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Sveriges advokatsamfund har den 26 september 2016 beretts tillfälle att avge yttrande 
över departementspromemorian Anmälningsskyldighet för Kriminalvården i vissa fall.  
 
Advokatsamfundet, som också tidigare har lämnat synpunkter under hand till 
Justitiedepartementet under beredningen av promemorian, har följande synpunkter på 
förslagen i promemorian. 
 

Sammanfattning 

 
Advokatsamfundet ser positivt på att det i förordning införs en obligatorisk 
anmälningsskyldighet i fall där en intagen på kriminalvårdsanstalt skadas allvarligt eller 
misstänks ha begått självmord och delar i huvudsak de skäl som i promemorian anförs för 
en sådan ordning. Advokatsamfundet anser dock att förslaget till anmälningsskyldighet är 
alltför begränsat.   
 
Synpunkter 

 
Även om Kriminalvården (KV) enligt promemorian redan i dag på eget initiativ 
rapporterar allvarliga incidenter, saknas i dagsläget en reglerad skyldighet för KV att till 
brottsutredande myndigheter anmäla fall där en intagen har avlidit av onaturliga orsaker 
under sin vistelse i häkte eller anstalt eller skadats genom något som en anställd eller 
uppdragstagare vid KV har gjort eller underlåtit i tjänsten (s.k. skadefall).  
 
Enligt Advokatsamfundet är det svårförståeligt att hantering av döds- och skadefall inte 
redan i dag är formaliserad och omfattas av en anmälningsskyldighet till brottsutredande 
myndighet. Det är enligt Advokatsamfundet uppenbart att det måste finnas en fristående 
och transparent reglering kring en obligatorisk rapportering av döds- och skadefall. Precis 
som anges i promemorian är det viktigt att allmänheten har ett högt förtroende för KV:s 
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rutiner i fall där intagna avlider eller skadas svårt och att legitimiteten för myndighetens 
arbetstagare upprätthålls. Det är även viktigt för den intagnes rättssäkerhet att en sådan 
anmälningsskyldighet finns.  
 
Advokatsamfundet instämmer, på i promemorian anförda skäl, i att en anmälan bör göras 
direkt till åklagare, i stället för till polisen.  
 
Advokatsamfundet anser dock att förslaget till anmälningsskyldighet är alltför begränsat. 
Enligt Advokatsamfundet bör samtliga fall där någon intagen avlider eller skadas till följd 
av en myndighetsanställds eller annan uppdragstagares agerande eller underlåtenhet 
omfattas av ett rapporteringsförfarande. På så sätt skulle olyckliga ”gränsfall” som initialt 
inte anses bero på en anställd/uppdragstagare och därför inte omfattas av den föreslagna 
anmälningsskyldigheten undvikas.  
 
Det är därför enligt Advokatsamfundet viktigt att det ytterligare tydliggörs att det inte ska 
krävas att dödsfallet eller kroppsskadan direkt ska behöva kunna härledas till en särskild 
anställd eller uppdragstagare hos KV, utan att en anmälningsskyldighet ska föreligga även 
om det är oklart om och i så fall vilken specifik arbetstagares eller uppdragstagares 
agerande eller underlåtenhet som dödsfallet eller skadan kan anses bero på. Likaså bör 
bakomliggande bristande planering i arbetsledningen kunna utgöra grund för 
anmälningsskyldigheten.  
 
Vidare anser Advokatsamfundet att avgränsningen för ”allvarlig kroppskada” är alltför 
snäv och riskerar att innebära att alltför få skador kommer att anmälas. Med hänsyn till 
förslagets syfte att upprätthålla allmänhetens förtroende och den intagnes rättssäkerhet är 
den i promemorian gjorda kopplingen till sådana skador som utgör grov misshandel inte 
av direkt relevans i detta hänseende enligt samfundets förmenande. Advokatsamfundet är 
därför av uppfattningen att även kroppsskada av ordinär beskaffenhet bör omfattas av 
anmälningsskyldigheten för att fullt ut leva upp till sitt syfte.  
 
Avslutningsvis anser Advokatsamfundet, av skäl som tidigare anförts, att rutiner kring 
rapporteringen inrättas för att säkerställa att anmälningsskyldigheten inte läggs på den 
som kan tänkas vara föremål för anmälan. 
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