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Remissyttrande över Psykiatrisamordningens betänkande Vård och stöd till 
psykiskt störda lagöverträdare (SOU 2006:91)  
 
Brottsförebyggande rådet (Brå) har fått rubricerade betänkande på remiss och lämnar härmed 
följande synpunkter. 
 
Betänkandet fokuserar på problem som länge varit kända när det gäller vården av psykiskt 
störda lagöverträdare. Idag nekar berörda myndigheter allt för ofta att ge vård till denna grupp 
med hänvisning till att det är någon annans ansvar. Det finns också brister i den vård som ges. 
Det är Brå:s bedömning att vård och behandling enligt LPT och LRV utgör en viktig del i det 
brottsförebyggande arbetet, eftersom behandling och riskhantering syftar till att återfall i brott 
inte sker. Det måste ställas höga krav på att verksamheten bygger på empirisk kunskap, på 
samarbete mellan berörda aktörer i samhället och på en adekvat uppföljning och utvärdering. 
Verksamheten är också, så som redovisas i betänkandet, kostnadsintensiv och höga krav måste 
ställas på att resurserna används på ett effektivt sätt. Brå välkomnar därför att betänkandet 
lämnar förslag till förtydligande av ansvaret och stöder de förslag som syftar till att utveckla 
innehållet i den vård och det stöd som ges. 
      
9.1 Psykiatrisamordningen efterlyser ett ställningstagande till Psykansvarskommitténs 
förslag 
Brå delar bedömningen att det är angeläget att regeringen så snart som möjligt tar ställning till 
Psykansvarskommitténs förslag. Kommittén tar upp centrala frågor som behöver lösas. En långt 
utdragen beredningsprocess skapar en osäkerhetssituation för de berörda myndigheterna som 
innebär svårigheter för dem att långsiktigt planera sin verksamhet. 
 
9.2 Behov av åtgärder för att fullfölja psykiatrisk vård och behandling vid genomförande 
av Psykansvarskommitténs förslag  
Psykiatrisamordningen bedömer att det vid införande av Psykansvarskommitténs förslag krävs 
åtgärder för att möjliggöra fortsatt tvångsvård för patienter som vid tiden för villkorlig 
frigivning av samhällsskyddsskäl fortfarande behöver ges psykiatrisk tvångsvård. Ett av 
förslagen innebär att den av Psykansvarskommitténs föreslagna samhällsskyddsåtgärden även 
skall användas för grupper med kortare strafftider än fyra år. 
 
Brå:s bedömning är att man bör vara restriktiv när det gäller att utvidga samhällets rätt till 
tidsobestämd inkapacitering. Brå vill understryka att Psykansvarskommitténs förslag syftar till 
att öka förutsebarheten och rättssäkerheten i lagstiftningen genom att majoriteten av de psykiskt 
störda lagöverträdarna skall dömas efter samma principer som andra lagöverträdare. 
Samhällsskyddsåtgärden är ett avsteg från den proportionalitet som eftersträvas i förslaget i 
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övrigt och skall ha ett begränsat användningsområde. Det kan givetvis diskuteras vilken gräns 
som är den lämpligaste och någon vetenskaplig grund för var gränsen bör dras är svår att hitta. 
Brå anser dock att Psykiatrisamordningen inte redovisar ett tillräckligt underlag och skäl för att 
frångå Psykansvarskommitténs ursprungsförslag.  
 
10 Sjukvårdshuvudmannens uppgifter 
Brå stöder att ett sådant förtydligande görs. För att dessa grupper ska få erforderlig psykiatrisk 
vård torde det också vara nödvändigt att psykiatrin avsätter resurser för denna vård och att 
fungerande system för kostnadsöverföring mellan vistelselandsting och hemlandsting utvecklas. 
Detta är också något som påpekas av psykiatrisamordnaren. 
 
 
____________________ 
Detta yttrande har beslutats av undertecknad myndighetschef Jan Andersson efter föredragning 
av enhetschefen Stina Holmberg. Vid handläggningen deltog även juristerna Cecilia Arrgård 
och Annika Pallvik Fransson. 
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