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Ökad kontroll vid verkställighet av fängelse med fotboja
Enligt en lagrådsremiss den 17 februari 2022 har regeringen
(Justitiedepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande
över förslag till lag om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll.
Förslaget har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunnige
Victor Hensjö.
Förslaget föranleder följande yttrande.
De förslag som lämnas i Lagrådsremissen föranleder behov av
ändringar också av 2 § i lagen. Några förslag till ändring av 2 §
finns emellertid inte i remissen, men det fanns i den bakomliggande
promemorian (se lagrådsremissen s. 21).

2

De ändringar som behöver göras i 2 § första stycket – bl.a. att stryka
orden på ansökan av den dömde – är av ren följdändringskaraktär.
Lagrådet ser det därför som oproblematiskt att dessa ändringar
görs i propositionen fastän något sådant förslag inte har lämnats i
remissen. Motsvarande gäller om man önskar genomföra den rent
språkliga ändring som i promemorian föreslogs beträffande det tredje
stycket.
Vad gäller 2 § andra stycket är situationen något mer komplicerad. I
promemorian föreslogs att den karensregel som finns där – och som
innebär att den som har undergått verkställighet av ett fängelsestraff
genom intensivövervakning under viss tid inte på nytt kan genomgå
verkställighet på detta sätt – skulle tas bort. Av lagrådsremissen
framgår att regeringen har valt att inte gå fram med detta förslag.
Då fordras emellertid att man tar ställning till hur andra stycket
ska utformas. Ska karenstiden gälla enbart när en ansökan om
verkställighet genom intensivövervakning görs av den enskilde eller
också när Kriminalvården tar initiativ till sådan verkställighet? Det
framstår som en påtaglig brist att denna fråga – som innefattar ett val
av materiellt slag – inte behandlas i lagrådsremissen.
Det är emellertid naturligt att, med utgångspunkt i förslagen i
remissen, låta karensregeln slå till såväl när ansökan görs av den
dömde som när Kriminalvården tar initiativ till verkställighet genom
intensivövervakning. Under hand har det också meddelats Lagrådet
att det är en sådan lösning som regeringen avser att gå vidare med.
Lagrådet kan, mot den bakgrunden, med viss tvekan godta att en
sådan förändring av 2 § görs, även om ett förslag i denna del alltså
inte finns i remissen.

