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STABEN

Handläggare: Tina Heinsoo
Telefon: 50825602
Till
Socialtjänstnämnden

Remiss över "Påföljder för psykiskt störda
lagöverträdare (Ds 2007:2)
(1 bilaga)

Förslag till beslut
1. Socialtjänstnämnden godkänner detta tjänsteutlåtande som svar på remiss över
Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare; Ds 2007:2.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Dag Helin
Fredrik Jurdell
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Ärendets beredning
Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom socialtjänstförvaltningens stab
för utredning och projekt. Ärendet har behandlats i socialtjänstnämndens
handikappråd 2007-04-19.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har begärt Socialtjänstnämndens yttrande över
Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare, Ds 2007:2 senast den 2 maj
2007. Yttranden har även begärts från Stadsledningskontoret och
stadsdelsnämnderna Norrmalm, Hässelby-Vällingby och Farsta.
Utredningens i korthet
Utredningen inom justitiedepartementet har haft i uppdrag att överväga en ändrad
reglering av ingripanden mot psykiskt störda personer som begått brott i vissa fall.
Förändringarna ska syfta till att åstadkomma en ordning som innebär att psykiskt
störda personer som begått brott kan mötas av tillräckligt ingripande straffrättsliga
åtgärder med hänsyn till det begångna brottet. Den som begått en gärning under
påverkan av en allvarlig psykisk störning får i dag inte dömas till fängelse.
Förslaget i Ds 2007:2; Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare innebär att det
nuvarande förbudet mot att döma till fängelse när brottet har begåtts under
påverkan av en allvarlig psykisk störning ändras till en huvudregel att annan
påföljd än fängelse ska väljas. Det ska alltså vara möjligt att under vissa
förutsättningar avvika från huvudregeln. Detta bör kunna ske när det finns starka
skäl för det, t.ex. när det är fråga om mycket allvarlig brottslighet samtidigt som
behovet av rättspsykiatrisk vård är litet eller obefintligt. När det gäller den grupp
som utgörs av de mest psykiskt störda och som kan bedömas ha saknat förmåga att
inse gärningens innebörd eller att anpassa sitt handlande efter sådan insikt, ska
dock enligt förslaget aldrig någon annan påföljd kunna komma i fråga än
överlämnande till vård. Sammanfattning av rapporten bifogas ärendet i bilaga 1.
Förvaltningens synpunkter
De förslag som lämnas i ovannämnda rapport innebär inte så stora förändringar av
den nuvarande ordningen. I rapporten beräknas ändringen leda till att det högst i
något tiotal fall per år kommer dömas ut fängelsestraff där denna påföljd idag är
utesluten. Förvaltningen har svårt att bedöma effekterna av förslaget eftersom
dessa frågor faller utanför det kommunala ansvarsområdet. Förvaltningen vill
däremot betona att det är viktigt att de personer som har behov av psykiatrisk vård
också får detta. Förvaltningen har i bl a yttrande över SOU 2006:100 Ambition
och Ansvar uttalat att det är viktigt att de regler som finns för tvångsvård efterlevs,
främst när det gäller permissioner. Permissionstiderna tenderar bli allt längre och
kommunen får ta ett stort kostnadsansvar för bl a placeringar i Hem för vård och
boende, HVB.
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I föreliggande rapport föreslås att lagändringen genomförs men att det behövs ett
fortsatt arbete med översyn av nuvarande ordning för ansvar och påföljder för
brott som har begåtts under påverkan av en allvarlig psykisk störning och att man i
det arbetet ska väga in synpunkter från andra utredningar.
Förvaltningen har tidigare yttrat sig över två olika statliga utredningar som bl a
behandlat översyn av rättspsykiatrisk vård, förslag på särskilda ”vårdboenden” och
öppen vård med särskilda villkor. Förvaltningen anser att det kunde vara lämpligt
att det på statlig nivå sker en samordning av alla de förslag som utarbetats i frågor
om framtida utveckling av rättspsykiatrisk vård och straffpåföljder.
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Bilaga:
Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare, Ds 2007:2; sammanfattning

