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Till
Socialtjänstnämnden

Forensiska institutet, ny myndighet för kriminalteknik, rättsmedicin och rättspsykiatri
Svar på remiss av delbetänkande av RMV/SKL-utredningen, SOU 2006:63
Förslag till beslut
1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.
2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

Dag Helin

Eddie Friberg

Sammanfattning
Utifrån en ingående beskrivning av verksamheterna vid Rättsmedicinalverket
(RMV) och Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) föreslår RMV/SKLutredningen att de två myndigheterna läggs samman. RMV utför rättsgenetiska
analyser i faderskapsärenden för socialtjänstens räkning. Socialtjänsten har
inget samarbete med SKL. Förvaltningen har inga synpunkter på en eventuell
sammanläggning av RMV och SKL då förslaget innebär att verksamheten ska
fungera som tidigare. Socialtjänstens erfarenheter av samarbetete med RMV är
att det fungerar bra.
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Bakgrund
Kommunstyrelsen har till socialtjänstnämnden för yttrande överlämnat remiss
av betänkandet Forensiska institutet – Ny myndighet för kriminalteknik, rättsmedicin och rättspsykiatri, SOU 2006:63. Remisstiden går ut den 3 oktober
2006.
Ärendet har inte remitterats till någon annan nämnd.
Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom kansliavdelningen i samarbete med
individorienterade verksamheter.
Remissen i sammanfattning
Utredningen förseslår att SKL och RMV bör läggas samman. Utifrån en ingående beskrivning av verksamheterna vid Rättsmedicinalverket(RMV) och Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) har utredningen övervägt för- och
nackdelar med att lägga samman de två myndigheterna. SKL och RMV utför
flera typer av analyser som är av likartad karaktär och deras roller som forensiska expertorgan inom rättsväsendet är i princip identiska.
Med forensisk verksamhet avses i betänkandet främst kriminalteknik, rättsmedicin, rättsgenetik och rättspsykiatri.
De främsta skälen för att inrätta en ny forensisk myndighet är att
- den statliga forensiska funktionen förstärks,
- den forensiska verksamhetens oberoende understryks,
- förutsättningarna för det forensiska FoU-arbetet förbättras,
- ledningen och styrningen blir mer enhetlig och verkningsfull,
- den forensiska delen av brottsutredningsarbetet underlättas,
- den rättsbiologiska verksamheten kan samordnas,
- verksamheten med droganalyser kan samordnas,
- administrationen effektiviseras, och
- verksamhetens allmänna samhällsnytta kan tas bättre tillvara.
Förvaltningens synpunkter
Rättsmedicinalverket (RMV) utför rättsgenetiska analyser i faderskapsärenden
för socialtjänstens räkning. Några andra kontakter med RMV förekommer
normalt inte. Socialtjänsten har inget samarbete med Statens kriminaltekniska
laboratiorium (SKL). Förvaltningen har inga synpunkter på en eventuell sammanläggning av RMV och SKL då förslaget innebär att verksamheten ska fungera som tidigare. Socialtjänstens erfarenheter av samarbetete med RMV är att
det fungerar bra. Däremot finns ett önskemål att lagstiftningen ändras så att det
blir möjligt att anlita privata laboratorier eftersom de i regel är billigare än de
som utförs av RMV.
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Socialstyrelsen har i en skrivelse under år 2005 till Justitiedepartementet redovisat problem i lagstiftningen som uppmärksammats vid socialtjänstens utredningar vid fastställande av faderskap och påtalat behovet av översyn av lagstiftningen.
De problem som berör RMV handlar om lagen (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap. Enligt 1 § förordningen om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap ska sådana blodprov som avses i lagen om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap undersökas genom
RMV:s försorg. Annan undersökning rörande ärftliga egenskaper än blodundersökning, exempelvis DNA-analyser, ska utföras av sakkunning som godkänns av RMV. Emellertid har RMV inte godkänt någon sådan sakkunnig. Socialstyrelsen tolkar lagen och förordningen så att endast RMV kan anlitas för
analysering av såväl blodprov som prov på annan vävnad än blod.
Socialstyrelsen föreslår, då önskemål om att kunna använda privata laboratorier
finns i kommunerna, att lagstiftningen ses över på denna punkt och att det görs
tydligt vem eller vilka som är behöriga att analysera sådana rätttsgenetiska undersökningar som förordnats av domstol eller som görs på anmodan av socialnämnd.
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