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KONSEKVENSUTREDNING
2019-11-26

Dnr X19-90627

Konsekvensutredning av Rättsmedicinalverkets nya
föreskrifter om fördelning på undersökningsenheter
av rättspsykiatriska undersökningar och
läkarundersökningar enligt 7 § lagen (1991:2041) om
särskild personutredning i brottmål, m.m.

1.

Problemet och vad som ska uppnås
Rättsmedicinalverket har under år 2019 initierat en översyn av
myndighetens föreskrifter om fördelning på undersökningsenheter
av läkarundersökning vid särskild personutredning i brottmål och av
rättspsykiatriska undersökningar.
Det finns behov av att justera fördelningen av ärenden till den
rättspsykiatriska utredningsenheten i Umeå samt att skapa viss
flexibilitet i regelverket med möjlighet att göra undantag vid
fördelningen av läkarundersökningar enligt 7 § lagen (1991:2041)
om särskild personutredning i brottmål, m.m. mellan
undersökningsenheterna.
Mot bakgrund av detta bedömer myndigheten att det bör införas nya
föreskrifter på området, med upphävande av Rättsmedicinalverkets
föreskrifter (SOSFS 1999:19) om fördelning på
undersökningsenheter av läkarundersökningar vid särskild
personutredning i brottmål och av rättspsykiatriska undersökningar.
Syftet med de nya föreskrifterna är att reglera fördelningen av
ovanstående ärenden mellan enheterna på ett tillfredställande sätt.

2.

Alternativa lösningar
Det saknas utifrån gällande regelverk alternativ för att tillgodose den
avsedda effekten.

3.

De som berörs av regleringen
Ändringarna i föreskrifterna påverkar, förutom interna förhållanden
vid myndigheten och utredningsenheten i Umeå, främst följande
aktörer.
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De personer som undersöks är skyldiga att inställa sig vid enheterna
eller kommer att överföras dit. Utgångspunkten är att hänsyn tas till
var personen bor eller finns vid fördelningen av ärenden och några
mera genomgående ändringar mot dagens situation avses inte.
Möjlighet att göra undantag från denna huvudregel vid
läkarundersökningar enligt 7 § lagen om särskild personutredning i
brottmål, m.m. införs på motsvarande sätt som redan gäller för
rättspsykiatriska undersökningar. Rättspsykiatriska undersökningar
genomförs numera endast av Rättsmedicinalverkets
undersökningsenheter i Göteborg och Stockholm.
Vid undersökning av häktade personer påverkas Kriminalvården
främst avseende överföringen av personer till och från enheterna. De
undersökta personernas offentliga biträden berörs vad gäller besök
av deras klienter vid enheterna.
I övrigt berörs framförallt domstolarna som beslutar om de aktuella
undersökningarna, Åklagarmyndigheten, Socialstyrelsen (rättsliga
rådet) som på begäran av domstolen kan komma att yttra sig över
ärendet.

4.

Bemyndiganden som föreskrifterna grundar sig på
Det bemyndigande som föreskrifterna är utfärdade med stöd av är
21 § förordningen (1992:289) om särskild personutredning i
brottmål, m.m. och 12 § förordningen (1991:1413) om
rättspsykiatrisk undersökning.

5.

Kostnadsmässiga och andra konsekvenser
Ändringen av föreskrifterna beräknas totalt sett inte medföra några
kostnadsmässiga konsekvenser.

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 berörda aktörer inom
rättskedjan behöver informeras om innehållet i föreskrifterna.
Föreskrifterna kommer endast att tillämpas på sådana
rättspsykiatriska undersökningar och läkarundersökningar enligt 7 §
lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. som
förordnas efter tidpunkten för föreskrifternas ikraftträdande. Några
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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).

