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Sammanfattning
Landstinget i Jönköpings län delar till stora delar utredarens analys och förslag.
Det finns emellertid områden i utredningen som kräver ytterligare fördjupning och
klargöranden. Det gäller särskilt:
 huvudmannaskapet för befintlig och ny verksamhet för psykiskt störda
lagöverträdare
 särskilda skyddsåtgärder, etiska ståndpunkter
 ekonomisk analys och konsekvenser för den psykiatriska hälso- och
sjukvården.
Vi vill också trycka på vikten av att ett nationellt fackspråk utvecklas. Det behövs
för att hantera och utbyta information utan risk för missförstånd. Ett enhetligt och
anpassat språkbruk är viktigt, inte minst när det är fråga om en tvångslag.
Landstinget i Jönköpings län anser också att det finns behov av en samlad översyn
av all lagstiftning som reglerar samhällets befogenheter att genomföra vård och
omsorg mot den enskildes vilja (LVU, LVM, LPT, LRV och Smittskyddslagen.)

Huvudmannaskap för befintlig och ny verksamhet för
psykiskt störda lagöverträdare
Sluten stödenhet är en ny form av verkställighet av fängelse. Utredarens förslag
på utformning av insatsen är oklar. Man behöver exempelvis tydliggöra hur
psykiatriska insatser ska genomföras.
När det gäller huvudmannaskapet och ansvar för åtgärder inom insatsen Särskilda
skyddsåtgärder öppen och sluten form behövs ytterligare utredning av kostnadsoch ansvarsfördelning.
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Särskilda skyddsåtgärder, etiska ståndpunkter
Landstinget i Jönköpings län ställer sig tveksamt till om det är etiskt riktigt att
kunna besluta om särskild skyddsåtgärd i samband med frigivning. Utredaren
föreslår att det kan gälla personer som begått brott under tillfällig sinnesförvirring,
svår utvecklingsstörning eller allvarligt demenstillstånd. Dessa grupper blir
felaktigt utpekade som riskgrupper för återfall i brott trots att det saknar stöd i
forskning.

Ekonomisk analys och konsekvenser för den psykiatriska
hälso- och sjukvården
Konsekvenserna för den psykiatriska hälso- och sjukvården bygger på ett antal
antaganden. Det medför att den bedömning som görs i utredningen beträffande
effekterna för den psykiatriska hälso- och sjukvården är ganska osäker. Som
exempel kan nämnas att
 det framgår inte hur vården av fängelsedömda ska organiseras, något som
kan få stora konsekvenser för hälso- och sjukvården beroende på vilka
krav som ställs
 Landstingets ansvar för psykiatriska insatser i särskilda skyddsåtgärder är
inte inräknade i konsekvensanalysen
 förändrade intagningskriterier för LPT liksom ett ökat antal patienter från
kriminalvården medför troligen ett ökat inflöde av patienter och därmed
ökade kostnader för landstingen
 psykiatrisk tvångsvård för de som dömts till fängelse leder förmodligen till
ökade kostnader på grund av höga krav på säkerhet.
LANDSTINGSSTYRELSEN

Håkan Jansson
Landstingsstyrelsens ordförande

Agneta Jansmyr
Landstingsdirektör

Sammanfattning
Uppdraget
Vi har haft i uppdrag att göra en översyn av LPT och LRV samt
lämna förslag till en ny lagstiftning på området. En utgångspunkt
för arbetet har varit att göra lagstiftningen så pedagogisk och lättillgänglig som möjligt och dessutom anpassad till de etiska, medicinska och juridiska krav som bör ställas i samband med tvångsomhändertagande av personer med psykisk sjukdom.
Vi har också haft att utgå ifrån att en större reform med utgångspunkt i Psykansvarskommitténs förslag kommer att genomföras.
En ytterligare utgångspunkt för vårt arbete har varit att staten ska
ta över ansvaret för de kostnader inom den psykiatriska tvångsvården av psykiskt störda lagöverträdare som orsakas av kravet på
samhällsskydd. I vårt uppdrag har det även ingått ett antal frågor
med anknytning till den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen
Betänkandet är indelat i tre delar: Översynen av den psykiatriska
tvångsvårdslagstiftningen, psykiskt störda lagöverträdare och gemensamma frågor.

Översynen av den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen
Övergripande principer
Psykiatrisk tvångsvård ska alltid syfta till att sätta patienten i stånd
att frivilligt medverka till nödvändig vård och att få honom eller
henne att ta emot det stöd som han eller hon behöver. En tvångsåtgärd ska endast få vidtas om den står i rimlig proportion till syftet
med en sådan åtgärd och under förutsättning att en mindre ingripande åtgärd inte är tillräcklig. Tvång ska utövas så skonsamt som
möjligt och med största möjliga hänsyn till patienten.
Lagstiftningens utformning
Vi föreslår att nuvarande två tvångsvårdslagar, LPT och LRV, upp- hävs och att lagstiftningen
för den psykiatriska tvångsvården sam- las i en ny lag. Till lagen förs i tillämpliga delar
bestämmelser om besöksinskränkningar för en patient som nu ges i lagen (1996:981) om
besöksinskränkningar vid viss tvångsvård.
Lagen har strukturerats så att bestämmelser som har ett natur- ligt samband med varandra
hålls ihop inom lagen. För att under- lätta för läsaren att finna en viss bestämmelse inleds
lagen med en innehållsförteckning. Lagen delas in i kapitel och förses med mellan- rubriker.
Grundläggande förutsättningar för tvångsvård
Vi föreslår att begreppet allvarlig psykisk störning behålls som sam- lingsbegrepp för att beskriva
det grundläggande tillstånd som måste föreligga hos en person för att han eller hon ska kunna bli
föremål för psykiatrisk tvångsvård.
För att möjliggöra att ett ingripande med stöd av lagen kan ske något tidigare i en persons
sjukdomsförlopp föreslår vi att nuva- rande krav på att en person ska ha ett oundgängligt behov
av psyki- atrisk vård som inte kan tillgodoses på annat sätt än genom att patienten är intagen
på en sjukvårdsinrättning för kvalificerad psy- kiatrisk dygnetruntvård, ersätts av ett krav på att
patienten ska ha ett påtagligt behov av psykiatrisk vård till följd av en allvarlig psykisk störning. Ett
påtagligt behov av psykiatrisk vård föreligger enligt vårt förslag om det är sannolikt att
patienten kan få sin psykiska funktionsförmåga avsevärt förbättrad genom att vård kommer till
stånd eller avsevärt försämrad om vård uteblir (behandlingsrekvi- sitet) eller om det är
sannolikt att han eller hon utgör en fara för sitt eget eller andras liv eller hälsa (farekvisitetet).
Vi föreslår att farekvisitet ska utgöra en egen självständig grund för intagning för att på så sätt
förstärka omgivningsskyddet.
Enligt vårt förslag ska nuvarande undantag, som innebär att psykiatrisk tvångsvård inte får ges om personens psykiska störning utgör enbart en
utvecklingsstörning, tas bort. Härigenom möjliggörs att bl.a. personer med störningar inom
autismspektrat kan ges vård med stöd av lagen.
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För att ytterligare markera att tvångsvård enbart ska väljas
när andra hjälpformer inte står till buds eller inte räcker
till, ska nuva- rande krav kompletteras med villkor om att
tvångsvård ska ha före- gåtts av att frivillig psykiatrisk vård
har prövats utan framgång eller att det är uppenbart
utsiktslöst att pröva sådan vård.
Intagningsförfarandet
Nuvarande ordning för intagning till psykiatrisk tvångsvård
behålls i huvudsak oförändrad. De ändringar som vi
föreslår är dels att kvarhållningsbeslutet ska utgöra
starttidpunkt för beräkning av tids- fristen om 24 timmar
för frågan om intagning, dels att begreppet skyndsamt ska
tas bort ur den bestämmelse som anger inom vilken tid
frågan om intagning ska avgöras.
Tidsfristen för domstolens
prövning
Nuvarande tidsfrist för förvaltningsrätten att avgöra ett
mål som gäller omprövning av psykiatrisk tvångsvård,
förlängs från åtta till femton dagar i det fall redan
pågående tvångsvård grundas på ett beslut av domstol.
Tvångsåtgärder
I den nya lagstiftningen ska det tydligt framgå vilka
tvångsåtgärder som får användas och under vilka
förutsättningar det får ske.
Vi föreslår att en patient ska kunna avskiljas inte bara när han eller
hon genom aggressivt eller störande beteende allvarligt
försvårar vården av de andra patienterna, utan också när
det är nödvändigt utifrån patientens egen vård.
Fastspänning i bälte ska endast få ske genom fastspänning i
säng eller genom mobilt bälte. Möjligheten att spänna fast
patienten med en liknande anordning ska tas bort.
Ett dispensförfarande införs för att få en rättslig kontroll
över användandet av vissa tvångsåtgärder som betraktas som
”extraordi- nära lösningar” och som ibland behöver
tillgripas inom vården mot svårt sjuka patienter. Vi föreslår
att det för det ändamålet inrättas en Tvångsåtgärdsnämnd
som ska pröva om en sådan åtgärd ska få vidtas eller inte.
Nämnden ska också kunna ge tillstånd till att de
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för fastspänning i bälte och avskiljning gällande längsta tidsfrist- erna, får överskridas.
Tillstånd får endast lämnas om det föreligger synnerliga skäl för det utifrån patientens behov av
vård eller risken för att patienten utan vidtagande av åtgärden kan komma att all- varligt skada
sig själv eller andra. Vidare krävs att alternativa åtgärder som kan anses vara mindre
ingripande för patienten är otillräckliga. Ett tillstånd ska vara tidsbegränsat och vara möjligt att
överklaga av patienten till allmän förvaltningsdomstol.
Nämndens ordförande ska vara eller ha varit ordinarie domare.
Läkare med specialistkompetens liksom företrädare från patient-, brukar- och
närståendeorganisationer ska vara representerade i nämn- den.
Förnyad medicinsk bedömning
Vi föreslår att Socialstyrelsen ska få i uppdrag av regeringen att utfärda närmare anvisningar
om hur patientens rätt att i vissa fall få en förnyad medicinsk bedömning ska förstås och
tillämpas inom den psykiatriska tvångsvården.
Öppen psykiatrisk tvångsvård
Enligt vårt förslag ska en patient kunna bli föremål för öppen psyki- atrisk tvångsvård utan att
sådan vård har föregåtts av sluten psyki- atrisk tvångsvård på en sjukvårdsinrättning.
För att åstadkomma att en patient kan ges nödvändig behand- ling med läkemedel utan att han
eller hon behöver tas in för sluten psykiatrisk tvångsvård, föreslår vi att det ska vara möjligt att

vidta vissa åtgärder med tvång i den öppna psykiatriska tvångsvården. En åtgärd som ska vara är
att patienten under vissa förutsättningar ska kunna ges läkemedel mot sin vilja på en
sjukvårdsinrättning. För att göra en sådan behandling möjlig ska patienten kunna hämtas till
vårdinrättningen. En förutsättning för att en patient ska kunna ges läkemedel mot sin vilja är att
läkemedelsbehandlingen är nödvändig för att undvika att patienten allvarligt försämras i sitt
psykiska till- stånd eller för att patienten ska kunna avsevärt förbättras i sitt psykiska
tillstånd. Vidare föreslår vi att en patient som ges öppen psykiatrisk tvångsvård ska ha en
skyldighet att underkasta sig drog- kontroll.
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Inskrivningsmeddelande
Skyldigheten för behandlande läkare att genom ett
inskrivnings- meddelande underrätta bl.a. kommunens
socialtjänst om att en per- son som har skrivits in i den
slutna psykiatriska vården kan komma att behöva insatser
från socialtjänsten eller primärvården efter ut- skrivning,
ska utvidgas och i princip gälla samtliga patienter som
skrivs in i denna typ av vård. Endast när det framstår som
uppen- bart för behandlande läkare att patienten vid
utskrivning inte är i behov av några insatser från
socialtjänsten bör det vara möjligt att avstå från en sådan
underrättelse.
Tidsfrist för övergång av betalningsansvaret för en
utskrivningsklar patient
Nuvarande tidsfrist innan betalningsansvaret övergår från
landsting till kommun beträffande en utskrivningsklar patient
som vårdas inom den slutna psykiatriska tvångsvården ska
minskas från trettio till femton vardagar.
Byte av
vårdform
Vi föreslår att chefsöverläkaren ska kunna besluta att en
patient ska övergå från sluten till öppen psykiatrisk
tvångsvård. Det ska dock krävas ett medgivande av
domstol när en sådan övergång avser en patient för vilken
det finns ett beslut om att han eller hon ska under- gå
särskilda skyddsåtgärder. Vid övergång från öppen till sluten
psyki- atrisk tvångsvård ska även fortsättningsvis krävas
medgivande av domstol.
En rätt till utomhusvistelse
Enligt vårt förslag ska en patient i den slutna
psykiatriska tvångs- vården ha rätt att vistas
utomhus minst en timme varje dag, om det inte
finns synnerliga skäl mot det. För en patient
som kan anses representera en förhöjd
säkerhetsrisk får utomhusvistelsen begrän- sas
till en för ändamålet särskilt avgränsad plats.
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Biträde av polis
Vi föreslår att polismyndigheten även framöver ska lämna biträde för att i ett antal situationer
förflytta en patient som är föremål för psykiatrisk tvångsvård. En begäran om biträde ska få
göras endast om det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgär- den inte kan
utföras utan polisens särskilda befogenheter behöver tillgripas eller om det annars finns
synnerliga skäl.
Vid handräckningen av en patient bör personal från sjukvårds- inrättningen närvara.
Möjligheten för polismyndigheten att tillfälligt omhänderta den som lider av en allvarlig psykisk
störning och är farlig för annans personliga säkerhet eller eget liv eller i övrigt behöver
omedelbar hjälp, ska behållas. Vi föreslår dock att reglerna ändras så att det klart framgår att

den omhändertagne inte får tas i förvar. Polismyn- digheten ska i stället ha en skyldighet att
omedelbart föra den om- händertagne till en sjukvårdsinrättning för en läkarundersökning.

Psykiskt störda lagöverträdare
Våra förslag har sin utgångspunkt i Psykansvarskommitténs förslag
Vi har i vårt arbete utgått från Psykansvarskommitténs förslag och i dessa gjort nödvändiga
uppdateringar och kompletteringar. I betänk- andet presenterar vi våra överväganden och förslag i
de frågor som Psykansvarskommittén behandlade och på en del närliggande områden.
Vår grundsyn på problematiken kring psykiskt störda lagöver- trädare är densamma som
Psykansvarskommitténs. Vi har dock i en del frågor valt att argumentera för andra lösningar än de
som Psyk- ansvarskommittén stannade för. Detta beror delvis på att det har skett förändringar
i samhället under de ca tio år som har gått sedan Psykansvarskommittén presenterade sitt
förslag. Det beror också på att vårt utredningsförslag är bredare än det som Psykansvarskommittén hade genom att vi samtidigt gör en översyn av den psyki- atriska
tvångsvårdslagstiftningen.
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Ett krav på tillräknelighet ska införas
Vi föreslår att tillräknelighet åter ska vara ett krav för att en
gärning ska utgöra brott. Detta innebär att en gärning inte
ska utgöra brott om den begås av någon som till följd av
en allvarlig psykisk stör- ning, en tillfällig sinnesförvirring,
en svår utvecklingsstörning eller ett allvarligt
demenstillstånd saknade förmåga att förstå gärningens
innebörd i den situation i vilken han eller hon befann
sig. Inte heller ska en gärning utgöra brott om
gärningsmannen hade en sådan förmåga men till följd av en
allvarlig psykisk störning, en till- fällig sinnesförvirring, en
svår utvecklingsstörning eller ett allvarligt demenstillstånd
saknade förmåga att anpassa sitt handlande efter den. För
att en gärning inte ska utgöra brott på grund av otillräknelighet krävs att det inte är gärningsmannen själv som i
anslutning till gärningen har vållat sin bristande förmåga
genom rus eller på något annat sätt.
Bestämmelsen i 30 kap. 6 § BrB, som innehåller en
presumtion för en annan påföljd än fängelse och i vissa
fall ett förbud mot fängelse för allvarligt psykiskt störda
lagöverträdare, ska upphävas.
Frågan om gärningsmannens tillräknelighet bör prövas innan
hans eller hennes uppsåt bedöms. Åklagaren har till uppgift
att styrka att gärningsmannen var tillräknelig och, i
förekommande fall, att en gär- ning utgör brott i de fall
gärningsmannen i anslutning till gärningen har varit
otillräknelig men detta har berott på orsaker som han eller
hon själv är ansvarig för, s.k. självförvållade tillstånd.
Bedömningen av frågan, om gärningsmannen var
tillräknelig, kommer i huvudsak att ske mot bakgrund av ett
utlåtande över en rättspsykiatrisk under- sökning. Man kan
säga att det kommer att råda en presumtion för att
gärningsmannen var tillräknelig när han eller hon utförde
gär- ningen.
Bestämning av påföljd för psykiskt störda
lagöverträdare
Vi föreslår att överlämnande till rättspsykiatrisk vård ska
avskaffas som självständig påföljd och att normala
bestämmelser om påföljds- bestämning ska gälla även för
psykiskt störda lagöverträdare som fälls till ansvar.
Som en förmildrande omständighet vid bedömningen av
straff- värdet ska det särskilt beaktas om den tilltalade till följd
av en psykisk störning, en sinnesrörelse eller av någon
annan orsak har haft ned-
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satt förmåga att förstå gärningens innebörd i den situation i vilken han eller hon befann sig
eller att anpassa sitt handlande efter en sådan förståelse eller att kontrollera sitt handlande.
En pågående behandling av en psykisk störning som kan antas ha samband med brottsligheten
ska kunna beaktas som ett särskilt skäl för val av skyddstillsyn som påföljd i stället för fängelse.
Som särskilt skäl för skyddstillsyn i förening med s.k. kontraktsvård ska det kunna beaktas om en
psykisk störning som kräver vård eller be- handling i väsentlig grad har bidragit till att brottet har
begåtts. Vid påföljdsvalet ska rätten i skälig omfattning beakta om den tilltalade i anslutning till
brottet har genomgått eller genomgår frivillig psyki- atrisk vård eller psykiatrisk tvångsvård.
Psykiatrisk vård i ett reformerat system
Det är angeläget att de gärningsmän som har ett psykiatriskt vård- behov får detta tillgodosett
på ett så tidigt stadium som möjligt. I de fall det finns förutsättningar för psykiatrisk
tvångsvård bör så- dan vård därför komma till stånd utan dröjsmål. Ett antal av de per- soner som
genomgår en rättspsykiatrisk undersökning i fråga om tillräknelighet bedöms kunna uppfylla
de av oss föreslagna förut- sättningarna för psykiatrisk tvångsvård. För att möjliggöra att den
enskildes vårdbehov blir tillgodosett i de fallen föreslår vi att det av ett rättspsykiatriskt utlåtande
i fråga om en sådan undersökning ska framgå att den misstänkte gärningsmannen uppfyller
förutsättning- arna för psykiatrisk tvångsvård.
Det av stor vikt att psykiatrisk tvångsvård kan fortsätta även i de
fall gärningsmannen döms till fängelse. Vi föreslår därför att det av lagstiftningen uttryckligen
ska framgå att den dömde inte får tas in i kriminalvårdsanstalt för verkställighet av straffet så
länge sluten psykiatrisk tvångsvård pågår. Det är viktigt att det står klart för den dömde att
fängelsestraffet verkställs under tiden som han eller hon befinner sig inom den slutna
tvångsvården. Vi föreslår därför att rätten i domen på fängelse ska upplysa om att verkställigheten
av fäng- elsestraffet ska ske genom sluten psykiatrisk tvångsvård så länge det finns
förutsättningar för sådan vård.
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Sluten stödenhet – en ny form av verkställighet av fängelse
för vissa lagöverträdare med funktionsnedsättning
Det ska införas en ny form av verkställighet av fängelse,
sluten stöd- enhet, för vissa lagöverträdare med
funktionsnedsättning. Sådan verkställighet ska kunna bli
aktuell om den dömde på grund av en svår
utvecklingsstörning, en svår autismspektrumstörning eller
någon annan stor och varaktig psykisk
funktionsnedsättning har en så uttalad kognitiv
funktionsnedsättning att han eller hon är i särskilt behov av
det stöd och den service som kan ges vid en sluten stödenhet.
Verksamheten vid en sluten stödenhet ska vara utformad i
små enheter enligt principerna för en bostad med särskild
service enligt LSS. Kriminalvården ska ansvara för
verkställigheten av fängelse i en sluten stödenhet.
Vi föreslår att det är allmän domstol som i domen, i vilken fängelsestraffet döms ut, ska besluta att verkställigheten ska
inledas i en sådan enhet. Kriminalvården ska kunna besluta
om sådan verkställig- het om det under pågående
verkställighet av fängelsestraffet i kri- minalvårdsanstalt
uppmärksammas att den intagne uppfyller förutsättningarna.
Kriminalvården ska ha en skyldighet att tillsammans med landstinget och kommunen upprätta en individuell plan för den
som ska friges från verkställighet i en sluten stödenhet. I
planen ska det redo- visas vilka stödinsatser som den dömde
är i behov av och vem som ansvarar för respektive insats.
Särskilda skyddsåtgärder
Det bör finnas en tydlig uppdelning mellan straffrättsligt
ansvar, det psykiatriska vårdbehovet och intresset för skydd
mot fortsatta an- grepp mot människors liv eller hälsa.

Möjligheten att besluta om åtgärder i syfte att förhindra
att en gärningsman på nytt begår en allvarlig våldsgärning
av allvarligt slag ska därför inte vara en del av
påföljdssystemet, utan en fristående reaktion som är knuten
till den otillåtna gärningen eller brottet. Åtgärderna bör
benämnas särskilda skyddsåtgärder. Regleringen i fråga om
sådana åtgärder ska finnas i en särskild lag.
När man utformar ett system med särskilda
skyddsåtgärder är det viktigt att finna en etiskt godtagbar
avvägning mellan å ena
43

sidan intresset av skydd och å andra sidan berättigade krav på att de åtgärder som vidtas så långt
möjligt är proportionerliga i förhåll- ande till den risk man bedömer finns. Det måste också
säkerställas att beslutsunderlaget och beslutsprocessen uppfyller tillräckliga krav på rättssäkerhet.
Åtgärderna ska bygga på respekt för gärningsman- nens integritet och människovärde.
Enligt vårt förslag är det i huvudsak den kategori av personer som i dag döms till
rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivnings- prövning som ska kunna bli föremål för
särskilda skyddsåtgärder. Detta innebär att särskilda skyddsåtgärder ska kunna beslutas i två
situationer. Den ena situationen är då en gärningsman har begått en otillåten gärning som inte
utgör brott eftersom kravet på tillräkne- lighet inte är uppfyllt. Den andra situationen är då en
gärningsman ska friges efter att ha undergått ett fängelsestraff på viss tid eller sluten
ungdomsvård efter att ha dömts för ett brott som han eller hon har begått under påverkan av
en allvarlig psykisk störning, en tillfällig sinnesförvirring, en svår utvecklingsstörning eller ett
allvar- ligt demenstillstånd. I båda situationerna ska det krävas att gär- ningen har riktat sig
mot eller medfört fara för någon annans liv eller hälsa och att det i straffskalan för det
fullbordade brottet inte var föreskrivet lindrigare straff än fängelse sex månader. Det ska också
krävas att det med hänsyn till gärningsmannens eller den dömdes psykiska tillstånd, hans eller
hennes tidigare begångna gärningar och omständigheterna i övrigt finns en påtaglig risk för att
han eller hon på nytt begår en gärning som riktar sig mot eller medför fara för någon annans liv
eller hälsa och är av allvarligt slag.
Beslut om särskilda skyddsåtgärder ska fattas av allmän förvaltningsdomstol efter ansökan av åklagare. Vid sin prövning ska för- valtningsdomstolen utgå från
vad den allmänna domstolen har funnit utrett beträffande gärningen. För att betona att särskilda
skydds- åtgärder är knutna till en otillåten gärning eller ett brott ska för- valtningsdomstolen
kunna besluta om särskilda skyddsåtgärder endast om allmän domstol antingen genom en dom,
som har vunnit laga kraft, har fastställt att gärningsmannen har begått en otillåten gär- ning
som inte utgör brott eftersom inte kravet på tillräknelighet är uppfyllt eller i den dom genom
vilken gärningsmannen dömdes till fängelse eller sluten ungdomsvård har beslutat att en prövning i
fråga om särskilda skyddsåtgärder ska ske.
Allmän förvaltningsdomstol ska minst var sjätte månad pröva om
det fortfarande finns förutsättningar för särskilda skyddsåtgärder.
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Det är också allmän förvaltningsdomstol som ska pröva om
sådana åtgärder ska upphöra.
Särskilda skyddsåtgärder ska kunna genomföras i sluten form
eller i öppen form. Åtgärderna ska undergås i den form som
är till- räcklig för att syftet med åtgärderna ska kunna
tillgodoses. Allmän förvaltningsdomstol ska kunna besluta
att särskilda skyddsåtgärder i sluten form ska övergå till
åtgärder i öppen form samt att åtgärder i öppen form ska
övergå till sluten form.
Vid genomförande av särskilda skyddsåtgärder i sluten form ska
den som är föremål för åtgärderna placeras i en särskild
skydds- enhet. Den som är under 18 år ska dock som
huvudregel i stället pla- ceras i ett särskilt ungdomshem.
Särskilda skyddsåtgärder i sluten form ska kunna
kombineras med öppen psykiatrisk tvångsvård.
Den som undergår särskilda skyddsåtgärder i öppen form
ska få det stöd och den omvårdnad samt underkastas den
kontroll som be- hövs för att syftet med åtgärderna ska

kunna tillgodoses. Särskilda skyddsåtgärder i öppen form
ska kunna förenas med villkor av- seende bl.a. skyldighet
att genomgå nödvändig vård eller behand- ling eller förbud
mot att använda berusningsmedel.
Det ska vara möjligt att vidta vissa kontroll- och
tvångsåtgärder i syfte att upprätthålla ordningen och
säkerheten i samband med genomförandet av särskilda
skyddsåtgärder.
Vi föreslår att staten både ska ansvara för systemet med
sär- skilda skyddsåtgärder och stå för genomförandet av
åtgärderna. Det bör vara en uppgift för regeringen att besluta
vilken eller vilka myn- digheter som bör ha ansvaret för de
särskilda skyddsåtgärderna och hur verksamheten närmare
bör organiseras. Enligt vår bedömning framstår det dock
som rimligt att SiS får ha både ansvaret för och genomföra
särskilda skyddsåtgärder för den som genomgår dessa i ett
särskilt ungdomshem.
Psykiatrisk tvångsvård i samband med ett annat
frihetsberövande
Det ska inte längre ställas upp särskilda (lägre) krav för att
det ska kunna bli aktuellt med psykiatrisk tvångsvård för
den som redan är frihetsberövad genom att vara anhållen,
häktad, intagen på en enhet för rättspsykiatrisk
undersökning eller intagen i (eller ska förpassas till) en
kriminalvårdsanstalt eller ett särskilt ungdomshem.
Rättspsykiatrisk vård ska inte längre vara benämning på sådan
psykiatrisk tvångsvård som ges under verkställighet av
påföljder
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som innefattar frihetsberövande, under anhållnings- eller häktnings- tid eller under en
rättspsykiatrisk undersökning.
Vissa straffprocessuella frågor
Vid införandet av en tillräknelighetsreglering krävs det vissa straff- processuella
förändringar. Som huvudregel ska frågan om gärnings- mannens tillräknelighet avgöras
av allmän domstol först efter det att en rättspsykiatrisk undersökning har gjorts i
frågan. Det ska därför finnas en skyldighet att inleda en förundersökning samt att
väcka åtal även om det finns skäl som talar för att en gärning inte utgör brott till följd
av att gärningsmannen inte uppfyller kravet på tillräknelighet. Det ska i
stämningsansökan anges att det finns så- dana skäl. Åklagaren ska kunna besluta om
åtalsunderlåtelse även om det finns skäl som talar för att gärningsmannen inte uppfyller
kravet på tillräknelighet.
Om domstolen finner att gärningsmannen inte uppfyller kravet på tillräknelighet ska
åtalet ogillas. Domstolen ska dessutom genom en dom fastställa att gärningsmannen har
begått en otillåten gär- ning som inte utgör brott eftersom kravet på tillräknelighet inte
är uppfyllt. På yrkande av åklagaren ska domstolen kunna besluta att gärningsmannen
ska omhändertas i avvaktan på att en sådan dom vinner laga kraft och allmän
förvaltningsdomstol kan inleda sin pröv- ning i fråga om särskilda skyddsåtgärder. Ett
sådant beslut om omhändertagande ska dock inte få fattas om det framgår att gärningsmannen inte uppfyller förutsättningarna för särskilda skydds- åtgärder.
Rättspsykiatrisk undersökning
Det ska införas tre nya former av rättspsykiatriska bedömningar, vilka som huvudregel
ska ingå i en rättspsykiatrisk undersökning. Bedömningarna ska ta sikte på frågan om
gärningsmannens tillräk- nelighet, förutsättningarna för verkställighet av fängelse i en
sluten stödenhet och förutsättningarna för särskilda skyddsåtgärder. Det ska avges ett
utlåtande för respektive fråga.
Ett utlåtande beträffande gärningsmannens tillräknelighet ska av- ges av en läkare vid
undersökningsenheten eller av någon annan läkare som huvudmannen för enheten utser.
Utlåtanden i övriga typer av utlåtanden ska avges av den myndighet som regeringen
bestäm- mer.

Allmän domstol ska i ett brottmål även kunna besluta att hämta
in ett läkarintyg efter en preliminär rättspsykiatrisk
undersökning i fråga om gärningsmannens tillräknelighet
eller i fråga om förutsätt- ningarna för särskilda
skyddsåtgärder.
Socialstyrelsen ska utöva tillsyn över efterlevnaden av
bestämmel- serna om kontroll- och tvångsåtgärder i samband
med en rättspsyki- atrisk undersökning.
Registerfrågor
Vi föreslår att belastningsregistret ska innehålla uppgifter
om den beträffande vilken det genom en dom har
fastställts att han eller hon har begått en otillåten gärning
som inte utgör brott eftersom kravet på tillräknelighet inte
är uppfyllt och om den för vilken sär- skilda skyddsåtgärder
har beslutats.
Kontroll- och tvångsåtgärder i samband med en
rättspsykiatrisk undersökning eller när den som är
intagen i anstalt eller häkte är föremål för frivillig
psykiatrisk vård
Om det är nödvändigt med hänsyn till ordningen eller
säkerheten ska de kontroll- och tvångsåtgärder som är
tillåtna enligt FäL eller HäL i huvudsak få vidtas även när
den som är intagen i kriminal- vårdsanstalt eller häkte har
förts över till en undersökningsenhet för rättspsykiatrisk
undersökning eller till en vårdinrättning för fri- villig
psykiatrisk vård. Dessa åtgärder ska kunna vidtas även när
en misstänkt som är på fri fot efter beslut av domstol har
tagits in på en rättspsykiatrisk undersökningsenhet.
I syfte att upprätthålla ordningen och säkerheten vid de
rättspsyki- atriska undersökningsenheterna ska den som ska
genomgå en rätts- psykiatrisk undersökning utan att vara
frihetsberövad kunna få per- sonliga tillhörigheter
omhändertagna, kunna kroppsvisiteras eller
kroppsbesiktigas för eftersökande av otillåtna föremål samt
bli före- mål för drogkontroll.
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Gemensamma frågor
Skydd för brottsoffer
I syfte att stärka skyddet för brottsoffer föreslår vi att det i lagen om psykiatrisk tvångsvård
införs en bestämmelse som anger att chefs- överläkaren särskilt ska beakta brottsoffers intresse
när han eller hon fattar beslut om placering för patienten.
Säkerhet på och utanför sjukvårdsinrättningen
Ett genomförande av våra förslag kommer att innebära att andelen patienter som erhåller
psykiatrisk vård under tid som de avtjänar verkställighet av fängelse eller sluten ungdomsvård,
kommer att öka. För att säkerhetsnivån i förhållande till dessa personer inte ska avvika alltför
mycket från den säkerhet som gäller inom kriminal- vården och inom SiS, föreslår vi att det
införs en rätt för vård- givaren att kunna besluta om allmän inpasseringskontroll vid vissa
vårdavdelningar. Vi betonar samtidigt att den grundläggande säker- heten måste vila på ett
dynamiskt säkerhetstänkande.
Vi föreslår vidare att det ska vara möjligt för chefsöverläkaren
att besluta om besöksrestriktioner även av hänsyn till ordning och säkerhet.
Den möjlighet som Kriminalvården och SiS har i nuläget att
kunna fatta beslut om inskränkningar i förhållande till en patient som är intagen i
kriminalvårdsanstalt eller slutet ungdomshem – inskränkningar som kan avse rätten att ta

emot och skicka för- sändelser, ta emot besök eller stå i förbindelse med utomstående genom
elektronisk kommunikation – ska behållas. Även nuvarande regler, som innebär att det är dessa
myndigheter som fattar beslut om permission och frigång för dessa patienter, ska behållas.
I syfte att höja säkerheten föreslår vi också att tillämpnings- området för chefsöverläkarens
möjlighet att kunna besluta om in- skränkningar av patientens rätt att använda elektroniska
kommuni- kationstjänster ska utvidgas. Med vårt förslag ska ett sådant beslut inte bara kunna
grundas på skäl som är hänförliga till vården eller rehabiliteringen av patienten eller för att
undvika att någon annan lider skada utan också av hänsyn till ordning och säkerhet.
I syfte att möjliggöra att säkerheten kan upprätthållas vid domstolsförhandlingar som äger rum på sjukvårdsinrättningen, föreslår vi att chefsöverläkaren ska
kunna besluta om att en patient som
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genomgår öppen psykiatrisk tvångsvård och som ska
närvara vid förhandlingen, ska kroppsvisiteras. Visitationen
ska ske för att kon- trollera att patienten inte för in farliga
eller olämpliga föremål in på sjukvårdsinrättningen.
Ett förbud mot fotografering
Vi föreslår att vårdgivaren ska kunna besluta om
fotograferings- förbud på en vårdavdelning. Syftet är att
skydda patienter från att ofrivilligt utsättas för kränkande
fotografering under vårdtiden.
Samverkan mellan olika huvudmän
Vi bedömer att de ändringar vi föreslår beträffande
rekvisiten för intagning till psykiatrisk tvångsvård,
tillsammans med det borttagna undantaget för personer
med utvecklingsstörning, kan leda till att ungdomar med
autism eller störningar inom autismspektrat kan bli föremål
för sådan vård.
Vi bedömer vidare att våra ändrade intagningsrekvisit kan
undan- röja en del av de gränsdragningsproblem som nu
finns mellan LVM och LPT i förhållande till samsjukliga
personer.
Insatser av andra än vårdpersonal
Vi förslår att chefsöverläkarens skyldighet att lämna ut
nödvändiga uppgifter av betydelse för säkerheten inte bara
ska gälla i förhåll- ande till en stödperson utan också
omfatta gode män, förvaltare och kontaktperson.
Vi föreslår också att sekretessreglerna ändras så att uppgift
om en person som erhåller psykiatrisk tvångsvård får
lämnas från en myndighet inom hälso- och sjukvården till en
myndighet inom social- tjänsten, om det är befogat att lämna
uppgiften av hänsyn till säker- heten för socialtjänstens
personal.
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Privatisering av psykiatrisk tvångsvård
Vi lämnar inte något förslag som innebär att det blir möjligt för annan än landstingen och
Rättsmedicinalverket att bedriva psykiatrisk tvångsvård.
Kostnader för den rättspsykiatriska vården
Kostnaderna för rättspsykiatrin och de övriga kostnader som sam- manhänger med denna typ av
vård kan uppskattas till cirka 2,3 mil- jarder kr för år 2010. De kostnader som har beräknats är,
förutom kostnader för den vård som landstingen bedriver och ansvarar för, kostnader för den
rättspsykiatriska undersökningsverksamheten, vissa kostnader inom socialtjänsten för
missbruksvård, anpassat bo- ende och sysselsättning samt för transporter. Några säkra slutsatser i
fråga om vilka av dessa kostnader som hänför sig till det s.k. sam- hällsskyddet inom den
rättspsykiatriska vården kan inte dras av till- gängligt material.

Kostnader för genomförandet av vårt förslag
Våra beräkningar tyder på att ändringarna rörande tvångsvården inom allmänpsykiatrin inte kommer
att medföra några kostnadseffekter. Vi baserar detta antagande på att mycket tyder på att antalet
vård- dagar inom allmänpsykiatrin inte kommer att påverkas av förslagen.
I fråga om kostnader för psykiskt störda lagöverträdare innebär förslagen, med den fördelning av
huvudmannaskap som vi slutligen stannat för, att landstingens kostnader för psykiatrisk
tvångsvård kommer att minska samtidigt som kostnaderna för Kriminalvården, kommunerna,
Rättsmedicinalverket, SiS och Socialstyrelsen beräknas öka något. Staten i egenskap av huvudman för
genomförandet av de särskilda skyddsåtgärderna ådrar sig ökade kostnader. Domstolarna och
åklagarväsendet antas på sikt ha oförändrade kostnader.
Vi har också föreslagit inrättandet av två nya myndigheter, Tvångsåtgärdsnämnden och Skyddsåtgärdsmyndigheten.
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