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Remissyttrande över departementspromemorian Påföljder för 
psykiskt störda lagöverträdare (Ds 2007:5) 
 
Brottsförebyggande rådet (Brå) har fått den rubricerade promemorian på remiss och lämnar 
följande synpunkter. 
 
 
4 Allmänna utgångspunkter 
 
Utredarnas uppdrag har varit begränsat till ”att åstadkomma en i förhållande till brottet 
tillräcklig reaktion i fall där den tilltalades vårdbehov är litet eller obefintligt” (sid. 94). Arbetet 
skall ses som fristående från övriga förslag och reformer på området. Enligt Brå:s mening får 
detta anses vara en något egendomlig ordning när det gäller reformer på ett så komplext område 
som straffsystemet, inte minst när det gäller påföljder för psykiskt störda lagöverträdare. 
 
Att utkräva ett rimligt straffansvar för individer som begår brott under påverkan av en psykisk 
störning och att göra det möjligt att döma ut adekvata påföljder, men också att tillhandahålla 
erforderlig vård och omsorg för dessa personer, samtidigt som de straffrättsliga principerna om 
konformitet, proportionalitet, ekvivalens och förutsebarhet upprätthålls måste anses vara en av 
de största utmaningarna vid utformningen av straffrättslig lagstiftning. Utifrån detta måste 
förutsättningen vara att förändringar på området skall föregås av ett nogsamt arbete för att hitta 
lösningar som både är rättssäkra och ändamålsenliga. Psykansvarskommitténs betänkande som 
kom år 2002 (Psykisk störning, brott och ansvar, SOU 2002:3) är ett exempel på ett sådant 
omfattande arbete och syftade bland annat till att lösa just de problem som den remitterade 
promemorian fokuserar. Regeringens slutbehandling av och ställningstagande till 
Psykansvarskommitténs förslag har emellertid dragit ut på tiden. I väntan på en mer 
genomgripande reform har utredningar istället tillsatts för att ta fram mindre förslag på 
förändringar som rör påföljder och vård för psykiskt störda lagöverträdare. Den remitterade 
promemorian är ett exempel. Även om utredningarnas skilda förslag var för sig kan anses 
rimliga, skulle dock slutsatsen kunna bli en annan vid en bedömning av hur förslagen 
sammantaget påverkar den enskildes rättssäkerhet och straffsystemets struktur och transparans. 
Brå hade därför föredragit ett utredningsarbete som tog ett helhetsgrepp. Att det rör sig om 
mindre förändringar i avvaktan på att Psykansvarskommitténs förslag bereds och så småningom 
eventuellt införs förändrar inte detta. 
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5 Överväganden 
 
Fängelseförbudet 
Promemorians förslag syftar till att få till stånd påföljder som bättre stämmer överens med 
brottets straffvärde, också för psykiskt störda lagöverträdare. Ur ett allmänt rimlighetsperspektiv 
kan detta synas befogat. Så som utredarna redovisar i promemorian har domstolen varit tvungna 
att vid ett flertal tillfällen vända ut och in på dagens lagstiftning för att få till stånd rimliga 
påföljdsval när den psykiska störningen varit självförvållad, exempelvis genom rus, och/eller 
när störningen och vårdbehovet inte längre förelegat vid tidpunkten för domen. Brå har i sak 
inget att invända mot möjligheten att i sådana fall, om det föreligger synnerliga skäl, lätta på 
fängelseförbudet. 
 
Omprövning 
Utredarna föreslår dock också att det skall bli möjligt för domstolen att undanröja en dom på 
överlämnande till rättspsykiatrisk vård och döma till annan påföljd om frågan om utskrivning av 
den dömde aktualiseras efter mycket kort tid. Även om utredarnas intention är att möjligheten 
skall vara så begränsad att den realiseras mindre än en gång per år finns det dock en uppenbar 
risk att en sådan bestämmelse i praktiken kommer att innebära en möjlighet att upphäva en dom 
på överlämnande till rättspsykiatrisk vård när det visar sig att vårdtiden kommer att bli för kort i 
relation till brottets straffvärde. En sådan möjlighet, sida vid sida med det ovan beskrivna 
förslaget om att lätta på fängelseförbudet, skulle kunna urholka rättssäkerheten på så sätt att 
psykiskt störda lagöverträdare börjar dömas utifrån en straffvärdesfilosofi som inte är väl 
förankrad i lagstiftningen. Det är mot denna bakgrund Brå efterlyser ett helhetsgrepp kring de 
redan genomförda såväl som de nu föreslagna reformerna som rör påföljder och vård för 
psykiskt störda lagöverträdare. 
 
Parallella prövningar 
Brå vill också peka på problem med de parallella prövningar av vårdbehovet som kan 
uppkomma när möjligheten till omprövning av en dom på överlämnande till rättspsykiatrisk 
vård aktualiseras i brottmålsdomstol samtidigt som förvaltningsdomstol har att pröva frågan om 
utskrivning från den rättspsykiatriska vården. Särskilt problematiskt kan det bli om dessa 
prövningar sammanfaller i tiden. Frågan bör bli föremål för ytterligare utredning om förslaget 
om omprövning skall realiseras. 
 
____________________ 
Detta yttrande har beslutats av undertecknad myndighetschef Jan Andersson efter föredragning 
av enhetschefen Stina Holmberg och juristen Annika Pallvik Fransson. 
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