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Utkast till lagrådsremiss En tydligare koppling mellan
villkorlig frigivning och deltagande i återfallsförebyggande åtgärder
Ert diarienummer Ju2019/03455/L5
Kammarrätten har, utifrån de aspekter som domstolen har att beakta, i stort
inget att erinra mot föreslagen lagstiftning men lämnar följande synpunkter när
det gäller tillämpningen av förslaget.
Kammarrätten ställer sig tveksam till att den föreslagna bestämmelsen i 26 kap.
6 a § punkt 1 brottsbalken kan tillämpas när det gäller behandling av medicinsk
karaktär som en intagen inte får åläggas att underkasta sig enligt 3 kap. 2 §
fängelselagen (2010:610). Samtycke krävs av den intagne för sådan behandling. I
författningskommentaren anges att bestämmelsen kan tillämpas även om den
erbjudna eller genomförda åtgärden innefattar sådan medicinsk behandling som
kräver samtycke enligt 3 kap. 2 § fängelselagen. Uttalandet kan tolkas som att en
vägran att underkasta sig medicinsk behandling och att ett återkallande av ett
samtycke till sådan behandling kan medföra att villkorlig frigivning skjuts upp.
Det finns skäl att ifrågasätta om en sådan tillämpning är förenlig med bl.a.
bestämmelsen i 3 kap. 2 § fängelselagen. Detta bör därför utredas vidare.
Kammarrätten vill vidare framhålla att även mindre kostnader är kännbara
utifrån domstolarnas ansträngda budgetläge. Det är därför angeläget att
domstolarna garanteras ekonomiska resurser för att täcka de ökade kostnader
som följer av förslaget. Därutöver framstår uträkningen av kostnader för
kommande överklaganden i förvaltningsrätterna och kammarrätterna som lågt
beräknade. Förutom att antalet klagoberättigade och offentliga biträden ökar bör
det, enligt kammarrättens mening, finnas ett relativt sett större intresse av att
överklaga beslut om uppskjuten villkorlig frigivning när möjligheterna att skjuta
upp frigivningen utökas.

Yttrandet har beslutats av kammarrättspresidenten Ylva Johansson och
tf. kammarrättsassessorn Reb Kerstinsdotter, som också varit föredragande.
Ylva Johansson

Reb Kerstinsdotter
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