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Enligt sändlista

Konsekvensutredning av Rättsmedicinalverkets nya
föreskrifter om riskutredning inför prövning av
omvandling av fängelse på livstid

1.

Problemet och vad som ska uppnås
Rättsmedicinalverket påbörjade en under år 2016 en översyn av
myndighetens föreskrifter och allmänna råd Riskutredning inför
prövning av omvandling av fängelse på livstid (SOSFS 2006:16).
Mot bakgrund av översynen bedömer myndigheten att en tydligare
och mer ändamålsenlig reglering av myndighetens utredningar med
utlåtande om risk för återfall i brottslighet behöver införas och att
detta bör ske i form av nya föreskrifter. Syftet med de nya
föreskrifterna är således att på ett tydligare sätt reglera arbete med
riskutredningar. De föreslagna föreskrifterna ska klargöra rollerna
och ansvaret i arbetet, vilket bedöms leda till ökad rättssäkerhet för
den enskilde som blir föremål för riskutredning.

2.

Alternativa lösningar
Det saknas alternativ för att tillgodose den avsedda effekten med
mera ändamålsenlig och tydligare reglering av riskutredningarna.

3.

De som berörs av regleringen
Ändringarna i förhållande till de föreskrifter och allmänna råd som
upphävs medför att rollerna och ansvarsfördelningen för
myndighetens anställda som genomför riskutredningarna klargörs
ytterligare. Det påverkar de dömda personer som utreds och i viss
mån de aktörer som tar emot eller kommer i kontakt med
Rättsmedicinalverkets riskutredningar, främst i form av domstolar
(Örebro tingsrätt, Göta hovrätt och i något fall högsta domstolen),
Åklagarmyndigheten och de offentliga biträdena, och i vissa fall
Socialstyrelsen (rättsliga rådet) som på begäran av domstolen kan
komma att yttra sig över utredningen.
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4.

Bemyndiganden som föreskrifterna grundar sig på
Det bemyndigande som föreskrifterna är utfärdade med stöd av är 5
§ förordning (2006:1119) om omvandling av fängelse på livstid.
Samråd med Socialstyrelsen har skett i fråga om kompetenskravet
för utlåtandeansvarig.

5.

Kostnadsmässiga och andra konsekvenser
Ändringen av föreskrifterna beräknas totalt sett inte medföra några
kostnadsmässiga konsekvenser. Vissa interna utbildningsinsatser
inom Rättsmedicinalverket bedöms krävas.

6.

Regleringens överrensstämmelse med EU-rätten
Föreskrifterna innehåller rent nationella regler och bedöms inte
påverka de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till
Europeiska unionen.

7.

Ikraftträdande och informationsinsatser
Rättsmedicinalverket gör bedömningen att det behövs en intern
informationsinsats inför genomförandet av föreskrifterna.
Föreskrifterna kommer endast att tillämpas på sådana
riskutredningar som begärs efter tidpunkten för föreskrifternas
ikraftträdande. Några särskilda hänsyn bedöms ej behövas när det
gäller tidpunkten för ikraftträdande.

8.

Effekter för företag
Rättsmedicinalverket bedömer inte att föreskrifterna kommer att få
några effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar,
konkurrensförmåga eller villkor i övrigt.

9.

Effekter för kommuner eller landsting
Rättsmedicinalverket bedömer inte att föreskrifterna kommer att få
några effekter av betydelse för kommuner eller landsting.

10.

Kontaktperson
Olof Larsson, verksjurist, Rättsenheten, nås på e-post
olof.larsson@rmv.se eller telefonnummer 010-483 41 00 (växeln).

