Med denna 

avfattning kommer bestämmelsen även att ge möjlighet att i extremfall 

placera en intagen i specialavdelning. om det är nödvändigt för att hindra 

honom från att begå våldsbrott under vistelsen i anstalt. Däremot bör 

enligt min mening inte allmänt den omständigheten att skäl för avskiljande 

enligt 20 ~första stycket KvaL föreligger utgöra tillräckliga skäl för place

ring på specialavdelning ens om förhållandena är sådana att avskiljande! 

bedöms böra bestå för längre tid än vad som är vanligt. 

Jag förordar att förutsättningarna för placering pä specialavdelning reg

leras i enlighet med vad jag nu har anfört. Detta bör lämpligen ske genom 

att begreppet specialavdelning definieras i 3 §andra stycket Kval samt att 

3 Rihdagcn 1980181. I .111ml. Nr I 
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förutsättningarna för placering på specialavdelning regleras i en ny 20 a *·I 

3 * andra styckd bör då anges att en sluten avdelning kan inrättas som 

specialavdelning med särskild övervakning och för begränsad gemensam

het mellan de intagna för placering av sådana intagna som avses i 20 a *· I 

överensstämmelse med den ordning för avdelningarnas klassificering som 

gäller enligt 3 * bör vidare anges att regeringen eller myndighet som 

regeringen bestämmer förordnar vilka avdelningar som är specialavdel

ningar. I 20 a *bör i ett första stycke anges att. om det finns anledning anta 

att sådana förhällanden som avses i 20 * andra stycket kommer att bestå 

för en Hingre tid. den intagne för placeras på en specialavdt.:lning. I ett 

andra stycke bör anges att en intagen får placeras på en specialavdelning 

också i det fallet att det av särskilda skäl finns anledning att anta att det är 

påkallat för att hindra honom från brottslig verksamhet av allvarligt slag 

under vistelsen i anstalt. Det bör framhållas att sistnämnda hestiimmclse 

inte har någon direkt motsvarighet hland bestämmelserna om isolering 

enligt 20 * KvaL. 

Jag kan liksom remissinstanserna ansluta mig till utredningens förslag att 

beslut om placering på en specialavdelning skall omprövas så ofta anled

ning till det föreligger. dock minst en gårig i månaden. samt att en läkare 

skall undersöka den som är intagen på en specialavdelning om det behövs 

med hänsyn till hans tillstånd. Föreskrifter hiirom bör tas in i ett tredje 

stycke i den nya 20 a ~samt i 22 * KvaL. där det också hör anges att beslut 

om placering på en specialavdelning liksom omprövning av ett s{1dant 

beslut skall föregås av en utredning. Jag vill framhålla att eftersom special

avdelningarna framför allt är avsedda att tillgodose hehovet av att kunna 

erbjuda ett alternativ till långvarig enrumsplacering största möjliga hänsyn 

hör tas till den intagnes egen inställning i fall då valet stär mellan dessa 

båda lösningar. Om i ett sådant fall den intagne även med vetskap om att 

en enrumsplacering kan antas bli lfingvarig föredrar en sådan placering 

framför placering på en specialavdelning. hör enligt min mening frf1gan 

regelmässigt lösas i överensstämmelse med hans önskemål. 

Beslut om placering på specialavdelning bör meddelas av kriminalvårds

styrelsen utan möjlighet till delegation. Detta bör anges i 60 * Kval. 

I likhet med utredningen vill jag slutligen understryka vikten av att de 

intagna som är placerade pf1 specialavdelningar får en så omfattande och 

regelbunden kontakt med yttervärlden och så omfattande stimulans i öv

rigt som är möjligt. Detta iir naturligtvis särskilt viktigt i de fall då place

ringen kan beräknas bli långvarig. För tydlighetens skull vill jag emellertid 

samtidigt påpeka att avskiljande på eljest gällande grunder av den som är 

placerad på en specialavdelning i och för sig är möjligt. 

2.7 Åtgärder mot narkotikamissbruk vid kriminalvårdsanstalterna 

Utredningen framhåller att det ökade antalet narkotikamisshrukare inom 

kriminalvården i hög grad har påverkat förhållandena på kriminalvårdsan-
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stalterna. Narkotika finns enligt utredningen med i hilden i samhand med 

en stor andel av de avskildhetsåtgärder som l'lirekommer inom anstalterna. 

Utredningen påpekar att förekomsten av narkotika även på många andra 

sMt motverkar arbetet i anstalterna. Förutom svårigheterna att aktivera de 

intagna medför narkotikan många förllyttningar av intagna till mera slutna 

vårdformer. indragning och senareläggning av permissioner samt indrag· 

ning av frigång. 

Det finns således enligt utredningen milnga skiil som talar för att kraft

fulla åtgiirder hör sättas in mot förekomsten av narkotika på anstalterna. 

Ett av dessa skäl är att antalet avskildhetsåtgärder kan väntas minska 

väsentligt i en narkotikafri arbetsmiljö. 

Jag kan i detta hänseende helt ansluta mig till vad utredningen har 

anfört. Vikten av att motverka narkotikamisshruket vid kriminalvårdsan·

stalterna kan enligt min mening inte nog understrykas. 

Betydande ansträngningar har också under senare tid lagts ned på att 

komma till rätta med narkotikasituationen. För en närmare redovisning av 

de viktigaste av dess::i åtgärder får jag hänvisa till prop. 1979/80: 100 bil. 5 

s. 67-68. Jag vill här särskilt erinra om den drogfria hehandlingsverksam

het som bedrivs inom ramen för det s. k. Österåkersprojektet. Vidare finns 

det vid anstalterna Hinseberg. Hall och Malmö narkotikafria avdelningar 

med behandlingsinslag. En strävan från kriminalvårdsstyrelsens sida är att 

placera grava missbrukare. som upprepade gånger har visat sig vara narko

tikapåverkade under vistelsen i anstalt. på avdelningar med större säker

hetsgrad och slutenhet. Intagna som tidigare inte har varit i kontakt med 

narkotika försöker man i den utsträckning det är möjligt att placera på 

anstalter där narkotika såvitt känt inte förekommer eller ätminstone inte 

förekommer i någon större omfattning. 

För att en differentiering efter de intagnas narkotikaberoende och olika 

behandlingsbehov skall kunna genomföras förutsätts bl. a. att man objek

tivt kan fastslå om en enskild intagen vid ett givet tillfälle är narkotikapå

verkad. Det säkraste sättet att påvisa detta är urinanalys. Bestämmelser 

som ger möjlighet att förelägga en intagen att lämna urinprov har numera 

också meddelats i samband med 1978 års ändringar i lagen om kriminal

vård i anstalt ( SFS 1978: 90 I) som trädde i kraft den I januari 1979. Enligt 

den nya 52 d * K vaL får sålunda en intagen som kan misstänkas vara 

påverkad av narkotika föreläggas att lämna urinprov. Vidare får den som 

iir intagen i anstalt. i vilken företrädesvis placeras intagna som inte eller i 

endast ringa mån har tagit hefattning med narkotika. föreläggas att lämna 

urinprov. även om han inte misstänks vara påverkad av narkotika. Redan 

tidigare förekom regelmässigt urinprovstagning vid de narkotikafria avdel

ningarna på Österåker. Hall. Malmö och Hinseherg. De intagna på dessa 

avdelningar har nämligen förbundit sig att frivilligt lämna urinprov. vilket 

innebär att lagstöd inte har ansetts erforderligt. 

Bestiirnmelsen om lämnande av urinprov är inte sanktionerad. Ett så-
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dant prov får givetvis inte tas med våld. Inte heller kan vägran att lämna 

urinprov föranleda disciplinär bestraffning eller senareläggning av permis

sion. Eftersom syftet med möjligheten till kontroll genom urinanalys iir att 

ge tillförlitligt underlag för den önskvärda differentieringen av de intagna 

måste en vägran däremot tillmätas betydelse i samband med överväganden 

rörande behov av en förflyttning av den intagne ( prop. 1978179: 62 s. 34). 

Utredningen har inte föreslagit någon ändring i denna hestämmdse. som 

trädde i kraft kort före det att betänkandet avlämnades. Med hänsyn till att 

hittills använda metoder att spåra upp narkotika inom <tnstalterna har visat 

sig klart otillräckliga finns· det emellertid enligt min mening anledning att i 

detta sammanhang ta upp frågan om en utvidgning av det förhållandevis 

snäva tillämpningsområde som bestämmelsen har erh{lilit. 

Som framgår av vad jag nyss anförde ger lagen f. n. inte möjlighet till 

generella eller stickprovsvisa kontroller med hjälp av urinprovsanalyser pä 

andra kriminalvårdsanstalter än sådana där företrädesvis icke narkotika

missbrukare placeras. Som ett led i uppspårande! av narkotika skulle det 

emellertid vara en fördel om anstaltsledningen tick möjlighet att göra 

urinprovskontroller generellt eller stickprovs vis när det finns anledning tro 

att narkotika förekommer på en anstalt men inte tillräcklig grund att 

misstänka någon speciell person för att vara narkotikapftverkad. Redan 

vetskapen om att så kan ske torde ha en viss preventiv effekt. Härtill 

kommer att det från lagteknisk synpunkt är en fördel om en bestiimmelse i 

ämnet utformas så att den omfattar även den urinkontroll som sker vid de 

särskilda narkotikafria avdelningarna. En generell reglering ligger också i 

linje med riksdagens uttalande i ämnet vid årets behandling av frågan om 
anslag till kriminalvården (JuU 1979/80: 34 s. 13). 

Jag vill därför förorda att 52 d * K vaL ändras p{1 det sätt alt en generell 

möjlighet ges till urinprovskontroll av intagna för kontroll av huruvida 

narkotikapåverkan föreligger. Självfallet bör inte denna möjlighet utnyttjas 

annat än när det finns skäl till det. Vad som nu gäller om konsekvenserna 

av vägran att avlämna prov bör gälla även fortsättningsvis. Jag vill p{1pcka 

att kontrollerna kan fylla en preventiv funktion även om inte samtliga prov 

analyseras. Givet är att det vid bedömning av analysresultatet noga måste 

beaktas att inte behörigt bruk av läkemedel förväxlas med narkotikamiss

bruk. Jag vill peka på att kriminalvårdsstyrelsen enligt 43 * kungörelsen 

(1974: 248) med vissa föreskrifter rörande tillämpningen av lagen 

(1974: 203) om kriminalvård i anstalt har möjlighet att meddela närmare 

föreskrifter för verkställighet av den aktuella besWmmelsen. 

Slutligen vill jag erinra om att jag den 20 mars 1980 har erhållit regering

ens bemyndigande att tillkalla en särskild utredare (Ju 1980: 03) med upp

drag att undersöka vissa frågor rörande permissioner frän kriminalvards

anstalter m. m. Enligt direktiven skall utredaren undersöka under vilka 

förutsättningar och i vilken omfattning permission eller annan vistelse 

utanför anstalt medges intagna som har gjort sig skyldiga till bl. a. grova 

narkotikabrott. 
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2.8 Rättssäkerhetsfrågor 

:l.8.1 Bes/11tsord11i11gen och lek111w11111medrerkan i iire11de11 0111 anki(jan

de 

Utredningen har ansett det vara en fördel om beslut i ärenden om 

avskiljande i efterhand kan redovisas inför ett lekmannaorgan (jfr Ju U 

1974: 2 s. 55). Som liimpliga organ på lokal och regional nivä har utredning

en pekat pli de anstalts- och regionstyrelser som tidigare har föreslagits i 

betänkandet I SOU 1977: 76) Personalen vid kriminalvårdens anstalter. 

Ävt:n för egen del finner jag det angeläget att fr<lgan om lekmannainfiytan

dct i de frägor som det här giiller far sin lösning. Frägan om hur de nya 

lekmannastyrelserna inom kriminalv{mlcn skall organiseras och vilka upp

gifter som skall anförtros dem iir f. n. föremål för ytterligare utredning av 

fängclsestraffkommitten IJu 1979: 04). som enligt sina direktiv skall särskilt 

uppmärksamma de synpunkter som har förts fram av utredningen om 

isolering inom kriminalvården. Frågan om lekmannamedverkan på lokal 

och regional nivå bör s{1lunda avgöras i samband med att ställning tas till 

fangclscstrartkommittens kommande förslag. 

Enligt nuvarande bestämmelser i tillämpningskungörelsen till lagen om 

kriminalvård i anstalt prövas en fråga om avskiljande på egen begäran med 

stöd av 18 * KvaL av regionchefen beträffande den som iir intagen i 

lokalanstalt och av styresmannen beträffande den som är intagen i riksan

stalt. Är fara i dröjsmål får dock ävc;1 vid lokalanstalt styresmannen fatta 

beslut i en sädan fråga. varvid beslutet omedelbart skall underställas 

regionchefen. Beträffande en fräga om avskiljande med stöd av 20 ~första 

stycket K vaL giiller samma regler. 

Under hänvisning hl. a. till den medverkan av lekmän som förutsätts har 

utredningen förordat att styresmännen vid lokalanstalterna skall fä befo

genhet att pröva de frågor om avskiljande som nu ankommer på regionche

frrna. Innan frågan om mcdborgarinllytande pil lokal och r1:gional nivå 

inom kriminalvården har fått sin lösning är jag emellertid inte beredd att ta 

ställning till detta förslag. 

De frägor där medverkan av lekmän framstår som mest angelägen gäller 

placering på specialavdelning samt enrumsplacering på grund av tlyktfara 

av intagna som avses i 7 * tredje stycket K vaL. Sådana beslut meddelas 

f. n. av kriminalvårdsstyrelsen. en ordning som i det föregt1ende har förut

satts bibehållen. Besluten meddelas på tjänstemannanivå. Utredningen har 

föreslagit att beslut i dessa frågor skall anmälas vid nästa sammanträde 

med kriminalvårdsstyrelsen i plenum. något som i viss utsträckning sker 

redan f. n. Jag ansluter mig till denna bedömning. Det ankommer pil 

regeringen att besluta om den författningsiindring som behövs för ändamå

let. 

Bt:slut om avskiljande med stöd av 17 * första stycket K vaL på grund av 

arbetsvägran bör som jag förut har berört fattas av kriminalvårdsstyrclsen 

utan möjlighet till delegation. 
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Andra beslut om avskiljande iin som har redovisats nu meddelas a\' 

styresmannen för den anstalt som är aktuell. Denna ordning. bctriiffande 

vilken utredningen inte föreslagit nägon ändring. bör behållas. 

Utredningen har också behandlat frt1gan. om interimistiska beslut bör få 
meddelas i ärenden om avskiljande. nägot som i dag inte är möjligt. I detta 

hänseende har utredningen framhållit att bestiimmelser om interimistisk 

enrumsplacering skulle kunna fylla en funktion i tvä fall. Dels skulle 

tillsynspersonal kunna tillfiilligt avskilja en intagen i avvaktan pa beslut av 

styresmannen. dels skulle styresmannen eller kriminalvårdsstyrclscn kun

na avskilja en intagen enligt 20 ~ K vaL innan utredningen i ärendet har 

avslutats (jfr 22 * KvaLJ. Utredningen har emellertid ansett att en lagfäst 

rätt för tillsynspcrsonal att ti!lfälligt avskilja en intagen skulle tika risken 

för förhastade och onödiga beslut och har därför avvisat tanken på en 

sådan rätt. I samband med våldsamt upptriidande kan det visserligen vara 

nödvändigt med ett omedelbart ingripande. De allmänna nöd- och nöd

viirnsregkrna ger emellertid enligt utredningen tillriickligt utrymme för att 

klara sådana situationer. Niir det gäller frf1gan. om interimistiskt beslut om 

avskiljande enligt 20 ~ K vaL hör fä ske innan utredning i ärendet har 

verkställts. har i betänkandet framhållits att niigon mera omfattande utred

ning inte torde behövas i de fäll dä ett isoleringsbeslut inte kan uppskjutas 

utan fara. Med hiinvisning till det anförda har utredningen avstyrkt att 

bestämmelser om befogenhet att meddela interimistiska beslut införs. 

Flera remissinstanscr. bl. a. kriminalvärdsstyrelscn. har ansett att det 

finns behov av bcstiimmclser ang{u:nde interimistiska beslut om avskiljan

de. För egen del anser jag emellertid att de skiil som utredningen har 

åberopat mot tanken på siidana bestämmelser övcrviiger i styrka. Jag 

ansluter mig alltsä till utredningens ståndpunkt. Jag vill erinra om att 

samma bedömning gjordes vid tillkomsten av lagen om kriminalvård i 

anstalt (jfr prop. 1974: 20 s. 135 och 229). 

:! .R.2 01.f('nt/igt hitriide 

Utredningen konstaterar att den intagne visserligen har möjlighet att få 

allmän rättshjälp i ett ärende rörande avskildhet men saknar rätt till offent

ligt biträde. Utredningen föreslår att en sädan riitt införs. Som skäl åbero

pas att man därmed ger klarare uttryck för iirendcts vikt och betydelsen av 

att den rättssökande får stöd av ett biträde samt att man skapar bättre 

balans i partsförhållandet. Rätten till offentligt biträde skall dock enligt 

förslaget begriinsas till ärenden hos kriminalvårdsstyrelsen. dvs. ärenden 

rörande besvär över beslut vid anstalt. understiillning av omprövningsbe

slut rörande fortsatt avskildhet enligt 20 ~ första stycket K vaL samt ären

den rörande 20 ~andra stycket K vaL. liksom iirenden som rör placering på 

specialavdelning. Även disciplinärenden bör enligt utredningen omfattas 

av rätt till offentligt biträde. eftersom de avskildhetsärendcn som överkla

gas till kriminalvårdsstyTclsen ofta iir sammankopplade med sådana ärcn-
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den. Det bör anmärkas att utredningens förslag. om det i proposition om 

socialtjänsten (prop. 1979/80: I s. 45) upptagna förslaget till ändring av 42 ~ 

r~ittshjiilpslagen genomförs. kommer att medföra att riiltshjiilp genom ni~ 

fcntligt biträde skall beviljas i de nu aktuella ärendena. s[1 snart det inte 

måste antas att behov av hitriidc saknas. 

Förslaget om riitt till offentligt hitriidc har i princip tillstyrkts av bl. a. 

socialstyrelsen och kammarriilten i Jönköping. Kriminalvilrdsstyrelsen an

ser all frägan om offentligt biträde i de aktuella iirendena hör iivervägas i 

annat sammanhang samt att det diirvid bör ske en allmiin genomgång av 

behovet av offentligt bitriide inom kriminalvården. 

Jag har stor förståelse för de motiv som ligger till grund för förslaget om 

rätt för en intagen att få offentligt bitriide. I sammanhanget m(1ste emeller

tid beaktas alt det nuvarande statsfinansiella läget gör det nödviindigt att 

eftersträva besparingar inom hela statsförvaltningen. Även om ett genom

förande av utredningens förslag inte är ägnat all leda till annat än förhällan

devis begränsade kostnadsökningar. delar jag mot denna bakgrund krimi

nalviirdsstyrelsens uppfattning alt fragan inte lämpligen hör bedömas isole

rad. Jag anser mig därför inte f. n. kunna tillstyrka utredningsförslaget. Jag 

vill erinra om att de intagna redan nu i män av behov har riitt till allmän 

rättshjälp efter prövning av rättshjiilpsniimnd i sedvanlig ordning. Diirvid 

ersätts även kostnaden för juridiskt biträde. 

2.9. Termen gemensamhet 

I utredningens hetiinkande anviinds liksom i 17 ~ KvaL termen "gemen

skap" som motsats till "avskildhet". Kriminalvärdsstyrelsen har förordat 

att i stället ordet "gemensamhet" anviinds. eftersom "gemenskap" sna

rast för tanken till en intresse- eller viirdcgcmenskap. Jag ansluter mig till 

kriminalv;lrdsstyrclsens uppfattning och förordar all lagen ändras i enlig

het härmed. 

3 Upprättade lagförslag 

I enlighet med vad jag nu har anfört har inom justitiedepartementet 

upprättats förslag till 

1. lag om ändring i lagen ( 1974: 203) om kriminalvård i anstalt 

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

anhållna m. fl. 

Förslagen bör fogas till rcgeringsprotokollet i detta ärende som hila

ga 4. I 

1 Bilagan har uteslutits här. Frånsett några redaktionella iindringar iir förslagen 
likalydande med dem som är fogade vid propositiom:n. 
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4 Hemställan 

Jag hemställer att lagrådets yttrande inhämtas över lagförslagen. 

5 Beslut 

Regeringen beslutar i enlighet med föredragandens hemställan. 

40 
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/Jilagu I 

Sammanfattning av betänkandet (SOU 1979: 4) Avskild
het och gemenskap inom kriminalvården 

/11/edning 

Lagen om kriminalvård i anstalt I K vaLI bygger på prim:ipen att intagna 

under vistelse i kriminalv{1rdsanstalt skall få umgäs meLI varanura. Intagen 

skall sålunda arbeta tillsammans meLI anura intagna och f{ir unuer fritiuen i 

den utsträckning han önskar visats tillsammans med andra intagna. I vissa 

i lagen siirskilt angivna fall kan emellertid gemenskapen mellan intagna 

hegränsas. Dessutom är de intagnas gemenskap hcgriinsad nattetiLI p{t 

slutna anstalter. 

Fr~tn kravet på arbetsgemenskap finns ett unuantag som innebiir att 

intagen frivilligt kan fri arbeta i enrum. om beaktansviirda skiil talar hiirför. 

Därutöver finns vissa möjligheter att tvångsvis hälla intagen avskild från 

andra intagna under säviil arhetstid som fritid. 

Om Jet är nöuvändigt med hiinsyn till rikets säkerhet. föreliggande fara 

för intagens egen eller annans säkerhet till liv eller hälsa eller för allvarlig 

skadegörelse på anstaltens egendom eller för att hindra att intagen utövar 

menligt inflytande på andra intagna. far intagen hällas avskild frän andra 

intagna 120 * första stycket). l fråga om vissa siirskilt beskrivna kategorier 

rymningsbenägna intagna som ådömts frihctshcrövandc p;ltoljd i liigst tv{t 

frr för hrottslighct av särskilt allvarlig karaktiir gäller att s~idan intagen far 

hållas avskild från andra intagna. om det kan befaras att han planliiggcr 

rymning eller annan planlägger fritagningsförsök och avskildheten iir nöd

vändig för att hindra att sådan plan siitts i verket CO * andra stycket). 

Intagen som uppträder vttldsamt eller som iir påverkad ä\' alkoholhaltiga 

drycker eller annat berusningsmedel får tillfälligt hftllas avskild fri1n andra 

intagna så länge det är nödvändigt för att betvinga det våldsamma uppträ

dandet eller tills päverkan har upphört I 23 ~ första stycket). Om andra 

medel visar sig otillräckliga för att betvinga våldsamt uppträdande av 

intagen. fär denne beläggas med fängsel. om säkerheten oundgiingligen 

kräver det (23 ~andra stycket). 

Till skydd för den intagne har i 22 och 23 ** meddelats vissa bestämmel

ser om läkares medverkan och protokollföring vid handläggning av frägor 

om avskildhet enligt 20 och 23 *~· Vidare skall enligt 20 * beslut om 

avskildhet i de i paragrafen avsedda fallen omprövas s{i ofta enlclning 

föreligger därtill. dock minst en gäng i månaden. Det är också föreskrivet 

att intagen som är avskild enligt 20 * skall crhiilla sådan lättnad i avskildhe

ten som kan ske utan olägenhet C I * ). 
Under utredning av disciplinärende får intagen tillfälligt hällas avskild 

från andra intagna i den mån det iir oundgängligen nödvändigt för att syftet 
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med utredningen inte skall äventyras. Atgiirdcn far inte be-;tå längre än 

fyra dagar. Den avskilde skall erhålla sådan lättnad i avskildheten som kan 

ske utan oliigcnhet (50 ~). Bestämmelser om handläggningen av disciplin

iircnde finns i 51 *· Bl. a. ges föreskrifter om förhör. Hikarcs yttrande och 

protokoll. 

De olika former av avskildhet som förekommer inom kriminalvårdsan

stalterna spiinner över en mycket vid skala. I extrema fall kan intagen helt 

avskiljas friln all kontakt med andra intagna och bcliiggas med fängsel. En 

mera normal avskildhet medför däremot liittnader i form av tillg{\ng till 

hiickcr och tidningar. besök enligt vanliga regler och stor kontakt med 

personal. Stundom förekommer samsittning med annan intagen. 

Justitieutskottet behandlade ingiicnde de olika formerna av avskildhet i 

samband med riksdagsbehandlingen av förslaget till K vaL. Utskottet för

klarade sig då vara i princip starkt negativt instiillt till isolerings~ttgiirder. 

Utskottet an säg trots detta förhållandena inom anstalterna vara sädana att 

man i praktiken inte kunde avstii från isokring som ett yttersta medel. 

Utskottet uttalade sig emellertid för en utredning av verkningarna av 

isolering inom kriminalvården och om möjligheterna att crsiitta isolering 

med andra ~\tgärder. Denna utredning borde enligt utskollct llCks~t röra 

frågan om medverkan av lekmän vid användning av isolcringsiltgiirder. 

Direktii·en 

Utredningen tillkallades för att utröna huruvida man genom tillskapamle 

av andra iltgiirder. t. ex. förebyggande fögiirder eller nya former av skydds

åtgiirder. kan helt undvara eller i vai:ie fall i högre grad iin vad som iir fallet 

nu begriinsa isoleringen inom kriminalv<irden. I uppgiften ingick licksii att 

söka finna en definition av isolcringshcgreppet och diirvid undersöka i 

vilken utstriickning de former av enrumsplacering som tilliirnpas inom 

kriminalvården är att betrakta som isolering i den mening som ~\syftas niir 

det uttalas farhågor för att intagna skall fä fysiska eller psykiska men av 

ttlgiirden. Utredningen skulle vidare söka fastställa vilka nackdelar olika 

typer av enrumsplacering kan beräknas medföra med hiinsyn till de intag

nas anpassning i samhället. Vid utredningsarbctet skulle ocksfi beaktas de 

föriindringar beträffande personalbehov och byggnadsmässiga förhållan

den som kan uppstå vid borttagande av isoleringsfttgärder samt de nackde

lar för personalens arbetsmiljö som alternativa förslag kan medföra. Slutli

gen skulle också vissa frågor rörande rättssäkerheten för den intagne 

prövas. Bl. a. gällde det medverkan av lekmän och av läkare i samband 

med isoleringsåtgärder. 

Våren 1978 tick utredningen i likhet med alla andra kommittcer och 

särskilda utredare tilläggsdirektiv av chefen för hudgctdepartcmentet. I 

dessa betonas det knappa ekonomiska utrymme som kan beriiknas finnas 

för reformer de närmaste åren och att kommitteerna därför bör pröva vilka 

möjligheter som finns att genomföra förslagen utan ökade kostnader. 
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Allmiin11a synpunkter 

Verksamheten i kriminalvt1rdsanstalterna skall i hög grad inriktas på att 

anpassa de intagna till samhället. En kriminalvårdsanstalt utgör emellertid 

ett kollektiv av speciell art. De särskilda förhilllanden som d~ir nider gör att 

det relativt lätt uppstår ordnings- och disciplinproblem och att de inom 

samhiillet i övrigt förekommande medlen för att upprätthiilla social kon

troll många gånger visar sig otillräckliga. Detta förhållande jämfört med 

personalens berättigade krav på goda arbetsförhållanden gör att man kan 

tvingas tillgripa åtgärder mot vissa intagna som kan framstil som hårda. 

I den allmänna debatten har kritik riktats mot isolcringsätgiirderna. 

Även de specialavdelningar som inrättats vid vissa anstalter som ett lindri

gare alternativ till enrumsplacering har kritiserats. I viss mån avgörande 

för frågan i vilken utstriickning möjligheterna till avskiljande av intagna bör 

begränsas är i vad mån påståendena om isoleringens skadliga effekter kan 

anses berättigade. Det visar sig emellertid svt1rt att utifrån den forskning 

som förekommit dra några siikra slutsatser beträffande anstaltsisolcringens 

eventuellt skadliga effekter. De individuella variationerna visar sig ocksil 

betydande vad gäller förmågan att klara isoleringens p{ifrestningar. Emel

lertid syns det som om de farhiigor som uttalats härför hör betecknas som 

överdrivna åtminstone vad gäller kortvariga isoleringsåtgärdcr. 

För en begränsning av anviindandet av avskiljanden bör man i första 

hand försöka förebygga behovet av sådana åtgärder. Med hänsyn till de 

grundliiggande motsättningar som med naturlighet linns inom anstalterna 

och till att anstaltsklientclet tenderar att bli allt tyngre. är det emellertid 

inte möjligt att den vägen helt eliminera behovet av avskildhetsåtgärder. 

I andra hand gäller det att linna alternativ till avskildhetsätgärderna. 

Möjligheterna härtill är emellertid begränsade i den speciella och begriinsa

de miljö som anstaltslivet utgör. 

Eftersom det därför inte bedöms möjligt att helt avskaffa avskildhetsiit

gärderna. gäller det att försöka begränsa deras negativa verkningar. Det 

visar sig att avskilianden som endast striicker sig över nägra fä dagar 

knappast kan medföra några sådana verkningar. Annorlunda kan det för

hälla sig med långvariga sådana åtgiirder. Det gäller dä1i"ör att begriinsa 

avskiljandenas varaktighet eller. i de fall detta inte är möjligt. på andra sätt 

försöka motverka att isoleringen blir strängare än vad som är oundgiingli

gen nödvändigt. 

Vidare gäller det att på olika sätt stärka den intagnes rättssäkerhet i 

samband med sådana åtgärder. Ett led i denna strävan är att utforma 

avskildhetsbestämmclserna så. att därav klart framgår i vilka fall de iir 

tillämpliga till undvikande av en användning utöver den avsedda. 

Dt:fi nit ion sfrclg11r 

När cellstraffsystemet avskaffades och gemensamhetsstraffinfördcs var 

tankegången den att förhällandena på anstalterna i möjligaste män skulle 
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motsvara livet i det fria. Denna tanke är alltjiimt bärande och det iir mot 

den bakgrunden man har att bedöma frågan vad K vaL:s bestämmelser om 

gemenskap för de intagna i praktiken innebär. 

Såvitt gäller intagnas gemenskap under arbetet v;\llar tillämpningen av 

bestiimmelserna sällan mlgra problem. Arbetsplatserna pii anstalterna iir 

utformade så att de intagna far en tillräcklig gemenskap med varandra. 

Diirtill kommer att bestiimmelserna hör medge undantag frän kravet på 

gemenskap niir sä erfordras på grund av arbetets siirskilda beskaffenhet. 

Diiremot bör hestiirnmelserna inte medge avskiljande av arbetsviigrande 

intagna så som stundom förekommer. Arbetsvägran bör i sWllet i första 

hand förehyg.gas med olika medel. Förslag till sådana lämnas i betänkan

det. 
Under fritiden äger intagen i den utsträckning han önskar det vistas 

tillsammans med andra intagna. I sluten anstalt far dock gemenskapen 

inskriinkas. om det är oundgiingligen pi'tkallat med hänsyn till förhällan

dena pil anstalten. En sådan begriinsande hestiimmclse är av praktiska och 

andra skiil nödviindig. 

Särskild uppmärksamhet i detta sammanhang kräver frågan om place

ringen av sjukskrivna och pensionärer. Det förekommer nämligen att så

dana intagna i brist pil andra placeringsmöjligheter hålls avskilda från 

varandra. Problemet föreslås löst genom olika åtgärder. Utredningen före

slås förstärkning med sammanlagt fyra tjänster för översköterskor vid 

vissa slutna lokalanstalter för att daglig sjuk visitation skall kunna äga rum 

vid dessa. Intagna som sjukskrivits bör placeras pti särskilda sjukavdel

ningar. Tillgången till sådana är emellertid knapp och utredningen föreslår 

därför att nya sjukavdelningar inrättas vid vissa anstalter och att tillgången 

på kroppssjukplatser inom anstalterna över huvud taget blir föremål för en 

total översyn. Sjukskrivna som ändå inte kan placeras vid sådan avdelning 

samt pensionärer bör under arhetstid placeras i någon särskild lokal där de 

kan förses med enklare sysselsiittningar. Några avskildhe\såtgärder bör 

däremot inte få vidtas mot sådana intagna. 

På slutna anstalter hfills de intagna nattetid avskilda frän varandra. 

Denna ordning hör hestå även om man bör sträva efter att senarelägga 

kvällslåsningen. Dock bör en bestämmelse om möjligheten att nattetid 

hålla intagna avskilda från varandra intas i lagen. 

Det visar sig svårt att mera exakt definiera begreppen gemenskap och 

avskildhet för intagna. När det gäller intagen som under arbetstid är 

sysselsatt med arbete eller liknande som medger viss rörelsefrihet och 

tillfällen till kontakt med andra människor torde tillämpningen av bestäm

melserna inte heller vålla n[1gra problem. Kravet på fritidsgcmenskap bör i 

allmänhet innebära att de intagnas umgänge inte får inskränkas under 

avdelnings omfattning. För sådan inskränkning bör också krävas att den är 

oundgängligen påkallad med hänsyn till förhållandena på anstalten. En 

sådan definition förutsätter dock att det alltid klart framgår vad som är att 
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anse som en avdelning. Tveksamhet kan emellertid i vissa fall räda h~irom. 

Vissa slutna anstalter har niimligen exceptionellt stora hostadsavdclningar. 

Utredningen föreslår visserligen en reduktion av dessa. men innan så sker 

kan en sådan definition av begreppet fritidsgemenskap inte tillämpas gene

rellt och därför inte heller inskrivas i lagen. 

Intagen som hålls avskild bör i allmänhet placeras i vanligt bostadsrum. 

Detta kan dock vara beläget på särskild isoleringsavdelning. Endast vid 

avskiljanden för våldsamt uppträdande eller berusning hör placering i 

någon form av specialcell komma i fraga. Avskildheten bör inte heller 

medföra någon automatisk förlust av de olika förmåner som tillkommer 

intagna. Tvärtom är utomhusvistelse. besök. telefonsamtal o. d. särskilt 

värdefulla för intagna som hålls avskilda. 

Fiirehyggandc ätgiirdcr 

.Som tidigare anförts gäller det i första hand att förebygga behovet av 

avskildhetsfögärder. Alla åtgärder som förbättrar miljön i vid bemiirkelse i 

kriminalvårdens anstaller eller som underlättar anstaltsvistelsen för de 

intagna är naturligtvis ägnade att minska behovet av avskildhetsåtgärder. 

Möjligheterna härtill är dels en resursfn\ga. dels en fråga om avvägningar 

mot skydds- och säkerhetsaspekterna samt hiinsynen till personalens ar

betsförhållanden. Utredningen har inte heller mot bakgrunden av det be

gränsade utredningsuppdraget ansett det lämpligt att i detalj pröva mer 

genomgripande reformer inom kriminalvården. 

Alla förbättringar i det s. k. anstaltsklimatet. dvs. i förhallandet mellan 

personal och intagna. är ägnade att minska behovet av avskildhctsåt

gärder. Ett sätt att förbättra detta förhållande är att låta tillsynspersonal i 

större utsträckning ta aktiv del i behandlingen av de intagna. Sådana 

åtgärder har föreslagits av utredningen om personalens arbetsuppgifter vid 

kriminalvårdens anstalter (Alexandersonska utredningen 1 
). Förutsiittning

arna för ett gott resultat härvidlag är en god personalutbildning. en konti

nuerlig handledning från psykologer och en effektiv personalrekrytering. 

Alexandersonska utredningen har föreslagit olika åtgärder för att förbättra 

dessa förutsättningar och utredningen om isolering inom kriminalvården 

hänvisar därför i dessa avseenden endast till den utredningens förslag. 

Den väsentligaste förebyggande åtgärd som utredningen föreslår iir en 

hegränsning av bostadsavdelningarnas storlek p;'\ vissa slutna riksan

stalter. I samband med anstaltsbesök som utredningen företagit har från 

såväl personal som intagna framhållits behovet av en reducering av avdel

ningarnas storlek. Som lämpligaste avdclningsstorlek föreslär utredningen 

I0-15 platser. De överblivna hostadsrummen bör göras om till bl. a. 

gemensamhetsutrymmen för de intagna. 

Utredningen föreslår vissa ombyggnader härför vid kriminalvårdsanstal-

1 Uppkallad efter den sakkunnige Birgitta Alexandersson. 
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tema Hall. Tidaholm och Norrtiilje. Hiiktesplatserna vid Hall förcslas 

samtidigt överförda till allmiinna häktet i Stockholm sii att hela anstalten 

kan tas i anspråk för dömda personer. Reliiggningsförhallamlena vid de 

slutna riksanstalterna iir nämligen f. n. sädana. att en minskning av det 

totala platsantalet sv{irligen kan ske. Av övriga slutna riksanstalter är det 

friimst vid Malmö och diirnäst vid Härnösand som en motsvarande reduce

ring hör ske. Med hänsyn till heltiggningsförhallandena flireslt1s emellertid 

denna gcnomfön.1 fl.'>rst på längre sikt. 

Delvis på grund av dessa omorganisationer men också som ett led i 

ätgtirderna att förebygga behovet av avskildhetsiitgärder föresbs ocksii 

personaltätheten höjd vid de slutna riksanstalerna. Akxandersonska ut

redningen har tidigare föreslagit en sådan titgiird och utredningen instäm

mer nu i detta förslag. Sammanlagt rör det sig om en utökning med 13 
tjiinster för tillsynsmän och 95 för vilrdare för allmänna uppgifter och 10 

tjiinstcr för vfinlare för visitationsuppgifter. Av de~sa iir dock redan 11 

tjiinster fi.'>r tillsynsmiin och 22 för värdarc tillsatta med stöd av tillfälligt 

bemyndigande. 

Ett annat siill att förebygga behovet av avskildhetsåtgiirdcr är att syssel

sätta de intagna med intresscviickande arhctsuppgiftcr eller studier. Med 

hänsyn till många intagnas dtiliga fysiska och psykiska tillstånd bör arhets

värdande inslag få allt större betydelse. Även intagnas studicvcrksamhct 

hör prioriteras även om detta medför att den industriella verksamheten får 

st{1 tillbaka. Ett sätt att stimulera de intagna till hiHlre arbets- eller stu

dieaktiviteter iir att varva olika sysselsättningar med varandra. Man hör 

alltså inte stä främmande för deltidsarbete och deltidsstudier. Även partiell 

sjukskrivning är ett sätt att anpassa de intagna till ett normalt arbetsliv. 

Ett annat lämpligt siitt att stimulera arbets- och studieviljan är att höja 

ersättningen till de intagna. Nuvarande ersiittningar m;!ste nämligen be

tecknas som ringa. Utredningen föreslår därför en väsentlig höjning. För 

arbete. studier och liknande aktiviteter föreslås basersättningen uppgå till 

21 kr/tim. För kvalificerat arbete skall dock ersiittningen genom ackord 

eller p~t annat siitt kunna uppg{1 till drygt 25 kr/tim. Den s. k. sjukersätt

ningen skall uppgä till 12:50 kr/tim. Frf111 dessa hclopp skall emellertid 

avdrag göras för skatt och vad som brukar kallas for naturaförmåner -

dock ej för hyra (··cellen·· J - varför kontantliinen för arbete o. d. skulle bli 

7: 11-9: 11 kr/tim. och den kontanta sjukersättningen 2: I 0 kr/tim. Förde

larna med detta ersättningssystem är inte bara att kontantcrsältningen till 

de intagna höjs. utan även ersättningens konstruktion markerar att den iir 

skattefri och att de intagna utöver ersättningen erhåller s. k. naturaför

måner. Dessutom är systemet bättre än det nuvarande anpassat till den 

mångfald olika aktiviteter som förekommer inom anstalterna. 

Det nya ersättningssystemet föreslås först försöksvis inrättat vid tre 

anstalter. niimligen Norrtälje. Tidaholm och Ödevata. 

Även förekomsten av stimulerande och intresseväckande sysselsätt-
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ningar under de intagnas fritid inverkar positivt pii anstaltsklimatet och 

förebygger behovet av avskildhetsatgärder. I enlighet med Alexander

sonska utredningens förslag bör det vara tillsynspersonalens uppgift att 

leda genomförandet av de intagnas fritidsaktiviteter. Därutöver behövs 

emellertid på de större anstalterna särskild personal för planering och 

samordning av dessa aktiviteter. Utredningen föreslår därför att 14 tj(inster 

för fritidsassistenter inrättas vid vissa större riks- och lokalanstalter i 

utbyte mot nuvarande arvodesmedel för hel- m:h deltidstjiinster för fritids

ledare. Dessutom föreslås aktivitetsmedlen höjda vid de flesta av dessa 

anstalter. 

En god kontakt mellan den intagne och världen utanför anstalten inver

kar också gynnsamt p~\. anstaltsklimatet och minskar förekomsten av av

skildhetsåtgärder. Framför allt giiller detta korttidspermissioner men även 

telefon- och besöksmöjligheter och i viss mån fritidsverksamhei utom 

anstalten. Emellertid mäste härvid en avvägning göras mot de risker för 

säkerheten i anstalten och samhällets behov av skydd mot vissa intagna 

som en större öppenhet inom anstaltsvi\rden innebär. 

Enligt utredningens mening bör även intagna. som med hänsyn till risken 

för fortsatt brottslig verksamhet inte kan beviljas permission på egen hand, 

beredas tillfälle att ibland genom bevakade eller beledsagade permissioner 

komma utanför anstalten. Vidare bör kvalifikationstiderna för regelbunden 

permission iakttas och villkoren för permission noggrant anges. 

Telefonautomater. som redan finns vid vissa slutna riksanstalter. bör 

installeras vid llera anstalter än f. n. Även besöksverksamheten bör utvid

gas. 

Åtminstone på sikt bör också ett ökat medinflytande för de intagna 

kunna påverka förekomsten av avskildhetsåtgärder. Denna samrådsverk

samhet har emellertid av principiella skiil sina givna gränser och dessa kan 

inte förändras. Även inom dessa ramar finns det emellertid stora möjlighe

ter att låta de intagna framföra synpunkter på verksamheten i anstalterna 

och dessa möjligheter bör tillvaratas. 

Vid utredningens anstaltsbesök har från olika håll framhållits att nuva

rande blandning av olika kategorier intagna i anstalter ogynnsamt påverkar 

förhållandena. I detta sammanhang är det främst blandningen i de slutna 

riksanstalterna som är av intresse. Utredningen anser det uärför önskvärt 

om en viss differentiering kunde ske mellan dessa anstalter. Nuvarande 

beläggningsförhållanden försvårar visserligen en närmare differentiering 

men bör inte utgöra hinder för en strävan att åstadkomma en bättre 

kategoriindelning av de intagna i slutna riksanstalter. Ett förslag om ändra

de differentieringsprinciper kriiver emellertid mer övergripande övervä

ganden än det varit möjligt att göra i detta sammanhang. Utredningen 

anser därför att frågan om de intagnas differentiering mellan de slutna 

riksanstalterna bör bli föremål för en närmare översyn. 

Den ökade förekomsten av narkotika i anstalterna försvårar i hög grad 
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anstaltsarhetet och utgör orsak till m;lnga avskiljanden. Efter förslag av en 

av regeringen tillsatt ledningsgrupp för narkotikafrägor har en rad ätgärder 

vidtagits för att komma till rätta med detta problem. Utredningen lämnar 

därför inga nya förslag som särskilt tar sikte härpå. men framhåller att 

många av de i betänkandet föreslagna förebyggande åtgiirderna också är 

ägnade att motverka förekomsten av narkotika i anstalterna. 

I den allmänna debatten har krav framstiillts på att intagens skötsamhet i 

större utsträckning bör särskilt premieras. Utredningen fi.'lrordar emellertid 

inte en sil.dan ordning. eftersom ett sådant system inte skulle kunna bli helt 

rättvist och därför skulle kunna få motsatt effekt iin den avsedda. 

Som ytterligare förebyggande åtgärder pekar utredningen slutligen ock

så på möjligheten till en senareläggning av kvällslf1sningen på de slutna 

anstalterna samt en ökad rekrytering av kvinnlig tillsynspersonal. 

Altemati1·a ätgiirdcr 

Möjligheterna att finna alternativ till enrumsplacering är med hänsyn till 

de speciella förhållandena i en anstalt begränsade. Vissa liinkbara alterna

tiv har utredningen bedömt som mindre lämpliga än enrumsplaceringen 

och därför ansett dem inte böra komma i frftga. De alternativ som föreslfas 

kan inte heller helt ersiitta enrumsplaceringen eller fängselanvändningen 

utan far i sliillet ses som komplement till dessa. 

Det är framför allt beträffande de liingvariga enrumsplaceringarna som 

alternativ behövs. Utredningen pekar därför på placering i liten grupp med 

siirskilda övervakningsmöjligheter som en lämpligare åtgärd än enrumspla

cering i dessa fall. Även sådan placering skall emellertid enligt den defini

tion av avskildhetsbegreppet utredningen föreslär utgöra en form av be

gränsad avskildhet. 

Däremot anser utredningen inte en förnyttning utgöra ett lämpligt alter

nativ till i vari fall ett kortvarigt avskiljande. eftersom de negativa effekter

na av en förflyttning är förhållandevis stora. I stället bör antalet s. k. 

discipliniira förflyttningar hegriinsas. K VS har i en framställning till rege

ringen anvisat en möjlighet härtill som innebär att anstalter som saknar 

möjlighet alt verkställa avskiljanden skulle fä riilt att i de fall 23 eller 50 * 
KvaL är tillämplig tillfälligt placera den intagne i närbeläget allmänt häkte i 

stiillet för alt överföra honom till sluten anstalt. Framställningen har re

missbchandlats och därvid fätt ett gynnsamt mottagande. Även utredning

en anser att den av KVS anvisade ordningen utgör ett lämpligt siHI att 

begr~insa olämpliga förflyttningar och föreslår därför all framställningen 

skall bifallas. 

Inskränkningar i intagnas rätt till permissioner. frigång. besök o. d. anser 

utredningen inte kunna ersätta avskildhetsåtgiirder. 

Många av dem som blir föremål för avskildhetsåtgärder kan betecknas 

som psykiskt störda. Många avskiljanden skulle därför kunna undvikas om 

de intagna i stället överfördes till sjukvård inom eller utom anstalten. 
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Kriminalvårdens egna psykiatriska avdelningar bör därför inte. så som 

I 97 I års utredning om behandling av psykiskt avvikande föreslagit, läggas 

ned. I stället bör den psykiatriska vården inom anstalterna utvidgas. Innan 

dess måste emellertid nuvarande tjänster för psykiater inom antaltsvården 

besättas. Utredningen föreslår därför en översyn av läkarnas meritvärde

ringssystem. Framför allt måste det emellertid fastslås en skyldighet för 

den allmänna sjukvården att ta emot och under erforderlig tid behandla 

även anstaltsintagna som är i behov av sådan vård. Det är nämligen f. n. 

mycket svårt att få detta klientel överfört till den allmänna sjukvården. 

Det är också angeläget att finna alternativ till användandet av fängsel i 

samband med våldsamt uppträdande av intagen. Utredningen föreslår 

därför att lugnande medicin i sådana situationer skall få tillföras den 

våldsamme även utan dennes samtycke. Detta förslag skall delvis ses mot 

bakgrund av att redan de allmänna nödvärnsreglerna i brottsbalken kan ge 

stöd för sådan tvångsanvändning i vissa fall. Medicinering skall emellertid 

enbart ses som ett alternativ till bältesanvändningen och det bör ankomma 

på läkare att avgöra i vilka fall sådan medicinering bör komma i fråga. 

Ett annat alternativ till fängsel utgör placering i mjukisolerad cell. Denna 

åtgärd tillämpas i engelska fängelser och anses där vara ett bättre alternativ 

än både fängsel m:h medicinering. Utredningen anser att denna ordning 

bör prövas även i vårt land och föreslår att sådana celler försöksvis inrättas 

vid ett par anstalter. 

A 1·sk.ifdhl'fsbt•stämmefserna 

Utredningen har gjort en översyn av avskildhetsbestämmelserna. Med 

hänsyn till utredningens tilläggsdirektiv om bristen på resurser för re

former och till nuvarande ansträngda beläggningsförhålllanden har utred

ningen vid bedömandet av behovet av avskildhetsåtgärder utgått från 
rådande förhållanden vid anstalterna. 

Utredningen konstaterar att de tvångsmässiga avskildhetsåtgiirdernas 

ändamål endast bör vara att tillgodose skydds- och säkerhetsaspekter. 

Behandlingsskäl bör således inte motivera tvångsmässiga avskildhetsåt

gärder. 
Annorlunda bör det däremot förhålla sig med möjligheten till frivilligt 

enrumsarbetc enligt I 8 § K vaL. Utredningen finner många skäl tala för att 

denna möjlighet bör finnas kvar. Man bör emellertid sträva efter att före

bygga behovet hos de intagna att frivilligt söka ensamheten. Med hänsyn 

dels till att de farhågor för negativa verkningar av frivillig isolering som 

dikterat bestämmelsens nuvarande utformning bör anses överdrivna. dels 

till den ökade förekomsten av våld intagna emellan anser utredningen ändå 

att möjligheten för de intagna till frivilligt enrumsarbete bör utvidgas. 

Detta bör ske genom viss ändring av lagtexten och genom en utökning av 

antalet s. k. roplatser på ett par anstalter där konkurrensen om sådana 

platser är särskilt stor. Till motverkande av negativa effekter bör den 

4 Riksdai:en 1980181. I sam/. Nr I 
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avskilde emellertid på olika sätt ges så omfattande sinnesstimulans som 

möjligt. 

När det däremot giiller de tvångsmässiga avskildhetsåtgärderna hör till

lämpningsområdet hegränsas. 

Bestämmelsen i 10 ~ KvaL om avskildhet med hänsyn till rikets säker

het har aldrig tillämpats. Den kan endast komma till tillämpning i extraor

dinära fall men kan i dessa vara oundgänglig. Utredningen föreslår därför 

ingen ändring beträffande den bestämmelsen. 

Intagen kan vidare hållas avskild enligt 20 ~ Kval. med hänsyn till 

föreliggande fara för hans egen säkerhet till liv eller hälsa. Sådant avskil

jande kan äga rum antingen den intagne är farlig för sig sjiilv eller fara hotar 

honom från annan intagen. Utredningen anser främst mol bakgrund av de 

våldsamheter som narkotikahanteringen i anstalterna medfört att även 

denna bestämmelse är erforderlig. Det måste nämligen anses vara krimi

nalvårdens skyldighet att i möjligaste mån skydda de intagnas säkerhet till 

liv m:h hälsa under den tid de är omhändertagna. Detta anses då också 

innefatta en skyldighet att förhindra självskador och självmord. Bestäm

melsen föreslås dock något hegränsad vad avser kriterierna för sådant 

avskiljande. 

På samma sätt kan intagen hållas avskild om han utgör en fara för annans 

säkerhet till liv eller hälsa. Även denna bestämmelse anser utredningen 

oundgänglig. Till undvikande av långvariga enrumsplaceringar pekar ut

redningen på möjligheten att placera intagna som kan bedömnas som mer 

permanent farliga för sin omgivning i mindre grupper på specialavdelning. 

Tillämpningsområdet för bestämmelsen föreslås dock bli något mindre än 

f. n. 

Vid föreliggande fara för allvarlig skadegörelse på anstaltens egendom 

kan intagen hållas avskild från andra intagna. Utredningen pekar här 

särskilt på den ökade risken för sprängningar i samband med utbrytnings

försök och förordar därför att en bestämmelse med detta innehåll bibe

hålles. Lagtexten föreslås emellertid ändrad så. att det klarare framgår att 

det endast är i samband med fara för mycket omfattande eller farlig 

skadegörelse som bestämmelsen bör äga tillämpning. 

Intagen kan hållas avskild från andra intagna om det är nödvändigt för 

att hindra att han utövar menligt inflytande på andra intagna. Utredningen 

har kunnat konstatera att denna bestämmelse vid vissa anstalter kommit 

till alltför stor tillämpning. Å andra sidan har från flera anstaltsledningar 

framhållits behovet av en bestämmelse som ger möjlighet att "ta undan" 

en intagen som utgör ett allmänt oroselement inom anstalten. Utredningen 

menar emellertid att en sådan bestämmelse måste ha ett väsentligt mer 

begränsat tillämpningsområde än den nuvarande. Härvid måste bl. a. beak

tas att den inte får ge utrymme för ingrepp i den intagnes yttrandefrihet. 

Utredningen föreslår därför att avskiljande endast skall få äga rum om det 

är nödvändigt för att hindra att intagen försöker påverka annan till brott 
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mot anstaltsreglerna. Utredningen betonar vidare att endast kortvariga 

avskildhetsåtgärder bör kunna komma i fråga i detta sammanhang. 

Enligt andra stycket 20 * KvaL kan vissa långtidsdömda intagna som 

ägnat sig åt brottslighet av särskilt allvarlig art hållas avskilda om det är 

nödviimligt för att hindra ett befarat rymnings- eller fritagningsförsök. 

Bestämmelsen är tillämplig endast beträffande en mycket liten grupp in

tagna och tillämpas också endast i 15-20 fall årligen. Främst avses vissa 

narkotikabrottslingar men även andra som ägnat sig åt brottslighet av 

särskilt allvarlig art. Vad giiller dessa fall pekar utredningen särskilt på 

möjligheten till placering i liten grupp på specialavdelning. Trots detta kan 

möjligheten till enrumsplacering inte helt avvaras i dessa fall. Utredningen 

föreslår däiför ingen ändring i bestämmelsen. Restriktivitet i tillämpningen 

har åstadkommits bl. a. genom att beslutanderätten i dessa frågor inte 

kunnat delegeras från KVS till anstaltsnivå. Utredningen anser därför att 

denna ordning hör bestå. 

Främst med tanke på kvalificerade narkotikabrottslingar som fortsätter 

sin verksamhet i anstalten föreslår utredningen en utvidgning av 20 * andra 

stycket K vaL som innebär att vissa långtidsdömda intagna som gjort sig 

skyldiga till brottslighet av särskilt allvarlig karaktär skall kunna placeras i 

grupp pä specialavdelning. Förslaget innebär egentligen ingen ändring i 

jämförelse med nuvarande förhållanden. utan sammanhänger med den 

ändrade definition av avskildhetsbegreppet utredningen föreslår. Inte hel

ler sådana beslut skall kunna delegeras från K VS. 

Avskiljanden enligt 20 * K vaL är inte tidsbegränsade och kan därför i 

enstaka fall bli relativt långvariga. Utredningen föreslår därför vissa åtgär

der för att begränsa denna varaktighet och begränsa de negativa effekterna 

av dem. Den tidrymd inom vilken beslut om avskildhet enligt 20 * KvaL 

senast skall omprövas föreslås sålunda förkortad från en månad till tio 

dagar såvida inte avskildheten innebär placering på specialavdelning. Det

ta medför i sin tur att sådana beslut skall underställas KVS prövning under 

samma tid. Detta bör medföra en allmän förkortning av avskildhetsåtgär

dernas varaktighet. Vidare föreslås att det så snart en enrumsplacering blir 

mer långvarig särskilt skall prövas vilka möjligheter som finns att ge den 

intagne begränsad samvaro med annan eller andra intagna och att låta 

honom få del av de förmåner som enligt lagen tillkommer intagen. Härvid 

avses då i första hand telefonsamtal och besök. 

Enligt 23 * första stycket K vaL kan intagen avskiljas vid våldsamt 

uppträdande. Utredningen betonar såvitt avser händelser av detta slag i 

första hand möjligheterna att genom andra metoder komma till rätta med 

sådana ordningsstörningar. Vad gäller behovet av en tvångsbestämmelse 

pekar utredningen på att redan de allmänna nödvärnsreglerna i brottsbal

ken ofta är tillämpliga i dessa fall. Det är då i flera avseenden bättre att 

grunda sådana ingripanden på mer detaljerade och ur rättssäkerhelssyn

punkt hättre bestämmelser i K vaL. 
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Vid svårare fall av våldsamt uppträdande kan intagen enligt paragrafens 

andra stycket beläggas med fängsel. I allmänhet är det då s. k. spännhälte 

som kommer till användning. Utredningen anser att inte heller spiinnhältet 

helt kan undvaras men föreslår som tidigare anförts lugnande medicinering 

och placering i mjukisolerad cell som alternativa åtgärder i dessa fall. 

Fängsel och medicinering föreslås emellertid endast få komma till använd

ning i fall då liv eller hälsa äventyras. 

Enligt 23 § första stycket Kval kan intagen hållas avskild också om han 

till följd av berusning kan befaras störa ordningen pft anstalten. Utredning

en erinrar om att en ny lag om omhändertagande av berusade personer 

m. m. (LOB) trätt i kraft den I januari 1977 och anför att den syn på frågan 

om omhändertagande av berusade personer som kommer till uttryck i den 

lagen också bör gälla inom kriminalvårdsanstalterna. I anstalterna råder 

emellertid i vissa avseenden speciella förhållanden. Ett kortvarigt avskil

jande av en berusad intagen kan inte beräknas medföra några negativa 

konsekvenser för denne. Utredningen anser därför att bestämmelsen bör 

finnas kvar men föreslår att särskilda tillnyktringsrum skall inrättas där 

den avskilde lättare kan hållas under uppsikt av personalen. Dessutom 

föreslås en omredigering av paragrafen för ett klarare åtskiljande av de 

åtgärder som kan insättas mot våldsamt uppträdande intagna och de åtgär

der som kan insättas mot dem som till följd av berusning kan befaras störa 

ordningen. 
Bestämmelsen i 50 § KvaL om avskildhet under disciplinutredning har 

uppenbarligen vid vissa anstalter kommit att tillämpas i en utsträckning 

som inte varit avsedd. Detta torde emellertid inte bero på att paragrafen är 
alltför extensivt utformad. Med hänsyn härtill och till att fråga enbart är 
om mycket kortvariga avskiljanden som är nödvändiga för att disciplinära 

förseelser skall kunna utredas och bestraffas. föreslås endast mindre för

tydligande ändringar i lagtexten. I stället föreslår utredningen att K VS ges i 

uppdrag att särskilt följa tillämpningen av denna bestämmelse för att 

åstadkomma en enhetlig och restriktiv praxis. Utredningen betonar sär

skilt vikten av att disciplinutredningar igångsätts i omedelbart samband 

med att förseelsen ägt rum även om detta skulle inträffa under en helg. 

Det är väsentligt att. intagna som hålls avskilda ges olika former av 

stimul<lns. Främst gäller detta för avskiljanden som pågår under längre tid 

än några dagar. Den förnämsta stimulansen sker genom umgänge med 

andra människor. personal och medintagna. Den avskildes behov av medi

cinsk vård eller av social eller psykologisk omvårdnad bör 0ckså tillgo

doses. Även den yttre miljön bör göras stimulerande genom färgsättning 

etc. Radio och TV medför väsentlig stimulans. Den avskilde bör vidare 

aktiveras genom arbete. studier o. d. samt även under fritiden. Slutligen 

bör den avskilde också i den utsträckning säkerheten medger det få del av 

de intagnas möjligheter till telefonsamtal och besök. 
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Läkares med1·erkan 

I K vaL föreskrivs att läkare skall yttra sig i samband med att intagen 

avskiljs fdm andra intagna. Avsikten hiirmcd är naturligtvis att läkaren 

skall undersöka om avskiljande! kan inverka skadligt på den intagnes 

hälsa. Även därutöver är emellertid läkarens medverkan avsedd att fylla 

vissa funktioner. bl. a. motiveras denna medverkan i vissa fall av rättssä

kerhetsskäl. 

Utredningen menar att det är väsentligt att läkare medverkar i samband 

med vissa avskildhetsåtgärder. särskilt sådana där psykisk störning kan 

misstänkas ligga bakom den intagnes agerande. Denna medverkan bör 

emellertid inte innebära att läkaren på något sätt deltar i avskildhetsbeslu

tet eller sanktionerar detta. I stället bör fråga enbart vara om en rent 

medicinsk undersökning från läkarens sida. 

Utredningen föreslår därför att läkarundersökning obligatoriskt bör äga 

rum i samband med avskiljanden på grund av våldsamt uppträdande (23 §) 

och på grund av att intagen är farlig för sig själv (20 §). Vid frivilligt 

enrumsarbete ( 18 §) och vid övriga avskiljanden enligt 20 § bör sådan 

undersökning företas endast om det behövs med hänsyn till den intagnes 

tillstånd. Vid avskildhet på grund av berusning (23 §) bör undersökning 

utföras endast om särskilda skäl föreligger. Vid avskildhet under disciplin

utredning (50 §)föreslås bestämmelsen om läkarmedverkan avskaffad. 

R ii 11 ssii k e rh e 1.~f rä gor 

Utredningen finner det särskilt angeläget att söka stärka den intagnes 

rättssäkerhet i samband med avskildhetsärenden. Det måste emellertid 

samtidigt konstateras att både lagen och dess olika anvisningar redan 

innehåller många bestämmelser med detta syfte. Det gäller främst bestäm

melserna om utredning och protokollföring. Den intagne befinner sig emel
lertid genom frihetsberövandet i en utsatt situation medan styresmannens 

maktställning i detta avseende måste betecknas som stark. 

Vad gäller själva handläggningen av avskildhetsärenden är förvaltnings

lagens bestämmelser tillämpliga. Där finns föreskrifter om kommunika

tion. angivande av skäl och underrättelse om beslut jämte fullföljdshän

visning. Förvaltningslagen är f. n. föremål för översyn av en särskild 

kommitte. KvaL:s bestämmelser om utredning och protokoll i avskildhet

särenden anser utredningen tillräckliga och föreslår inga ändringar. Där

emot har utredningen utarbetat förslag till protokollsblanketter att använ

das i dessa sammanhang. Protokollen uppvisar nämligen f. n. ofta brister. 

Vad beträffar beslutsordningen anser utredningen att beslut i 

avskildhetsärenden skall meddelas av styresmannen. Detta innebär den 

ändringen i förhfillande till gällande ordning att regionchefen ej längre skall 

meddela beslut i avskildhetsärendcn vid lokalanstalt. Undantag bör dock 

gälla vid omprövning av beslut enligt 20 ~ första stycket KvaL , som 

beträffande intagna i lokalanstalt bör utföras av regionchefen. samt för 
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beslut enligt 20 * andra stycket KvaL och andra heslut om placering på 
specialavdelning. vilka bör kunna meddelas endast av KVS. Utredningen 

anser vidare med hänsyn till risken för förhastade avskiljanden inte lämp

ligt att föreslå en interimistisk beslutanderätt i avskildhetsärenden. 

Utredningen föreslår inte någon iindring vad gäller besvärsordningen. 

Allmän rättshjälp kan i princip beviljas även i avskildhetsärenden. Detta 

förekommer emellertid knappast. Den speciella form av rättshjälp som 

kallas rättshjälp genom offentligt biträde och som tar sikte på särskilt 

ingripande förvaltningsärenden är diiremot ej tillämplig. Utredningen före

slår en utvidgning av denna rällshjälpsform till att omfatta även vissa 

avskildhetsärenden. nämligen sådana som handläggs hos K VS. dvs. be

svärsärenden. överprövningsärenden. ärenden enligt 20 9 andra stycket 

KvaL samt ärenden rörande placering på specialavdelning. Samtidigt före

slås rätten till offentligt biträde kunna omfatta även överklagade disciplin

ärenden. 

Utredningen har också haft att pröva frågan om lekmän kan ges insyn i 

denna del av anstaltsarbetet. För att underlätta ett genomförande ansluter 

sig utredningen därvid till Alexandersonska utredningens förslag till an

staltsorganisation. På grund av avskildhetsärendenas brådskande karaktär 

anser utredningen det inte möjligt att föreskriva att lekmän skall delta i 

själva beslutsfattandet. 1 stiillet föreslås en skyldighet att redovisa medde

lade beslut inför något lekmannaorgan. Lämpligaste organ härför är de av 

Alexandersonska utredningen föreslagna anstalts--och regionstyrelserna. 

Beslut enligt 20 * andra stycket K vaL samt andra beslut om placering på 
specialavdelning. som meddelas av K VS. föreslås på samma siitt redovi
sade för KVS lekmannastyrelse. 

Kostnader och R<'nomfiirande 

Det är svårt att mera exakt beräkna kostnaderna för de byggnadsmässiga 

förändringar utredningens förslag medför. Vad beträffar förslaget om en 
minskning av bostadsavdelningarnas storlek på vissa slutna riksanstalter 

har dock K VS i sin petita för sådana ombyggnader på Tidaholm och 

Norrtälje yrkat 3 milj. kr för vardera anstalten. Då har emellertid redan 

anslagits 1,6 milj. kr för vissa av dessa arbeten. I dessa belopp ingår också 

nya kroppssjukavdelningar. I övrigt föreslår utredningen endast smärre 

omändringar som inte kan beräknas medföra några större kostnader. 

Kostnaderna för föreslagna personalförstärkningar beräknas till 16.75 

milj. kr, varav 641 000 kr för översköterskor. 14.46 milj. kr för tilbynspcr

sonal och I 646 000 kr för fri tidsassistenter. Av dessa kostnader belöper 

dock 4 milj. kr. på tjänster som redan är tillsatta med stöd av tillfälligt 

bemyndigande. Övriga kostnader för ökad fritidsverksamhet beräknas till 

428 000 kr årligen jämte en engångskostnad på 200 000 kr. 

Försöksverksamheten med ett nytt lönesystem för intagna beräknas 

kosta drygt 800000 kr. Utvidgad rätt till rättshjälp i avskildhets- och 
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disciplinärenden beräknas kosta ca 50 000 kr. Installationen av telefonau

tomater för de intagna kan medföra engångskostnader pa ca 2 000 kr per 

apparat. 

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den I januari 1980. I övrigt 

föreslår utredningen ett genomförande av förslagen under budgetåret 

1980/81. 
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Bilaga 2 

Utredningens lagförslag 

Förslag till 

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

Härigenom föreskrivs att 17, 18. 20-23, 50 och 51 §§lagen (1974:203) 

om kriminalvård i anstalt skall ha nedan angivna lydelse. 

Nul'{Jrande lydelse Föreslagen lydelse 

17 § 

Intagen skall arbeta tillsammans med andra intagna, om ej annat följer 
av bestämmelserna i denna lag eller av arbetets särskilda beskaffenhet. 

På fritiden får intagen i den utsträckning han önskar det vistas tillsam
mans med andra intagna, om ej annat följer av bestämmelserna i denna lag. 
I sluten anstalt får dock gemenskapen mellan intagna på fritid inskränkas. 
om det är oundgängligen påkallat med hänsyn till förhållandena på anstal
ten. 

Nattetid får i sluten anstalt in
tagna hållas al'skilda från 1·arand
ra. 

18 § 

Intagen får på egen begäran arbe
ta i enrum, om beaktans1·iirda skäl 
talar här.for. 

Läkare skall yttra sig ö1·er hegi'i
ran som al'Ses i första stycket. om 
miijligt innan ärendet avgöres och 
annars inom en vecka diirefier. 
Medgivande skall omprövas så ofta 
anledning därtill föreligger, dock 
minst en gång i månaden. 

Intagen får på egen begäran arbe
ta i enrum, om ej skäl iir häremot. 

Läkare skall undersöka inwgen 
som arbetar i enrum enligt fiirsta 
stycket om det behövs med hiins.vn 
till dennes tillstånd. Medgivande 
skall omprövas så ofta anledning 
därtill föreligger, dock minst en 
gång i månaden. 

20 § 

Om del är nödvändigt med hän
syn till rikets säkerhet, fiJreliggan
de fara för intagens egen eller an
nans säkerhet till liv eller hälsa eller 
för allrnrlig skadegörelse på anstal
tens egendom eller för att hindra att 
intagen 11t1'il'ar menligt inflytande 
på andra intagna. får intagen hållas 
avskild från andra intagna. 

Intagen som avses i 7 § tredje 
stycket och på skäl som där anges 

Om det är nödvändigt med hän
syn till rikets säkerhet, påtaglig 
fara för intagens egen eller annans 
säkerhet till liv eller hälsa eller för 
sahotagehandlingar eller annan 
omfattande skadegörelse på anstal
tens egendom eller för att hindra att 
intagen försöker på1•erka annan till 
brott mot anstaltsreglerna. får inta
gen hållas avskild från andra in
tagna. 

Intagen som avses i 7 § tredje 
stycket och på skäl som där anges 
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Nul'arande lydelse 

är placerad i sluten anstalt får hållas 
al'skild från andra intagna, om det 
kan befaras att han planlägger 
rymning eller att annan planlägger 
fritagningsförsök och avskildheten 
är nödvändig för att hindra att så
dan plan sätts i verket. 

Beslut enligt första eller andra 
stycket skall omprövas så ofta an
ledning därtill föreligger. dock 
minst en gång i månaden. 
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Föreslagen lydelse 

är placerad i sluten anstalt får hållas 
på särskild avdelning med begrän
sad gemenskap med andra intagna. 
Kan det befaras att sådan intagen 
planlägger rymning eler att annan 
planlägger fritagningsförsökftlr han 
hållas a1'.1·kild från andra intagna. 
om avskildheten är nödvändig för 
att hindra att sådan plan sätts i ver
ket. 

Beslut enligt första eller andra 
stycket skall omprövas så ofta an
ledning därtill föreligger. dock 
minst var tionde dag. Innebär be
slutet att intagen hålles på särskild 
avdelning med begränsad gemen
skap med andra intagna. skall det 
dock ompröl'as minst en gång i må
mulen. 

21 § 

Intagen som hålles avskild från 
andra intagna enligt 20 § skall erhål
la sådan lättnad i avskildheten som 
kan ske utan olägenhet. 

Intagen som hålles avskild från 
andra intagna enligt 20 § skall erhål
la den lättnad i avskildheten som iir 
miijlig. 

22 § 

Innan beslut meddelas om åtgärd 
enligt 20 § eller vid omprövning av 
sådant beslut skall utredning ske 
rörande de omständigheter som in
verkar på frågans avgörande. Läka
re skall yttra sig i frågan. om miij
ligt innan åtgärden l"idtages och 
annars inom en \'ecka därefter. 

Innan beslut meddelas om åtgärd 
enligt 20 § och vid omprövning av 
sådant beslut skall utredning ske 
rörande de omständigheter som in
verkar på frågans avgörande. Läka
re skall så snart det kan ske under
siika intagen som hålles m·skildfiir 
att han iir fiirlig för sin egen siiker
lzet till li1· eller hälsa. Vid annan 
åtgärd enligt 20 .Q skall läkare 11n
dersiika den intagne om det hehii1·s 
med hänsyn till dennes tillständ. 

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

23§ 

Intagen som uppträder våldsamt 
eller som är så pch·erkad av alko
hollwltiga drycker eller annat be
rusningsmedel att han kan befaras 
störa ordningen på anstalten får 
tillfälligt hållas avskild från andra 
intagna så länge det är nödvändigt 

Intagen som uppträder våldsamt 
får om andra medel visar sig otill
räckliga tillfälligt hållas avskild från 
andra intagna så länge det är nöd
vändigt för att betvinga det våld
samma uppträdandet. 
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Nunirande lydelse 

för att betvinga det våldsamma 
uppträdandet eller tills pä1·erkan 
har upphiirt. 

Visar sig andra medel otillräck
liga för att hetvinga våldsamt upp
trädande av intagen. får denne he
läggas med fängsel. om siikerheten 
oungiingligen kri/l'er detta. 

Läkare skall så snart det kan ske 
yllra sig iirer åtgärd enligt första 
eller andra stycket. Sådant yttran
de helziiv.1· dock e.i i friiga om den 
som hälles m·skild diirj(Jr att han är 
pih·erkad a1· herusningsmedcl, om 
d siirskilda skiil fiireligger. Över 
vad som förekommit skall prntokoll 
föras. 

Under utredning av disciplin
ärende får intagen tillfälligt hållas 
avskild från andra intagna i den 
mån det är oundgängligen nödvän
digt för att syftet med utredningen 
ej skall äventyras. Åtgärden får i 
intet fall bestå längre än fyra dagar. 
Den intagne skall erhålla sådan lätt
nad i avskildheten som kan ske 
utan olägenhet. 
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Fiireslagen lvdelse 

Visar sig andra medel otillräck
liga för att hetvinga våldsamt upp
tr[idande av intagen. får denne be
läggas med fängsel sd lii11ge ifrt iir 
oundRiing/igen 11ii1frii11digt med 
lziinsyn till den i/lfagne.1· egen eller 
w1nw1s siikerhet till /it' c/la hii/.rn. I 
stiillet .fi»r att heliigga i11tagrn med 
fii11gsel . .filr liikemede/ til(fi'iras ho
nom om läkare ger medgil'l111de 
härtill. 

Intagen som iir sti pi.h-erkad m· 
alkoholhaltiga drycker eller annat 
hemsningsmedel atl han kan he
.fi1ras stiira ordningen på w1.1·talte11 
.fi/r til(fi'il/igt hällas m·.1·kild .fi"ån 
andra intagna tills p,/i·erkan har 
upphiirt. 

Om den inlagne t:i kan hällas u1·
skild rnl anstallen . .filr han placeras 
i allmiilll hiikle i hc'igst (iugof>Ta 
limmar. om detta i'ir liimpligare iin 
ii1·e1:fi'iring 1ill w1111111 ans/alt. 

Läkare skall så snart det kan ske 
undersiika den som iir .fi'iremäl .får 
åtgiird enligt första eller andra 
stycket. Om särskilda skiil .fi'irelig
ger, skail läkare 11ndersiika den 
som hålles m·skild enligt trec(ie 
s/ycket. Över vad som förekommit 
skall protokoll föras. 

Under utredning av disciplinä
rende får intagen tillfälligt hallas av
skild från andra intagna i den mån 
det iir oundgängligcn nödviindigt 
för att syftet med utredningen ej 
skall äventyras. Atgärden får i intet 
fall bestå längre än fyra dyg11. Om 
den inlagne ej kan hållas m·skild pil 
w1slallen. Jllr han placeras i all
miinl häkte. om detta iir lämpligare 
iin iil·erfiiring till annan anstall. 
Den intagne skall erhalla den liitt
nad i avskildheten som iir miijlig. 
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N11\'l1rande lydelse Fiiresla!-fl'll lydelse 

51 * 
Disciplinärende skall avgöras 

skyndsamt. Innan beslut meddelas 
enligt 47 ~ skall förhör hållas med 
den intagne. Uikare skall sä snart 
det kan ske yttra sig riirande åtgiird 
enligt 50 §. Över vad som förekom
mit vid förhör och annan undersök
ning skall protokoll föras. 

Denna lag träder i kraft den 

Förslag till 

Disciplinärende skall avgöras 
skyndsamt. Innan beslut meddelas 
enligt 47 * skall förhör hålla~ med 
den intagne. Över vad som före
kommit vid förhör och annan un
dersökning skall protokoll föras. 

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

Härigenom föreskrivs att 15 och 17 *~ lagen ( 1976: 371) om behandlingen 
<1v häktade och anhållna m. Il. skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·ar<111de lydelse Fiireslagen lydelse 

IH 
Häktad får beläggas med fängsel 
1. under transport och eljest under vistelse utom förvaringslokalen. om 

det är nödvändigt av säkerhetsskäl samt 

2. i övrigt för att betvinga våld
samt uppträdande av den häktade. 
om andra medel visar sig otillräck
liga och säkerheten oundgängligen 
krii1·er det. 

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

2. i övrigt för att betvinga våld
samt upptriidande av den häktade. 
om andra medel visar sig otillräck
liga och sä liinge det iir oundgängli
gen niid1·ii11digt med hiinsyn till den 
hiiktade.1· egen l'ller a1111w1s siiker
het till li1· eller hälsa. 

Läkare skall så snart det kan ske 
undersiika intagen som iir .fi'iremäl 
.fi'ir åtgärd enligt första stycket 2. 

IH 
Vad som sägs i denna lag om häktad har motsvarande tillämpning på 
I. den som har anhållits eller gripits på grund av misstanke om brott. 
2. den som har intagits i häkte eller polisarrest för förpassning till 

kriminalvårdsanstalt och 

3. den som har tillfälligt place
rats i häkte med stöd av 43 * första 
stycket tredje meningen i lagen 
( 1974: 203) om kriminalvård i an
stalt. 

Denna lag träder i kraft den 

3. den som har tillfälligt place
rats i häkte med stöd av 23 §fjärde 
stycket. 43 * första stycket tredje 
meningen eller 50 § tredje meninR
en lagen ( 1974: 203 J om kriminal
vård i anstalt. 
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Förslag till 

Lag om ändring i rättshjälpslagen (1972: 429) 

Härigenom föreskrivs att 41 och 42 ** rättshjälpslagen (1972: 429) skall 
ha nedan angivna lydelse. 

N111'i1rande lydelse Föreslagen lydelse 

4( *I 
Rättshjälp genom offenligt biträde lämnas i mål eller ärende 
I. hos utskrivningsnämnd 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 bcslutsnämnd eller psykiatriska nämnden angående inskrivning i 
eller utskrivning från vårdhem eller specialsjukhus enligt lagen ( 1967: 940) 
angäende omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda eller placering av 
sårskolelcv enligt 28 ~ samma lag, 

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

4. angående omhändertagande för samhällsvård enligt 29 * barnavårds
lagen ( 1960: 97) eller utredning enligt 30 *samma lag eller angående sådan 
samhällsvårds slutliga upphörande enligt 42 * samma lag, 

5. hos förvaltningsdomstol angående intagning i eller utskrivning från 
ungdomsvårdsskola enligt barnavårdslagen ( 1960: 97). 

6. angående förpassning eller utvisning enligt utlänningslagen 
( 1954: 193) samt vid utredning hos polismyndighet när fråga har uppkom
mit om förpassning eller utvisning, 

7. angfö:nde avvisning enligt utlänningslagen, dock ej hos polismyn
dighet. såvida icke anledning föreligger att underställa ärendet den centrala 
utlänningsmyndigheten eller utlänningen enligt 35 ~ samma lag hållits i 
förv3r längre än en vecka, 

8. angående verkställighet enligt utlänningslagen. om anledning förelig
ger att underställa ärendet den centrala utlänningsmyndigheten med stöd 
av 58 * andra stycket S<lmma lag eller hänskjuta ärendet dit med stöd av 
58 * tredje stycket samma lag eller om utlänningen enligt 35 * samma lag 
hållits i förvar längre än en vecka, 

9. angående föreskrifter som meddel<lts enligt 10 *· 34 *eller 51 §femte 
stycket utlänningsl<lgcn, 

IO. angående hemsändande av utlänning med stöd av 71 * första stycket 
utlänningslagcn, 

11. angående förverkande av villkorligt medgiven frihet enligt 26 kap. 
brottsbalken, 

12. angående återintagning i anstalt enligt 29 eller 30 kap. brottsbalken, 
13. angående verkställighet utomlands av frihetsberövande påföljd en

ligt lagen (1963: 193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och 
Norge angående verkställighet av straff m. m. eller lagen ( 1972: 260> om 
internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom, 

1 Lydelse enligt prop. 1978/79: 90. 
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14. angående utlämning enligt lagen <1970: 375} om utlämning till Dan
mark. Finland. Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller 
behandling, 

15. angående kastrering enligt lagen ( 1944: 133} om kastrering, om giltigt 
samtycke till åtgärden ej lämnats. 

16. hos regeringen enligt I * andra stycket lagen ( 1975: 1360} om tvångs
åtgiirdcr i spaningssyfte i vissa fall, 

17. hos kriminal\'llrdsstyrelsen 
enligt IN. 20, 23. 47 eller 50 !i lagen 
11974: 203 J om kriminalvård i an
.Halt. 

42 *I 
I ärende som anges i 41 ~ 1-5 I ärende som anges i 41 ~ 1-5. 

och 11- 15 skall offentligt biträde 11- 15 och 17 skall offentligt biträ-
utses för den som åtgärden avser, de utses för den som ;ltgärden 
om det behövs för tillvaratagande avser. om det behövs för tillvarata-
av dennes rätt. Vid bedömningen gande av dennes rätt. Vid bedöm-
av behovet skall särskilt beaktas ningcn av behovet skall särskilt be-
om i väsentligt hänseende motstri- aktas om i väsentligt hänseende 
diga sakuppgifter lämnats under ut- motstridiga sakuppgifter lämnats 
redningen eller betydelsefulla sak- under utredningen eller betydelse-
förhållanden i övrigt är oklara. fulla sakuppgifter i övrigt är oklara. 

I ärende som anges i 41 ~ 6- 10 och 16 skall offentligt biträde utses. om 
det ej måste antagas att behov av biträde saknas. 

Denna lag träder i kraft den 

1 Lydelse enligt prop. 1978/79: 90. 
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Bilaga 3 

Sammanställning av remissyttrandena över betänkandet 
(SOU 1979: 4) Avskildhet och gemenskap inom kriminal
vården. 

Remissinstanser 

Efter remiss har yttranden över betänkandet avgetts av riksåklagaren 

!RÅ). hovrätten för Västra Sverige. kammarrätten i Jönköping. rikspolis

styrelsen. kriminalvårdsstyrelsen. socialstyrelsen. statens invandrarverk. 

rättspsykiatriska kliniken i Lund. rättshjälpsnämmlcn i Malmö. riksdagens 

ombudsmän (JO>. Svenska kommunförhundet. Landstingsförbumlet, 

Tjänstemännens centralorganisation !TCO). Centralorganisationen SACO/ 

SR. Svenska arbetsgivarföreningen (SAFl. Sveriges läkarförbund. Svens

ka läkaresällskapet. Svenska psykiatriska föreningen. Sveriges advokat

samfund. Sveriges domareförbund. Föreningen Sveriges statsåklagarc. 

Föreningen Sveriges åklagare. Föreningens Sveriges frivårdstjänstemän. 

Föreningen styresmän och assistenter m. tl. vid kriminalvårdsanstalterna 

I SAK). Övervakarnas riksförbund och Riksförbundet för kriminalvårdens 

humanisering IKRUM). 

Remissinstanserna har överlämnat yttranden, RA från överåklagarna 

vid åklagarmyndigheterna i Stockholm. Göteborg och Malmö iiklagardi

strikt. länsäklagaren i Stockholms län och Gotlands liin samt länsåklagarna 

i Viistcrbottens och Örebro län. SACO/SR från Sveriges socionomers 

riksförbund och LO från Statsanställdas förbund. 

Remissyttrandena 

1 Allmänna synpunkter 

Så gott som samtliga remissinstanser godtar de allmänna övcrviigandcn 

som utredningen har redovisat om målsättningen att förebygga behovet av 

avskildhetsåtgärder och att minska de verkningar sådana åtgärder kan ha. 

Från olika håll - bl. a. av kriminalvårdsstyrelscn - understryks dock att 

detta kräver resursförstärkningar. 

KRUM uttalar emellertid förvåning över att utredningen inte vågat sig 

på mer kraftfulla och delinitiva avståndstaganden. Enligt KRUM:s mening 

är "isoleringsstraff' jämförbart med tortyr. KRUM uttalar dock sin till

fredsställelse över att utredningen tar avstånd från behanJlingsmotivering

ar för isoleringsåtgärdcrna. 
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JO framhåller att anstaltsklientelet under senare ftr har blivit allt mer 

svårbehandlat och ifrågasätter lämpligheten av att tillämpningsområdet för 

de tvångsmässiga avskildhetsätgärderna begränsas. JO sägcr sig vid in

spektioner och prövning av klagomål ha erfarit att möjligheterna all disci

plinärt bestraffa intagna i praktiken upplevs som otillräckliga. Varning 

hillls för att vara en skäligen verkningslös påföljd. Strafftidstillägg anses, 

speciellt beträffande intagna med långa straff. vara verksamt endast mot 

slutet av den intagnes strafftid. Detta har fått till följd att avskildhetsbe

stämmelserna i vissa fall tillämpas i bestraffningssyfte. vilket står i strid 

med lagen och dess förarbeten. Enligt JO bör detta problem inte i första 

hand angripas genom iindrad lagstiftning. I stället bör ansträngningar göras 

att bringa tillämpningen av reglerna i linje med vad som är avsett. Detta 

kan företräuesvis ske genom utbildning och information inom kriminal

vårdsverket om hur reglerna skall tillämpas samt genom en ökad kontroll 

av att de efterlevs. Vidare kan ifrågasiittas om inte disiplinstraffens utform

ning bör bli föremål för närmare överväganuen. 

LO anser att ett bättre anstaltsklimat endast kan åstadkommas genom en 

bättre planering av de intagnas återanpassning. Det är LO:s uppfattning att 

anstalterna skall ha skyldighet att i samråd med den intagne utarbeta 

konkreta behandlingsplaner för anpassning till samhälle och arbete !eller 

studier) efter frigivningen. Om detta inte sker kan enligt LO andra förebyg

gande åtgärder eller alternativ till isolering endast få begränsad effekt. 

Ö1·ermkarnas rik.\:f('irhund anför kritik över att utredningen i alltför hög 

grad fixerat sig vid förhållandena vid de slutna anstalterna. 

Socialstyre/sen kritiserar att utredningen inte tagit upp till särbehandling 

de unga lagöverträdarnas situation och anför. Socialstyrelsen anser att inte 

bara frågor om förebyggande åtgärder utan också frågor om t. ex. isolering 

hade bort tas upp med särskild hänsyn till de unga lagöverträdarna. Enligt 

socialstyrelsen bör isolering av personer under 20 <ir i princip inte få 

förekomma. De skadliga verkningar som ett avskiljande kan få för den 

unge är numera alltmer erkända. En annan sak är att det kan vara nödvän

digt att under kortare tid hålla den unge avskild från övriga intagna. Detta 

gäller exempelvis niir den unge under akut påverkan av beroendeframkal

lande medel eller av annan orsak iir starkt "utagerande··. Han bör emeller

tid i ett sådant fall stå under ständig uppsikt av vårdpersonalen. 

/nl'andran·erkct framhåller att antalet invandrare och utlänningar inom 

kriminalvården ökat under senare år och att denna tendens troligen kom

mer att fortsätta. Verket pekar på att de utländska internernas situation -

bristande språkkunskaper, dåliga kontakter, andra vanor, inga permis

sionsmöjligheter för dem som är dömda till förvisning etc. - i sig själv 

innebär en isolering och att ytterligare avskildhet blir extra kännbar. Enligt 

verket iir det därför angeläget att satsa intensivt på förebyggande åtgärder 

så att riskerna för utlänningarna att hamna i avskildhet minimeras. Som ett 
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alternativ nämns koncentration av skilda grupper utländska medborgare 

till vissa anstalter. 

Flera instanser uttalar oro över narkotikasituationen på anstalterna. 

LO 

LO anser - - - att en allt större del av oron och våldet på anstalterna 

kan hänföras till den förändring av brottsligheten som skett mot grövre och 

mer organiserad brottslighet, inte minst i samband med narkotikahandeln. 

Den försämring av klimatet på anstalterna som detta medfört har gått ut 

såväl över andra intagna som personalen. LO anser det därför rimligt att 

dessa grupper av intagna skall kunna särbehandlas i fråga om isolering. 

Hellre isolering av en störande intagen än att huvuddelen av de övriga skall 

tvingas begära frivillig isolering vilket sker i alltför stor utsträckning idag. 

Fhrl'ningen S1·eriges frii·årdstjiinstemiin 

För att komma problemen närmare sin lösning torde stora åtgärder få 
sättas in mot alkohol- och narkotikabruket i stort samt handeln med dessa 

varor. Vidare skulle intensifierade terapeutiska inslag och åtgärder kunna 

verka mot färre isoleringsfall. Dessa åtgärder kombinerade med en mera 

adekvat differentiering inom och mellan anstalter skulle effektivare bidra 

till minskat behov av avskiljande av intagna. 

Ett par remissinstanser anför synpunkter på begreppen gemenskap och 

avskildhet. 

Länsåk/agaren i Västerbottens län 

Syftet med utredningens arbete har ju varit att söka begränsa användan

det av isoleringsåtgärder inom kriminalvården. Man har sökt beskriva de 

situationer i vilka en intagen skall kunna avskiljas från andra intagna. 

Bestämmelserna avses utgöra en garanti för att en intagen inte skall utsät

tas för isolcringsåtgärder annat än i klart angivna fall. Mot bakgrund härav 

vore det värdefullt om begreppen gemenskap och avskildhet inom krimi

nalvården kunde erhålla någon form av definition i lagtexten. Utredningen 

har visserligen uttalat att det är svårt att mera exakt definiera dessa 

begrepp. men i de intagnas intresse borde i lagtexten intagas åtminstone en 

beskrivning av vad rällen till gemenskap med andra intagna skall anses 

innefatta. 

Krimin11/1·ård.1·s1yre/sen 

l betänkandet - liksom i 17 § KvaL - används ordet "gemenskap" som 

motsats till ··avskildhet''. Styrelsen ifrågasätter om inte ordet "gemen

samhet" i stället bör användas, eftersom "gemenskap" närmast för tanken 

till en intresse- eller värdegemenskap. "Gemensamhet" torde bättre ge 

uttryck för vad det rör sig om i detta sammanhang. Styrelsen föreslår 

därför att ··gemenskap" byts ut mot "gemensamhet" i lagtexten. 
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Föreningen S1·erige.1frh'årdstjä11stemän anser att utredningen definierat 

isoleringsåtgärderna på ett konkret sätt. 

2 Gemenskapsprincipen och åtgärder vid arbetsvägran (17 § KvaL) 

RÅ 

I 17 * KvaL återfinns den grundläggande bestämmelsen om intagnas 

gemenskap och avskildhet. Till detta lagrum har i förslaget fogats ett nytt. 

tredje stycke vari föreskrivs att i sluten anstalt intagna får "nattetid" 

hållas avskilda från varandra. Härmed åsyftas alltså den inlåsning som 

sker varje kviill. Den nu föreslagna bestiimmelsen motiveras med att. 

eftersom huvudprincipen är gemenskap för de intagna. det är nödvändigt 

att reglera alla undantag därifrån. - - - I formellt hänseende kan anmär

kas att uttrycket .. nattetid" i allmänt spn'ikbruk knappast täcker en så tidig 

del av dygnet som den åsyftade. Det förtjänar påpekas att de sakkunniga 

själva synes vilja göra skillnad mellan "kvällstimmarna". varmed förstås 

tiden något före eller efter kl. 20.00. och "nattetid". 

Hmn'itten j{)r Västra S1·erige 

Hovrätten ifrågasätter - - - om det verkligen finns anledning att. som 

utredningen gör. begränsa det föreslagna tredje stycket i 17 * till intagna i 
sluten anstalt. Utredningens förslag ger föreställningen att de som är 

intagna på öppen anstalt inte skulle få hållas avskilda från varandra på 

nätterna, vilket dock inte tycks vara utredningens mening. 

Krimina/1·årdsstyrelse11 

Som anförts i betänkandet bör den grundläggande principen om gemen
samhet under arbetstid vara att den intagne skall ha rätt att vistas tillsam

mans med andra intagna oavsett om han faktiskt arbetar eller ej. I motsats 

till utredningen anser styrelsen att detta uttryckligen bör framgå av 17 § 

KvaL. som därigenom klarare skulle ge uttryck för gemensamhetsprinci

pen. - De svårigheter som uppstår vid tillämpningen av denna princip 

under arbetstid gäller främst intagna som arbetsvägrar och andra så kallade 

inneliggare. Behandlingen av arbetsvägrare har kommit att bli ett allvarligt 

problem, i första hand vid vissa slutna riksanstalter. vilket framgår av de 

arbetstidsrapporter som lämnas från anstalterna till styrelsen. Enligt den 

senaste rapporten, som omfattar veckorna 13-24 innevarande år, utgjorde 

den outnyttjade arbetstid som berodde på arhetsvägran 17 688 timmar. 

vilket motsvarar 2,7 % av den totala arbetstiden. Under motsvarande tid 

föregående år var bortfallet 2,9 %. - - - Problemen beror i första hand på 

att anstalternas resurser är dimensionerade med utgångspunkt från att alla 

intagna under arbetstid arbetar, studerar. deltar i annan verksamhet eller 

vistas på särskild avdelning. exempelvis sjukavdelning eller "isoleringsav-

5 RiksdaKefl 1980181. I sam/. Nr I 
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delning··. Personalstyrkan på bostadsavdelningarna är sålunda reducerad 

under arhetstid. och de gemensamma utrymmena i dessa avdelningar är 

inte avpassade för annat än vistelse under fritid. - Eftersom det vid 

flertalet anstalter för niirvarande inte finns nftgon annan utväg än att läta 

arhetsvägrare vistas på respektive hostadsavdelning under arhetstid upp

strir svårigheter i hehandlingen av dem redan niir antalet sädana intagna 

uppgår till ett ffital p{i varje avdelning. Om antalet arbetsvägrare pil en 

avdelning iir stort föreligger betydande svårigheter för personalen att he

mästra situationen. I de fall. slutligen. niir det rör sig om en sä kallad 

kollektiv arhetsvägran som omfattar samtliga intagna i en anstalt iir det - i 
vart fall om aktionen pågår under liingre tid - inte möjligt att upprätth[1lla 

principen om gemensamhet under arbetstid. I sadana fall torde det inte 

kunna undvikas att gemensamheten även inom bostadsavdclningarna be

gränsas så liinge aktionen pagår. - - - Den situation som iir mest oroande 

är givetvis total arbetsnedläggelse bland de intagna. Som antytts i det 

föregående är det i sådana fall - liksom i andra akuta situationer - inte 

möjligt att tillämpa gemensamhet mellan intagna. Styrelsen ifrågasätter 

därför om det inte i KvaL bör införas en bestämmelse som gör det möjligt 

att i undantagssituationer tillfälligt hegränsa gemensamheten mellan de 

intagna. En sådan åtgärd. som i de flesta fall inte hehöver innebära annat 

än att de intagna under kort tid låses in i sina bostadsrum. har vid nägra 

tillfrillen framtvingats med hänsyn till säkerheten i anstalten trots att det i 

vissa fall varit tveksamt om det funnits stöd för ätgiirden i K vaL. De 

bestämmelser som tillämpats har i första hand varit 50 och 52 ~~ K vaL. 

Ofta iir dock situationen sådan att avskildhet rnligt 50 * inte kan motiveras 
eftersom en sädan åtgiird inte kan anses oundgiingligen nödviindig av 

utredningsskäl. Bestämmelsen i 52 ~torde. som iiven utredningen p{1pekar. 

inte kunna tilliimpas rör att göra undantag friin den grundliiggamle princi

pen om gemensamhet. Inte heller avskiljande enligt 20 * torde kunna 

företas i dessa situationer annat iin i undantagsfall: de indikationer som 

enligt denna paragraf krävs i det enskilda fallet iir normalt inte uppfyllda 

när de\ gäller intagna som arbetsviigrar. - En undan\agshestiimmelse av 

det slag som styrelsen föreslår bör givetvis utformas sf1 att det inte kan 

råda nilgon tveksamhet om i vilka situationer den för tillämpas. Det bör 

s~llunda uttryi:kligen framgå. att bestämmelsen endast får tilliimpas i ex

trema undantagssituationer som uppkommer vid total arbetsnedläggelse 

och andra kollektiva aktioner bland de intagna eller andra inträffade hän

delser som allvarligt äventyrar säkerheten i anstalten. 

JO påpekar att personalstyrkan vid anstalterna inte är dimensionerad för 

att klara ut en situation av kollektiv arhetsvägran och anser att denna fråga 

ytterligare bör övervägas. I undantagsfall kan det enligt JO tänkas bli 

nödvändigt att låsa in de intagna i sådana situationer. 
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3 De särskilda avskildhetsåtgärderna 

3.1 Avskildhet på egen begäran (18 * KvaL) 

De flesta remissinstanser som uttalat sig i frägan är rositiva till utred

ningens förslag att utöka möjligheterna till enrumsrlacering på egen. begä

ran. 

Hovrätten betraktar det som ett klart framsteg att man i princip erkänner 

den intagnes rätt att inom ramen för det praktiskt genomförbara vara 

ensam om han sjiilv vill det. Det är rimligt att den intagne får slippa en 

gemenskap som han inte vill ha och vars kvaliteter man kan ifrågasätta. 

K ri 111ina/1 ·tl rdsstyre /sen 

Utredningen föreslår att möjligheten för de intagna till frivilligt enrums

arbete bör utvidgas. Styrelsen instämmer i förslaget men vill kraftigt un

derstryka att dd för närvarande inte finns resurser för att i nämnvärd grad 

öka antalet intagna som arbetar i enrum. Trycket p<'1 de platser som nu 

finns för iindam[1let iir mycket hårt. På vissa anstalter står intagna i kö till 

de fft platser som finns. Det iir därför angeläget att den utökning av antalet 

18 ~-platser som utredningen föreslår genomförs samtidigt som lagändring

en träder i kraft. - Det kan enligt styrelsens mening inte uteslutas att det 

relativt stora antalet · · 18 *-placeringar'· beror på de begränsade möjlighe

ter som enligt KvaL står till buds för att genom tvångsvisa avskiljanden 

··ta undan .. intagna som utgör orosclcment inom anstalten. En ytterligare 

begränsning av möjligheterna att avskilja intagen enligt 20 * första stycket 

K vaL skulle sannolikt få till följd en ökning av dem som frivilligt söker 

avskildhet i syfte att av olika skäl undandra sig gemensamhet med just de 

intagna för vilka de tvångsvisa avkildhetsmöjligheterna nu föreslås bli 

begränsade. En sådan utveckling är givetvis inte önskvärd och understry

ker vikten av att anstaltsmiljön förbättras genom olika förebyggande åtgär

der. 

JO 

JO biträder förslaget men framhåller att det krävs resursförstärkningar 

för att förslaget skall kunna genomföras i praktiken. 

SAK 

Som inledningsvis framhölls är majoriteten av enrumsplaceringarna nu 

på egen begäran. De huvudsakliga skälen till detta är två. En grupp intagna 

orkar inte med "'stimmet" på normalavdelningen. Det kan finnas drog

missbrukare som är påtända med jämna mellanrum eller påtryckningar i 

olika avseenden i samband med permissioner o. dyl. Därvidlag torde utred-
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ningens förslag att minska avdclningsstorleken vara en förebyggande åt

gärd. Den andra gruppen anses - rätt eller fel - vara ·"tjallare .. dvs. ha 

pratat för mycket hos polisen. I vissa fall riicker ryktet att så iir fallet för att 

vederbörande skall känna sig tvingad till enrumsplacering. I dessa senare 

fall vore det givetvis önskviirt att den eller de intagna som utför trakasse

rierna blev placerade i enrum. Möjligheterna till detta torde snarast försvå

ras om utredningens ändring i 20 * genomförs varför denna avstyrkes. I 

fråga om frivillig isolering föreslår utredningen en utökning av den intagnes 

riitt till sådan. Föreningen ifrågasätter en sådan utvidgning. Med lagens 

nuvarande utformning finns möjligheten att förhindra frivillig isolering där 

sådan är klart olämplig men även där inte ··beaktansvärda skiil" föreligger. 

All erfarenhet tyder på att frivillig isolering alltid iir passiviserande och 

skadlig bl. a. med hänsyn till den utformning som de s. k. roavdelningarna 

har i dag. Förslaget skulle sannolikt innebära en stark ökning av antalet 

rofall vilket vore såväl olämpligt som ogenomförbart då avdelningar som 

går att driva enligt lagens mening i stort sett saknas. I de flesta fall innbär 

roplacering total isolering såväl från arbetstid som fritid. inte arbete i 

enrum som lagen föreskriver. Förslaget avstyrkes däri'ör. 

3.2 20* KvaL 

Utredningens förslag såvitt avser hänsyn till rikets säkerhet 

och fara för intagens egen eller annans säkerhet har inte 

föranlett någon egentlig erinran. Dock motsätter sig RÅ att uttrycket 

"föreliggande .. ersätts av "påtaglig". 

Beträffande övriga förslag är meningarna mera delade. 

S k a d e g ö r e I se p å a n s t a I t e n s e g e n d o m 

Kammarrätten i Jönköping anser i likhet med utredningen att en skärp

ning av kravet på en befarad skadegörelses omfattning i 20 * K vaL är till 

gagn för en restriktiv användning av avskiljande åtgiirder. 

RÅ framhåller att termen "sabotage". som är en av brottsbalkens 

brottsbcnämningar. är ägnad att vilseleda. 

Åklagarmyndigheten i Malmö distrikt 

När det gäller de situationer då en intagen skall kunna hållas avskild 

föreslår utredningen den ändringen i 20 * K vaL att avskildhet på grund av 

skadegörelse endast skall komma i fråga vid påtaglig fara för sabotage

handlingar eller annan omfattande skadegörelse. Omnämnandet av sabota

gehandlingar anknyter till bestämmelserna i BrB 13: 4. Det blir därmed 

fråga om åtgärder. som riktar sig mot egendom av avsevärd betydelse för 

bland annat rikets försvar. rättsskipning och förvaltning. Utrymmet för 

avskildhet på grund av skadegörelse är redan för närvarande starkt begrän

sat. Jag ifrågasätter om någon ytterligare begränsning är erforderlig. 
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JO 

Det är - - - tveksamt om den föreslagna lydelsen iir lämplig. Den 

förefaller att endast ta sikte på skadegörelsens kvantitet. Rimligtvis bör 

emellertid även fara för en mindre omfattande skadegörelse av allvarlig 

natur utgöra grund för avskiljande. Det kan exempelvis gälla skadegörelse 

på larmanordningar eller maskiner. Uttrycket "allvarlig skadegörelse·· bör 

därför bibehållas. Enligt min mening övcrensstiimmer det biittre med moti

vuttalandena än den föreslagna formuleringen. 

Menligt inflytande 

KRUA1 uttalar att man anser det vara ett steg i rätt riktning att utredning

en konstaterar att isolering på grund av menligt intlytande tillämpats i 

alltför hög grad och bör få en restriktivare formulering. 

RÅ 
I samma stycke C!<H första styckell föreslt1s formuleringen ""försöker 

påverka annan till brott mot anstaltsreglerna .. i stiillet för ·"utövar menligt 

inflytande på andra intagna··. Syftet med förslaget är iiven här att begriinsa 

användningen av avskildhetsåtgärder så att de endast träffar allvarligare 

ordningsstörningar. Den föreslagna regeln synes både för vid och för snäv. 

Stämpling mot alla anstaltstregler kan knappast var åsyftad. A andra sidan 

synes lokutionen alltför kraftigt begränsa möjligheterna att inskrida med 

avskildhetsåtgärder. 

Åklagarmyndigheten i lvlalmc'i distrikt 

Den föreslagna "regelbrottsgrunden" star ej i rimlig proportion till den i 

samma paragraf intagna ··sabotageriskgrunden". Självfallet bör ej påver

kan till brott mot vilkl!n anstaltsregel som helst kunna medföra 

avskildhetsåtgärd. Om påverkan till regelhrott skall intagas som avskild

hetsgrund bör det klart markeras att det milste röra sig om grövre regel

brott. Det kan också ifrågasättas om inte avskildhet bör kunna tillgripas 

mot den som själv begår regelbrott lika väl som mot den som försöker 

påverka annan till regelbrott. Atskilliga fall av menligt inflytande på andra 

intagna blir genom den föreslagna avfattningen undantagna frän tillämp

ningsområdet. I synnerhet gäller detta situationer då intagna utövar över

sitteri. mobbing eller annan negativ psykisk päverkan mot annan intagen. 

Jag anser att någon ändring ej bör göras i 20 * i nu behandlat avseende. 

LiinsåklaRarmyndigheten i Viisterhottcns liin 

Enligt 20 * i ändringsförslaget till Kval skall intagen kunna avskiljas 

från andra intagna om del är nödvändigt för att hindra intagen från att 

försöka påverka annan till brott mot anstaltsreglerna. Denna regel skulle 

användas för att hindra att intagen utövar menligt inflytande på andra 

6 RiksJ11i:e11 1980181. I s11111/. Nr I 
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intagna. Man har då tänkt på allvarliga situationer sasom urpmaning till 

medverkan i sabotagehandlingar eller andra ordningsstörningar inom an

stalten och trakasserier eller annat hiinsynslöst uppförande mot andra 

intagna. Det kan väl hiir ifritgasättas om inte termen ·"brott mot anstalts

reglerna · · är en alltför sniiv beskrivning. Avsikten mils te ju vara att regeln 

skall kunna tillämpas vid försök att p:lverka inte bara till dis.:iplinbrott 

enligt 47 ~ KvaL utan även till allmiinna brott. för vilka straffriittslig 

pi1följd kan följa. Möjligen skulle regeln kunna utform<;s pii följande s:itt: 

·· - - - eller för att hindra att intagen försöker p[iverka annan till hrott mot 

anstaltsreglerna eller till brottslig gärning som skulle iiventyra ordningen 

vid anstalten.·· 

l/01·riitte11 .fi"ir \'iistra .'frerige anser att den föreslagna regeln bör uttry.:

kas mera restriktivt. exempelvis genom att formuleringen ""hrott mot an

staltsreglerna"" ändras till ""brott mot an~taltsregler som iir av större bety

delse för ordningen på anstalten ... Den av utredningen föreslagna lydelsen 

täcker formellt iiven rent bagatellartade ordningsrqder som hovriitten för

modar kan finnas p{1 anstalterna. 

Ka111111arriitte11 i Jiinkiiping delar utredningens uppfattning att uttrycket 

"menligt inflytande'" bör utgä och anför. Emellertid ifriigasiitter kammar

rätten om den föreslagna skrivningen icke iir alltför restriktiv. Ytterst blir 

det föreslagna uttryckssättet beroende av vad som föreskrives i anstalts

reglerna men här kan knappast detaljerade regler om t. ex. smtidelser och 

andra otillbörliga förhallanden intagna emellan ges. Naturligtvis bör de 

intagna ha yttrandefrihet men de bör llCksi1 skyddas mot t. ex. uppenbara 

och grovt kränkande smtidelser som !.;an ~1syfta intagens handikapp eller 

härstamning. Avskiljande kan vara befogat niir -.{1dana smädelser icke kan 

avhjälpas med andra åtgänlcr. Kammarriitten finner diirför nödvändigt att 

lagtexten ger utrymme för avskiljande i dessa fall. 

K ri 111i11 ah ·å rdss ty rd.1· e 11 

Förutom i de fall en intagen försöker påverka annan intagen till brott mot 

anstaltsreglerna bör det - - - finnas möjlighet att tillfälligt avskilja en 

intagen som trakasserar andra intagna eller som pil annat sätt ~1ppför sig 

hänsynslöst. Eftersom uttrycket ··menligt inflytande"' är allmänt hållet och 

kan medföra en alltför vidstriickt tillämpning bör dock lagtexten preci

seras. 

Socialstyrelse11 anför att den föreslagna regeln iir för vag o.:h att man bör 

kräva att den intagne bevisligen har paverkat annan till hrott mot anstalts

reglcrna. 
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JO 

Trakasserier eller annat hiinsynslöst beteende intagna emellan bör enligt 

utredningen inte kunna medföra avskildhetsi1tgiirder. Ltrcdningen tilliigger 

att. sa länge sådant beteende inte g[ir till handgripligheter. det torde fä 
fögiirdas pii annat siitt. Vilka i1tgiinler som av.st·s anger inte utredningen. 

Man kan tänka sig avdelningshyten eller förflyttning til! annan anstalt. 

Eventuellt kan intagen. som inte visar hiinsyn mot medintagen. discipliniirt 

bestraffas. Även andra iitgärdcr iir tiinkhara. Som uttalades i motiven till 

hestiimmelsen om menligt inflytande. kan det dock befaras att det ibland 

inte gär att på annat siitt än genom avskildhet hindra intagen !hin att hl. a. 

trakassera eller bete sig hiinsynslöst mot medintagen. Om miijligheten att 

avskilja intagen som heter sig pä siidant siitt tas bort. kommer detta 

troligen att medföra att den trakasserade kiinner sig tvingad att begära 

placering i enrum enligt 18 ~ KvaL . Oet kan tli"t befaras att utredningens 

förslag på denna punkt inte leder till att avskildheten i anstalterna minskas 

totalt sett. utan endast medför en omfördelning. sä att den trakasserade 

tvingas till avskildhet i stiillet för den som trakasserar. En sådan ordning 

bör undvikas. Enligt min mening bör den nuvarande grunden menligt 

inflytande bibehilllas. 

S rerige.1· socio110111a.1· rik.~fi'irh1111d 

SSR instiimmer i den reservation som Gahrton 'ikrivit angäendc rätten 

att avskilja en intagen som enligt förslaget försöker pi'1verka annan intagen 

till brott mot anstaltshestiimmelserna. förbundet menar att s;'idan p~1ver

kan med all sannolikhet niistan alltid sker utom hiirh{1ll friin personalen. 

Man bör därför inte ha en isoleringsgrund som sa lätt kan leda till missbe

dömningar och även missbruk. Om sädana iippna provokationer ändå 

skulle anses behöva beivras så är det bättre att kriminalisera handlandet så 

att det leder till åtal enligt brottsbalken eller discipliniirt bestraffas enligt 

lagen om kriminalvärd i anstalt. Mtijligheten att avskilja pä grund av 

'"menligt inflytande .. hör alltsii helt utgti ur lagtexten. 

Fiireningen S\'l•riges statstlklagare anser däremot att det är rimligt att 

man inte godtar Gahrtons förslag och anför. De intagna. som ju hamnat på 

anstalt för sin underlfrtenhet att iaktta samhiillets regelsystem skall inte av 

någon mera hänsynslös medintagen behöva utsättas för pföryckningar att 

bryta mot de regler som gäller for samvaron pä anstalten. · 

Kri111i11ah·ärds.1·1.n"l'isrn framhåller risken för att antalet 18 ~-placeringar 

ökar. _gm möjligheterna till avskiljande enligt 20 *första stycket begränsas. 

Även SAK uttalar farhågor i denna riktning. 
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Rymningsfara 

Fiireningen S1·eriges statstlk/ugare 

Föreningen vill särskilt framh[tlla sin tillfredsställelse med att man inte 

föreslår någon ändring av regeln om att intagen helt kan avskiljas från 

andra intagna om rymning eller fritagningsförsök befaras. En sådan regel 

måste man ha om inte allmänhetens förtroende för samh~illets förmåga att 

skydda dem för brott skall rubbas. Ett tillräckligt effektivt samhällsskydd 

är grundförutsättningen för att gemene man skall godta en human kriminal

vård i anstalt av det slag som förordas i betänkandet. 

Socialstyre/sen 

20 * andra stycket gäller särskilt kvalificerade lagöverträdare. Det kan 

därför finnas skäl att ha stränga regler. Diiremot kan det inte godtas att 

bestämmelsen är så lösligt skriven att den ger möjlighet till isoh:ring i stt 
gott som vai:ie situation. Det sägs i sista punkten: .. Kan det befaras att 

sådan intagen planlägger rymning eller att annan planlägger fritagningsför

sök får han hållas avskild från andra intagna. om avskildheten iir nödvän

dig för all hindra att sådan plan siitts i verket.·· Socialstyrelsen anser. att 

denna skrivning ger möjlighet till en nästan obegränsad skönsbedömning. 

Bestämmelsen måste därför omarbetas. 

Omprövning av heslut 

JO 

Utredningen anser att heslut enligt 20 * K vaL . som inte innehär place

ring på specialavdelning. hör omprövas minst var tionde dag. Fördelen 

med förslaget synes i huvudsak vara att. om fortsatt avskildhet beslutas. 

kriminalvardsstyrelsen redan efter elva till tolv dagar kommer att under

ställas heslutet. Den föreslagna ordningen kommer dock liksom den nuva

rande att innebära att beslutet skall omprövas s<I ofta anledning därtill 

föreligger. Detta torde innebära en skyldighet för vederbörande beslutsfat

tare att ompröva beslutet så snart någon omstiindighet framkommer som 

kan medföra ett annat ställningstagande i saken. Dessutom har den intagne 

möjlighet att besvära sig över att han hålls i avskildhet. En obligatorisk 

omprövning med så tätt intervall som var tionde dag kommer i många fall 

att bli av formell natur hos samtliga inblandade beslutsfattare. Det framstår 

som tveksamt om den föreslagna ordningen kommer att medföra att av

skildheten bryts på ett tidigare stadium än f. n. Enligt mitt förmenande hör 

nuvarande intervall för obligatorisk omprövning bibehallas. Man får då en 

enhetlig reglering av frågan och lagtexten blir lättare att överblicka. 
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3.3 23 § Kl·aL 

RÅ och JO framför invändningar beträffande den föreslagna formule

ringen. 

RÅ 

Vad gäller förslaget beträffande 23 * kan införandet i första stycket av 

uttrycket "om andra medel visar sig otillräckliga" ge upphov till tolk

ningssvårigheter eftersom samma uttryck återkommer i paragrafens andra 

stycke. 

JO 

Jag anser det värdefullt att 23 * Kval redigeras om så att våldsamt 

uppträdande och störande berusning regleras i skilda stycken. 

Utredningen föreslår i nämnda paragraf att det särskilt bör anges att 

andra medel skall visa sig otillräckliga innan man får avskilja intagen som 

uppträder våldsamt. Detta är ett underförstått rekvisit för samtliga 

tvångsvisa avskiljanden. Man kan exempelvis även beträffande avskiljan

den enligt vissa av grunderna i 20 * 1 st. Kval tänka sig att åtgärden kan 

undvikas genom att en lämplig befattningshavare håller ett lugnande sam

tal med den intagne på sätt utredningen skisserar. Det förefaller därför 

inkonsekvent att föreskriva det aktuella rekvisitet endast betriiffande av

skiljande på grund av våldsamt uppträdande och jag anser att så inte bör 

ske. Om man sedan läser vidare i den föreslagna lydelsen av 23 * finner 

man att samma rekvisit återfinns i nästa stycke betriiffande fängselan

vändning. Eftersom fängsclanvändning får anses vara den mest ingripande 

tvångsåtgärden i Kval. kan det vara motiverat att beträffande denna 

åtgärd inskärpa att andra medel skall visa sig otillräckliga innan den får 

vidtas. 

4 Verkställighet av avskiljanden 

4.1 Placering av den som avskilts 

Utredningens förslag att den som tillfälligt avskilts skall kunna placeras i 

häkte har på det hela taget fått ett positivt mottagande. 

RÅ har inte i och för sig något att invända mot förslaget. men förutsiitter 

att utnyttjandet av häkte för avskildhetsåtgärd sker endast i den mån 

häktet har kapacitet utöver vad det är avsett för. Ui11såkla)!lll"m.rndighete11 

i Vä.l"ferhottcn anför liknande S}'npunkter. 

K rim i na li ·ä rci.1· .1· ty rels <: 11 

Enligt vad styrelsen föreslagit i framställning till regeringen föreslår 

utredningen en möjlighet att i vissa fall placera intagna i allmänt hiikte i 

högst 24 timmar om detta är lämpligare än överföring till annan anstalt. 
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Styrelsen ifr11gaslitter om inte denna tidsgräns är alltför snäv. Eftersnm 

dessa placc.:ringar i första hand kommc.:r att ske frfrn lokalanstalt och det i 

vissa fall miiste överviigas om inte den intagne mäste förflyttas till annan 

anstalt. vilket rc.:gionchefen fattar beslut om. bör den tid under vilken den 

intagne fi"tr vara rlacerad i häkte förhingas sä att det blir möjligt för 

rcgiom:hefen att efter en veckohelg ta stilllning i förtlyttningsfrågan. 

Fiire11i11gc11 Sraigcs .fi"irtirds(iii11stc111ii11 anser förslaget vara bra och 

uttalar att det hlirvid underförst[\s att ätgänlcn kommer att minska de 

clisciplinlira förflyttningarna. 

SAf..: in-.tlimmer i förslagd men anför att dd är svårt att bedöma i vilken 

omfattning det kommer att tilllimpas och att :!4-timmarsgriinsen aktualise

rar fr~igan om regionjour i den hiindelse rlacering sker i ett veckoslut eller 

en liingre helg. 

/1111Tiit11·11 ii1·1•r Viislra SH•rige 

Hovriitten försUir att det i vissa fall kan rnra praktiskt att den som skall 

h~illas avskild placeras i allmiint hiikte. I likhet med vad Svea hovriitt gjort i 

tidigare sammanhang avstyrker emellertid hovriilten den föreslagna iiml

ringen. Den av Svea hovriitt nämnda konventionen ger uttryck för en 

grundliiggande viisterliindsk princir att göra skarp ätskillnad mellan pcrso

nc.:r som endast är misstänkta och rersoncr som är dömda. Principen är 

alltför viilkiind i svensk rätt för att behöva niirmare utvecklas. Sverige bör 

ha räd att uppriitthalla principen utan ett st1dant undantag som nu föresläs i 

50 ~-

4.2 Läkares med\'erkan ,·id a\·skildhctsfrå~or 

Utredningens rrinciriella inställning till läkares medverkan godtas av 

samtliga remissinstanser som uttalat sig. Uetriiffande enskildheter i försla

gen har emellertid olika meningar kommit fram . 

. 'fraiges lii/..a1:fi'irh1111d finner förslagen genomgiiende rositiva och för

klarar sig godta dem. Förbundet noterar med tillfredsstiillclse att de vä

sentliga principerna i fdga om läkares medverkan och funktion till fullo 

har accepterats inom utredningen. Särskilt positivt lin ner förbundet att det 

inte skall kriivas ett Wkaryttrande för beslut om avskildhet. Läkaren bör 

inte heller ges v\!lorätt. vilket skulle innebära ansvar för åtgärder utanför 

hans egentliga kompetensområde. Han skall inte göras delaktig i avskild

hetsbeslut. hans medverkan skall endast innebära att .. man tillvaratar 

rimliga möjligheter att motverka negativa psykiska effekter av isolering··. 

Heträffande avskildhet som skydds- eller säkcrhetsåtgiird (:!O * KvaL) 

framhi'tller Hikarförbundet ytterligare att då det i dessa fall ofta finns 
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anledning misstänka psykisk störning. läkaren bör medverka och skall 

ingripa för att få intagen överförd till sjukvård men ocks~i att det iir viktigt 

att den allmiinna sjukvården visar större villighet iin för niirvarande att ta 

vård också om dessa sjuka miinniskor. Erfarenhetsmiissigt kommer det 

likväl att bli svårigheter att i erforderlig utsträckning kunna fft utnyttja 

dessa möjligheter varför det framstår som ytterst angeliiget att fo behiilla 

och även bygga ut de psykiatriska avdelningarna vid centralanstalterna. 

Förbundet understryker ocksä nödvändigheten av kontinuerlig v{trd och 

tillsyn av intagna i dessa fall. som merendels avser isolering under l;ing tid. 

I fräga om avskildhet vid vfödsamt uppträdande eller berusning 

C~J *KvaU påpekar liikarforbundet att liikan:ns medverkan är särskilt 

angelägen. då det ofta finns anledning misstiinka psykisk stilrning och 

överföring till siirskild v{ird. eventuellt enligt LSPV. kan bli aktuell. Vid 

avskildhet för utredning av disciplinärende 150 *) torde näg~)n liikarmed

verkan inte kunna aktualiseras förrän i efterhand. varför den i realiteten fftr 
anses vara utan betydelse. Det mitste således vara helt följdriktigt att 

bestämmelsen utgår. 

S\"l·11ska /iikarcsiillskapet och S1·c11.1ka J>.ITkiatrisJ..a .fi"irc11i11gc11 anför i 

huvudsak samma synpunkter som läkarförbundet. 

Även socialstyre/sen tillstyrker utredningens förslag. 

K ri 111inaI1 ·tl rdss tyr els c 11 

Styrelsen delar i huvudsak utredningens förslag i fråga om liikarmedver

kan vid avskildhetsåtgiirder. Eftersom risken for negativa effekter av isole

ring i hög grad tilltar med isoleringens varaktighet bör dock b[tde 18 och 

20 ** KvaL kompletteras med en bestämmelse om obligatorisk liikarmed
verkan vid avskildhetsätgärder som pågftr under Wngre tid iin en mftnad. 

RÅ 

I K vaL föreskrivs att läkare skall yttra sig i samband med att intagen 

avskiljs från andra intagna. I första hand är vanligtvis avsikten hiirmed att 

undersöka om avskiljandet kan inverka skadligt pi\ den intagnes hiilsa. 

Härutöver tillgodoser läkarens medverkan andra intressen somt. ex. rätts

säkerhetsintresset. Utredningen framhåller. att läkares medverkan iir av 

rent medicinsk art och att den inte innebiir att läkaren pil något sätt deltar i 

avskildhetsbeslutet och sanktionerar detta. Mot bakgrund härav föresl[tr 

utredningen att läkares medverkan i vissa hänseenden begriinsas. Den 

föreslagna ändringen synes mig inte uppbäras av tillräckligt starka skäl. 

Jiimväl av nu gällande KvaL för anses framgfi att läkaren ej är beslutsfatta

re. Hänsynen till de intagna gör det dock angeliiget att bevara läkares 

medverkan i största möjliga utsträckning. Den föreslagna lagtexten i 18 * 
andra stycket och 23 ~ femte stycket synes i förevarande hänseende. ej 
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vara fri fr{in invändningar. Utredningen föreslår att det stadgas. att läkare 

skall ·"undersöka intagen som arbetar i enrum - - - om det behövs med 

hänsyn till dennes tillstånd"' och ··om särskilda skäl föreligger. skall läkare 

undersöka den som hålles avskild"" på grund av berusning. Uikarunder

sökning bör vara påkallad i alla fall där sjukdomssymtom är för handen. 

Liknande synpunkter anförs av tlk/agarmy11digl11!te11 i Afa/mii distrikt. 

JO kritiserar förslaget till den del det innebär ati särskilda skäl skall 

fordras för läkarundersökning av den som har avskilts på grund av störan

de berusning. JO förordar att man i stället föreskriver att läkarundersök

ning skall ske om det behövs med hänsyn till den intagnes tillstånd. Denna 

lydelse iir enligt JO mer upplysande för läsaren och ansluter sig till mots'va

randc bestämmelse i 3 ~ lagen ( 1976: 511) om omhändertagande av beru

sade personer m. m. samt föreslagen lydelse av 18 och 22 ~~ KvaL. 

SAK tillstyrker förslaget utom såvitt avser läkarundersökning vid be

rusning och anför att läkarmedverkan i dessa fall kommer att bli l)genom

fiirbar då dessa situationer nästan genomg{1ende uppstår utanför kontorstid 

och medverkan från landstingens jourläkare inte kan påriiknas. 

4.3 Fängsel och medicinering 

Fängsel 

Akla,r.:ar111y11dighete11 i Malm<> distrikt 

Som alternativ till avskildhet fungerar vid våldsamt uppträdande för 

närvarande fängsel. Med den föreslagna lydelsen av 23 * K vaL har det 

blivit oklart om fängsel får tillgripas först om avskildhet visat sig otillräck

ligt för att betvinga det våldsamma uppträdandet. I både första och andra 

stycket av 23 ~ anges nämligen som grundrekvisit att andra medel skall ha 

visat sig otillräckliga. 

JO uttalar att det är en fördel att grunden för fängselanviindning preci

seras. även om det i sak inte torde innebära någon föriindring i förhållande 

till vad som nu får anses gälla. 

Medicinering 

En så gott som enhällig remissiopinion motsätter sig förslaget om infö

rande av bestämmelser i KvaL om medicinering. 

RÅ 
Som ett alternativ till beläggande med fängsel föreslår utredningen 

tvängsmedicincring inom anstalt. Att vid sidan av mekaniska tvångsmedel 
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mot v[1ldsamma upptriidanden p<'i anstalt tdngsvis anviinda psykofarmaka 

har enligt utredningen redan förekommit. Den riittsliga grunden härfilr 

skulle enligt utredningen vara att finna i hrottshalkens nödregler. Fr~m 

em;taka anviindanden av psykofarmaka under si1dana förh<"tllanden till ett 

generellt tillåtande av tvi'mgsmedicinering som alternativ till fängsel som 

korrektion~medel i kriminalvårdsanstall iir emellertid steget fangt. Som 

kommitt~n själv anför. gi'ir användningen av psykofarmaka ej fri fr[m 

hetiinkligheter och i m[inga fall iir det heller inte det mest humana medlet. 

Konsekvenserna av genomförandet av förslaget i denna del iir S<t sv;\r

liverhlickhara. att jag anser mig böra avstyrka det. Sjiilvfallet innehiir detta 

inte att jag anser mig generellt böra avstyrka anviindandet av psykofar

maka inom kriminalvården. Om ett sfidant liikemedel hiir anviindas fi"ir 

avgöras av liikare friln fall till fall pi1 vedertagna medicinska grunder. Vad 

jag viinder mig mllt är införande av den föreslagna hestiimmelsen i K vaL. 

,J,/.;/ag11m1r11digh<'fc11 i Ma/1111·i dis1rik1 

Ett av de största prohlcmen p;·1 kriminalvårdsanstalterna torde vara 

förekomsten av narkotika. Kraftiga ~itgiirder hlir siittas in för att skapa 

drogfria anstalter. Sett mol den bakgrunden framst<"ir möjligheten till 

tdngsmiis~ig medicinering av de intagna med psykofarmaka som oliimp

lig. Det kan aldrig undvikas att preparat kan komma till anviindning vars 

biverkningar och vanehildande effekter iir okända. Enligt min mening bör 

tvfö1gsmässig medicinering i'1verhuvudtaget inte kunna tillgripas som ett 

korrektionsmedel. Risken för alltför slcntrianmiissig tilliimpning eller rent

av missbruk av möjligheten till medicinering kan inte uteslutas. En inta

gen. som genom vi"tldsamt upptriidande enligt läkares bedömning visar att 

han iir i hehov av lugnande medel. bör sjiilvfallet kunna ges sftdant medel. 

Han hör emellertid i sädant fall ej intaga n{1gon siirstiillning i förh:lllande till 

dem som icke iir intagna pti kriminalvilrdsanstalt. Tillförande av lugnande 

medel blir t!ndast kunna ske si'isom en ren hehandlingsiitgiird grundad r<I 
uteslutande medicinska överväganden. Ikstiimmelserna om tvimgsmedi

einering hör diirflir ej hemma i K vaL. 

K ri 111i11aI1 ·d rdss 1_1· rc Is e 11 

Som ett alternativ till att beliigga en intagen som upptriider viildsamt 

med fängsel föreslår utredningen en möjlighet att tillfllra den intagne psy

kofarmaka med t vtmg. Styrelsen avstyrker bestämt detta förslag och får 

anföra följande. 

Möjlighet att oberoende av eget samtycke ge någon medicin föreligger 

för närvarande endast om vederbörande.iir intagen enligt lagen om sluten 

psykiatrisk vård ( LSPV ). Detta innebär att patienten lider av psykisk 

sjukdom eller därmed jämställd psykisk abnormitet och att nagon av de i 

I * LSPV angivna specialindikationerna är för handen. Patienten har innan 

tvångsmedicinering tillämpats hedömts vara i behov av sluten psykiatrisk 

7 Rik1dt1g<'ll !98!Ui/. I .111111/. Nr I 
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vård s{wäl av den liikare som utfärdat vardintyg som av ansvarig överläka

re vid sjukhuset. Tviingsmedicinering sker med stöd av 13 * LSPV. 

Med hänsyn till den restriktivitet snm allmänt iakttas vid medicinering 

oheroende av eget samtycke synes det ur etisk synpunkt minst sagt stö

tande att införa tvangsmedicincring inom kriminalvarden. iiven om det 

sker i begränsad omfattning och endast i klart preciserade fall. 

Ur medicinsk synpunkt iir det klart olämpligt att införa tvi111gsmedicinc

ring vid kriminalvitrdsanstalt. Narkotikamisshruket är relativt uthrett 

bland de intagna. Det kan inte uteslutas att en del av de orostillstf1nd som 

gör det niidviindigt att tillgripa fiingscl orsakas av drogp{iverkan. Att utan 

kiinnedom om vilket eller vilka preparat som orsakat orostillstflndet tillföra 

psykofarmaka iir klart olämpligt. Risken fiir komplikationer. t. ex. i sam

hand med en injektion av lugnande medel. kan inte heller uteslutas även 

om vederbörande inte är påverkad av narkotika. Allergiska reaktioner och. 

i viirsw fall. chocktillsti!nd kan uppkomma. Anstalterna saknar medicinska 

resurser att behandla sftdana komplikationer. 

Kriminaldrden har sedan liinge stnr hrist pil sjukvitrdsutbildad perso

nal. Endast 7 1/2 av de 19 fasta liikartjiinsterna vid anstalterna och hiiktena 

var under våren 1979 besatta. Kroppsjukvårdcn sköts huvudsakligen av 

arvodesanstiillda läkare. L" ppskattningsvis r<tder vid anstalterna och häkte

na en brist på ca 500 läkartimmar per vecka. Det torde således endast i 

undantagsfall vara möjligt att fii till stånd en liikarundersökning och ordina

tion i de akuta fall d<'t tviingsmcdicincring kan hli aktuell. En telefonkonsul

tation med anstaltens liikare - om siidan linns och är anträfthar - eller 

med jourhavande läkare. som inte har kiinndom om den intagne. torde vara 

den mest sannolika lösningen. F.n sfadari ordning kan inte godtas. Fri'1gan 

uppstilr också vilken personal som skall vcrkstiilla en eventuell ordination 

av tviingsmedicincring. framförallt som det i de flesta fall torde bli fr~iga om 

att ge en injektion. subkutan eller intramuskuliir. Anstalterna har visserli

gen under senare år tillförts ett flertal överskötersket.iiinster. Översköter

skorna tjiinstgör dock som regel dagtid och iir inte tillgängliga nattetid eller 

under helger. Möjligheterna att ge injektioner vid anstalterna iir s:i.ledes 

begränsade. 

Ytterligare ett argument mot tvt111gsmedicinering inom kriminalvärden 

bör anföras. Som även anförts i hetiinkandet har man vid anstalterna stora 

sv<trigheter att från de psykiatriska sjukhusen fil. hjiilp med intagning av 

vårdbchövande intagna. Psykotiska tillstftnd. ofta framkallade av långva

rigt narkotikamissbruk. förekommer dä och då hland de intagna. I si'ldana 

fall kan medicinering oberoende av eget samtycke vara den enda möjlighe

ten att häva ett oros- eller forvirringstillstånd. Det torde vara självklart att 

intagen som befinner sig i ett sådant tillstånd skall öve1i"öras till psykiat

riskt sjukhus. En legalisering av tdngsmedicinering inom kriminalviirden. 

om iin i hegriinsad omfattning. kommer sannolikt att ytterligare· minska 

möjligheterna att fä den psykiatriska sjukvärden att ta emot vårdbehö

vandc intagna. 
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Sammanfattningsvis anser styrelsen. att tv{ingsmeJicincring inte iir ett 

godtagbart alternativ till fiingsel. iiven llfll Jet i och för sig finns all anled

ning att sa längt det iir möjligt hegriinsa anviindning<.:n a\· Jetta yttersta 

tvi"it1gsmedel. - - - I stiillct för t v;[ngsm<.:dicinering och mjukisoleraJe 

celler bör man enligt styrds<.:ns mening inrikta sig ri1 all r<'1 andra siitt 

minska de skadliga verkningarna av spiinnbiiltesliiggning. I 12-1 ~ vitrdcir

kuliiret fiireskrivs att vi"irdpcrsonal gem1m tiita hesök hos den som helagts 

med fiingsel eller lagts i spiinnbältc skall h~llla urrsikt över honom under 

den tid ;itgänlcn bcstt1r. För att ytterligare betona vikt<.:n av att den som 

belagts med fiingscl stiir under ständig tillsyn bör det enligt styrelsens 

mening i Kval införas en bcstiimmclsc. av vilken det framgar att personal 

hela tiden skall vara niirvarande under den tid iltgiirden hestär. F.n s;1dan 

föreskrift skulle sannolikt minska de skadliga effekterna av spiinnhiiltes

liiggning. 

JO 

Ätgärdcn föresliis utgöra ett alternativ till hiiltesliiggning vid v:°11Jsamt 

urptriidande. Medicinering tillgrips normalt för att bota eller lindra en 

sjukdom. Ett v;ildsamt upptriiJande av en intagen kan emellertid inte 

regelmässigt anses utgöra symtom pä en sjukdom. Tvf1ngsmedicinering 

skulle i vissa fall kunna uprfattas som försök att tysta ner intagna som iir 

kritiskt instiillda till kriminalvården och samhiillet i övrigt. En regel om 

tviingsmedicinering kan iiven hefaras försiimra möjligheterna att vid behov 

fft intagna överförda till mcntahjukhus. Jag avstyrker sfliedes att en regel 

om tvtmgsmedicinering införs i kriminalvimlslagen (Kval ,J. 

S1·eriges socio11omcr.1 riksf('irh1111d anför att ett förfarande genom vilket 

man tvängsvis skulle söva ner eller lugna viildsamma intagna genom att 
anviinda psykofarmaka och att genom tvilngsmcdicinering pi1verka nerv

systemet under alla förhallanden mäste hetraktas som ett större iivcrgrcpp 

än att tillfälligt använda mekaniska fiingsel. 

Även f..a 111111mTii Il en i .I ii11/..ii11i11g. Sw t.1a11st ii lld11.1· .f i'irh1111d. Flirl'11i 11gc11 

Srl'rig1•s .\'flltsdf..lllg11re oc.h (J1·crrnkamll.1 ri/...1:fi'irh1111d avvisar förslaget. 

S(}(·ia/.11.n·dscn. S1·1•rig<'s lii/..ar/i'irh1111l!. S1·c11ska liif..11refi'ireni11ge11. 

S1·c11sf..a fJSyf..iatrisf..a ji'irl'11i11gc11 och SA J.: uttalar tveksamhet i fr:'igan. 

S111·iul.11,1·rel.1t>11 

Som bakgrund till sitt srnllningstagandc diskuterar utredningen hl. a. 

13 ~ LSPY och socialstyrelsens cirkulär den 6 mars 1970 om tv[ingsåtgiir

der inom den slutna vården av psykiskt utvecklingsstörda. Enligt 13 * 
LSPY kan en patient tvängsmcdicineras om .. det lir niidviindigt med 

hiinsyn till iindam;llet med vården eller för att skydda honom själv eller 
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omgivningen··. I cirkuliiret siigs bl. a. att .. t virngsintagna iiven mot sin vilja 

kan bereJas aJekvat v{irJ. I. ex. genom medi.:inering. Stor reqriktivitet 

m{iste Jock härvidlag iakttas l>ch under inga omständigheter fr1r tdng 

tillgripas mot patienterna eller inskriinkningar i deras frihet göras som 

bestraffning"". Socialstyrelsen anser. all det iir av avgiirande vikt att giira 

skillnad mellan en medicinsk hehandlingssituation och den situation <,om 

föreligger t. ex. i ett fängelse. Det är en sak att tvtrngsmedicinera patienter. 

som iir omhändertagna p{1 grund av psykisk sjukdom eller psykisk utveck

lingsstörning. Det iir en helt annan sak att tv{ingsmedicinera personer. som 

avtjiinar straff i ett fängelse. I den sistniimnJa situationen är bl. a. risken 

övcrhiingande för att tvfmgsmedicineringen kommer all anviinJas inte 

enbart som ett medel för att i enstaka fall skydda den intagnes egen eller 

annans säkerhet till liv eller hiilsa utan anviinJas för att mer generellt 

t1staJkomma lugn och ordning p<'t anstalterna eller t. o. m. - mer eller 

mindre maskerat - i discipliniirt syfte. 

Aven om so.:ialstyrelsen s:1Icdes v:inder sig mot tvängsmedicinering i 

fängelse p{1 de kriterier utredningen har föreslagit. anser socialstyrelsen att 

det bör införas en möjlighet att tvångsmedicinera inom kriminalvilrden. dft 

klar medicinsk indikation föreligger. f-ör tvimgsmedicincring skulle dii 

krävas att Jen intagne uppfyller förutsättningarna för intagning med stöd 

av LSPV. Det skall dessutom vara lh1ga om en trängande situation i 

avvaktan pil att sjukhusvård kan ordnas. I dessa krav ligger att läkaren 

mäste undersöka patienten före tdngsmedicineringen. Det räcker alltsii 

inte att undersöknin~en görs ··s~1 snart det kan sk..:··. vilket siigs i :?J ~ 

kmtc stycket Kval.. Om förutsiittningarna för tv{ingsmedicincring utfor

mas pil detta siitt g<ir det att undvika att liikaren ··pro.:ssas·· all ge sitt 

medgivande fiir all iistadkomma lugn p~1 anstalten. - Nämnda möjligheter 

till t v~ingsmedicinering hör finnas ock sil i hiiktc. 

S1·aigcs liikc11:fiirh1111d 

f-örhundct kiinner stor tveksamhet inför förslaget ,1m tv{mgsmcdicine

ring och vill ifrägasiitta lim sädan bör fa föreklllnma annat än pi1 kriminal

v{trdens spo.:.:iella psykiatriska sjukavdelningar och p;i specialistkompetent 

psyki.1to.:r~ ansvar. Tvi111gsmo.:dicincring bör under inga förh{illanden fri 
förckl1mma annat än dä skäl för utfärdande av nlrdintyg föreligger. 

SA.A. 

Niir det gäller flirslagct om t v{ingsmcdicincring - - - vill föreningen 

starkt ifd1gasätta detta. KriminalvärJsanstalterna har inte medicinska re

surser att klara en s<idan meJicinering. Tiinkhara situationer intriiffar siil

lan under kontorstid d<'1 den medicinskt uthilJade po.:rsonalcn linns tillgiing

lig. i den m<in anstalterna överhuvudtaget förfogar över stidan personal. 

Mimga anstalter gör det inte. Dessutom skulle den olyckliga situationen 

kunna uppstii att en ~tarkt drogfixcrad intagen gör ett överspel i vetskap 
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om att psykotropa droger dfi kommer att ge~;. Effekten blir i si1dana fall den 

motsatta. 

4.4 Lättnader i avskildheten 

Utredningens förslag i detta hänseende har föranlett erinringar av soci11/

sryrd1<·11 som anför: 

1 21 * och 50 * Kval sägs att intagen som hiilles avskild skall erh{dla 

''den Hittnad i avskildheten som iir möjlig"". Ltredningcn betecknar denna 

utformning av paragrafen som en förhiittring i förh~illandc till den nuvaran

de. Socialstyrelsen anser att förslaget inte uppfyller rimliga krav p{1 riittssii

kerhct för den intagne. I stiillct för att anknyta till vad som är möjligt bör 

inskrivas i bestämmelsen att den avskilde har \'issa basriittigheter som 

I. ex. att vistas utomhus och att fii arbctL' som passar honom. 

5 Placering på specialavdelning 

Förslaget att i Kval införa bestiimmelser om placering p{1 specialavdel

ning hälsas med tillfredsstiillelse av kri111i1w/rrlrd1.1·ryref.1e11. som emellertid 

har en något avvikande uppfattning om lagtextens utformning. StvrclsL'n 

anför. 

1 fn\ga om avskildhet under längre tidspcrilider iir det. som utredningen 

anfört. särskilt angeläget att linna alternativ. Utredningen fiiresl<"tr diirvid

lag placering i liten grupp med speciella övervakningsmöjlighctL'r. dvs. pi1 

de specialavdelningar som redan nu finns vid tre anstalter. P<'1 dessa avdel

ningar placeras för närvarande intagna som iir siirskilt rymningshL'niigna 

eller farliga för sin omgivning eller samhiillet. Flertalet av dem omfattas av 

bcstiimmelsen i 20 *andra stycket Kval. Det förekommer dock att iivcn 

andra intagna placeras diir. 

Enligt utredningens förslag skall placering i grupp p{i speciala\'delning 

vara att anse som ett avskiljande i KvaL:s mening. Utredningen anser 

dock att intagna som tillhör den kategori som avse-; i 7 ~ trL'd.ic ~tyckL'I 

Kval i vissa fall bör kunna placeras i specialavdelning iivcn om rymnings

fara inte föreligger och föreslär därför en utvidgning a,· 2ll ~andra stycket 

K vaL som tar sikte pfi s<"idan placering. I övrigt föresbr utredningen alltsi't 

att placering i specialavdelning skall fa förekomma betriiffande intagen 

som under liingre tid hålls avskild med stöd av 20 ~ K vaL. dvs. som ett 

alternativ till avskildhet i form a\' enrumspla.:ering. Detta har dock inte 

kommit till uttryck i utrL'dningehs förslag till lagtext. 

Styrelsen har intet att erinra mot den definition a\' avskildhetsbegreppet 

som ligger till grund för de överviigahden som redllVisats i hctiinkandct. 

Placering i specialavdelning biir säluhda regleras i Kval. Enligt styrelsens 

bedömning bör det dock iiven i fortsiittningcn finnas möjlighet att placera 
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vissa intagna som inte omfattas av 7 ~tredje stycket Kval. i specialankl

ning. iiven om stöd hiirför inte finns i de nu g:iillande avskildhetsbötiim

mclserna. Styrelsen syftar d~1 bland annat rii intagna som gjort sig skyldiga 

till grov narkotikabrotlslight:t och som - utan alt vara siirskilt rvmnings

benägna - p;I goda grunder kan misstiinkas för att under verkstiillig:heten 

fortsiitla en brottslig verksamhet av allvarligt slag. Utredningens fiirslag till 

lagtext bör s;!Iunda iindras si'1 att iiven sitdana intagna kan placeras i 

speciala,·delning:. Ur lagteknisk synpunkt vore det dock enligt styrelsens 

mening en fördd om möjligheterna till siirbehandling iiven av de intagna 

som nu avses rq:!lerades i 7 ~ Kval.. 

Utiiver intagna som omfattas av 20 ~ andra qycket Kval. och vissa 

andra intagna som tillhör antingen den kategori som avses i 7 ~ tredje 

stycket Kval. 1.:ller den kategori som behandlats i föregf1ende stycke biir. 

sibom utredningen anfört. iiven intagna som under bngre tid hiills avskilda 

enligt 20 ~första stycket KvaL kunna placeras i specialavdelning: som ett 

alternativ till enrumsplacering. Aven denna möjlighet. som i första hand 

biir ut nyttjas betriiffamlc intagna Sl'm diimh för allv artig: brott slig:het och 

som iir siirskilt v;ikbbeniigna. bör enligt styrelsens mening framg~I av 

lagtexten. Diirigenom skulle KvaL innehi1lla en fullstiindig reglering av 

vilka intagna som för placeras i specialavdelning. vilket måste ;rnses önsk

viirt ur riittssiikerhetssynrunkt. 

/\BU\/ iir negativ till f(irekomsten av specialavdelningar och anför att 

den destruktiva effekten pil sihäl intagna som pii persl'nal av '>iidana 

siirskilda grupper. specialavdelningar eller s<i kallade hunkrnr iir omvittnad 

samt all Jt:n beryktade och rruktade Kumla-bunkern iir ett exempel pa 

detta. 

6 Rättsäkerhctsfrågor 

6. I Beslutsordningen i a,·skildhetsärenden 

/-101n'i!rl'11 .fi'ir \ 'iisrra Si·erigl' bitriider utredningens förslag: och anför. 

I lhiga om sjiilva författningsförslagen kan allmiint sägas att de förhiitt

ringar i fiirhi"illandena p{1 anstalterna som utredningen motiv ledes beskriver 

knappast är <'1tkomlig:a för n{1gon mera precis reglering. Man iir förmodligen 

i stor utstriickning hiinvisad till att lagreglera med hjiilp av värderingsord 

~om liimpliga. liimpligare. behövlig:._ p<itaglig:. omfattande. otillräcklig. 

oundgänglig för att niimna n{1grn av nyckelorden i de av utredningen 

föreslagna fiirfattningsiindringarna. Garantierna för att de restriktioner i 

fråga om särbehandling av intagna som K vaL innehåller blir tilliimpade 

ligger därför friimst i de former i vilka siirbehandlingshesluten fattas och i 

de intagnas möjligheter all fö dessa beslut överprövade. 
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JO anser det vara onödigt att omprövning av heslut enligt 20 ~ första 

stycket KvaL vid lokalanstalt skall göras av regionchefen och att riittssii

kerheten hlir tillriiåligt tillgodosedd om beslutet fattas av styresmannen. 

JO påpekar dels att heslut som innebiir fortsatt avskildhet skall understiil

las kriminalvårdsstyrelsens prövning och dels att regionchefen har en 

generell möjlighet att ändra avskildhetsbeslut som meddelats av styresman 

vid lokalanstalt. JO föreslår vidare att man för att öka riilhsiikerheten i 

51 ~ K vaL hör införa hestiimmelse om skyldighet att föra protokoll iiver 

vad som förekommit vid avskiljande enligt 50 ~. 

Flera instanser förespråkar införandet av möjlighet till interim is

t is k t hes I ut i avskildhetsiirenden. 

I\ ri 111i11a/1 ·å rd.1·.r l,\'l'l' /se 11 

Utredningen har avvisat tanken p{i att införa en möjlighet för tillsynsper

sonal att tillfälligt avskilja intagen i avvaktan pii styresmannens beslut. 

Samtidigt anför dock utredningen att det inte kan anses oliimpligt att 

personalen viiljer att lfasa in en villdsam intagen i stiillet för att försöka 

bemiistra silLH1tionen genom annan väldsanviindning. Sådana hiindelser 

kan enligt utredningen klaras i1wm ramen för de allmiinna nöd- lli.:h nöd

viirnsreglerna i hrottsbalken. Som utredningen påpekat i annat samman

hang iir det emellertid mindre liimpligt att p<I hrottsbalkens nöd regler bygga 

en verksamhet där tdngsvisa {1tgiirder hör till de förutsebara och inte 

ovanliga inslagen. Styrelsen anser därför att det hiir införas en möjlighet 

för tillsynspersonalen att fatta interimistiska beslut om avskildhet niir en 

intagen upptriider väldsamt eller eljest niir behov av skyndsamma ttlgärder 

föreligger. Risken för förhastade och onödiga avskildhetsatgärder torde 

inte öka med l:!n sådan ordning. En hestiimmelsc om interimistiska beslut 

bör givetvis innehålla en ovillkorlig skyldighet för heslutsfattaren att oför

dröjligen anmiila beslutet för tjänstgörande styresman som omedelbart 

skall ta ställning i ärendet. Vidare hör interimistiska heslut llm avskildhet 

endast fä fattas av tillsynspersonal i befälsstiillning. dvs. i första hand 

övertillsynsman eller motsvarande. efter individuellt hcmyndigande av 

styresmannen (jfr 39c *andra stycket KvaLK). 

JO 

Om man försöker sätta sig in i hur det i praktiken mftste tillgå niir en 

interimistisk beslutsordning saknas kan man finna följande. Antag exem

pelvis att tillsynspersonal upptäcker sprängmedel hos en intagen under de 

intagnas fritid. Man misstänker på goda grunder att en annan intagen pil 

avdelningen är inblandad i insmugglingen av sprängmedlen. - - - För

slagsvis kan - - - tillsynshefäl eller annan högre tjänsteman ges befogen

'iet att besluta om åtgärd enligt 20 * I st.. :!3 ~eller 50 ~ K vaL i avvaktan på 

styresmannens beslut i frågan. om det är oundgängligen nödvändigt att 
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omeJelhart verkstiilla iitgärden. Det hör dock ;1Jigga den som meddelat Jet 

interimistiska heslutet att skyndsamt ta kontakt med styresmannen och 

unJerstiifö denne fr{igan om i1tgiirden skall bestil. Styresmannen hör diir

vid genast meddela heslut i saken. Med denna ordning kommer den interi

mistiska <itgiirden att hestfi under endast en kort tid. Jag har i min verksam

het erfarit att man vid anstalter med det tyngsta klientelet i praktiken 

tilliimpar ett system med interimistiska avskiljanJcn. I vissa fall företar 

tillsynspersonalcn diirviJ till synes mindre viilgrundadc avskiljanden och 

man underrättar inte alltid styresmannen. Utredningen anför som ett argu

ment mot en interimistisk beslutsordning just risken för förhastade 1ich 

onödiga avskildhet<ltgärdcr. Som jag redan anfört föreligger det dock i 

praktiken ett hehov av att i vissa fall omcdelhart kunna avskilja intagen. 

Det torde dli vara liimpligare att reglera hur man dlirvid skall förfara lin att 

ön!rliimna detta till till~impande myndigheter. Man kan i1stadkomma större 

riittssiikerhet for de intagna genom att i fiirfattning ange i vilka fall <ltgiirden 

för vidtas samt föreskriva att den skyndsamt skall anmiilas till stvresman

nen för dennes prövning. 

Beslut enligt 20 ~ 2 st. Kval meddelas centralt av kriminalvltrdsstyrel

sen. I dessa fall iir risken för tidsutdriikt större iin vid de avskildhetsfit

giirder som hcslutas av styre<;mannen. Det bör st1lcdes iiven hiir finnas 

möjlighet att meddela interimistiskt heslut. lkfogenhcten hör ti!Higgas 

styresmannen. Det interimistiska beslutet måste givetvis skyndsamt anmii

las för kriminalvt1rdsstyrelsen för prövning av om ~itgiirdcn skall best[1. Om 

den interimistiska beslutsregcln intas i tilliimpningskungiirelsen till Kval 

bör 60 ~ niimnda lag iindras. 

Jag vill avslutningsvis framh;tlJa att de av mig föreslagna interimistiska 

åtglirderna hör fö vidtas enhart där det medför fara i dröjsm11l att avvakta 

beslut av eljest hehörig beslutsfattare. N{1gon interimistisk <ltgiird i avbidan 

pii att ett heslutsunderlag i avskildhetsfrtigan anskaffas. anser jag inte hör 

förekomma. De föreslagna interimistiska reglerna bör sjillvfallct ges en 

restriktiv tillämpning. 

S tll t.1 ll ll.\'I iil Idas j('ir/11111d 

'.\Jiir det gäller fnlgan om att införa en lagfäst rätt för tillsynspersonalen 

att tillfälligt avskilja en intagen ifrän gemenskapen på anstalten anser 

utredningen att den intagnes rättssiikerhet inte medger en s{1dan möjlighet. 

utan detta beslut måste göras av styresmannen. FiirhunJet finner det 

orealistiskt att inte denna riitt för tillsynspersonalen genomföres. Styres

mannens beslut kan ofta. framför allt på fritid eller pil kv;iJlstid. inte 

inhiimtas inom siidan tid att oron och vt1ldsamheten kan undvikas eller 

hegränsas. Viml- och tillsynspersonalen mäste därför enligt förbundets 

uppfattning ha möjlighet till s;\dant interimistiskt beslut samtidigt som de 

{1liigges att snarast meddela styresmannen de vidtagna ätgärderna. 

Liknande synpunkter har anförh av SA.I\. 
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6.2 Offentligt biträde 

Utredningens förslag om rätt till offentligt biträde tillstyrks av ka111111ar

riille11 i .hinkiiping. som dock anser att den bör begränsas till ärenden som 

handWggs hos kriminalv;\rdsstyrclsen. 

Kri111i11a!i·i/rdsstyrel.1e11 förklarar sig vara positiv till förslaget men anser 

att friigan bör övervägas i annat sammanhang. varvid en allmän genom

gång bör ske av behovet av offentligt biträde inom kriminalvården. 

Rii11shjiilp.111ii11111Jrn i Malmii tillstyrker förslaget. 

KR U:H anför att man stöder förslagen om att stärka den intagnes rättssä

kerhet i samband med vissa isoleringsåtgärder. 



Prop. 1980/81: I 

LAGRA DET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid sammantriidc 

1980-0~-14 

86 

!'iärvarande: justitieradet Holmberg. rcgeringsr{1det Hcllncr. justitier{1det 

Persson. 

Enligt lagriidet den 13 maj 1980 tillhandakommet utdrag av rrotokoll vid 

rcgeringssammantriidc den 30 arril 1980 har regeringen p[1 hemstiillan av 

stahr{1det Winbcrg bc~lutat inhämta lagr;1dcts yttrande (.i\'er förslag till 

I. lag llm ändring i lagen ( 1974: 2031 om kriminalvtird i anstalt. 

2. lag om iindring i lagen t 1976: 3711 om hehandlingen av hiikca<le och 

anhällna m. Il. 

Förslagen har inför lagrädet föredragits av hovriittsasscssorn Anita 

Meycrson. 

Lagriillct Wmnar förslagen utan erinran. 
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Utdrag ur 

PROTOKOLL 

87 

vid regeringssammantriidc 

1980-06-0:'i 

Närrnrande: stahministern fiilldin. ordförande. och statsriidcn Ullstcn. 

Bohman. Mundebo. Wikström. Mngitrd. Dahlgren. A~ling. Söder. Buren

stam Linder. Johansson. Holm. Andersson. Bno. Winberg. Adelsohn. 

Danell. Petri 

Föredragande: statsrädet Winbcrg 

Proposition om ändring i lagen ( 1974: 203) om kriminahård i anstalt, m. m. 

Föredraganden anmäler lagrädets yttrande 1 över förslag till 

I. lag om iindring i lagen ( 1974: 203) om kriminalv{lt"d i anstalt 

2. lag om ändring i lagen ( 1976: 371) om hehamflingen av hiiktadc och 

anhiillna m. tl. 

Föredraganden upplyser att lagriidct har lämnat lagförslagen utan erin

ran och hemställer att regeringen. efter vissa redaktionella ändringar. 

föreslår riksdagen att anta förslagen. 

Regeringen ansluter sig till föredragandens överviigandcn och beslutar 

att genom proposition föresli1 rik~dagen att anta de förslag som föredragan

den har lagt fram. 

1 Beslut om lagrildsremiss fattat \'id rcgeringssammanträde den .~O april 19~0. 
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