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Remissyttrande över betänkandet God tvångsvård 

– trygghet, säkerhet och rättssäkerhet vid 

psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård 

(SOU 2022:40) 

Ert dnr S2022/03212 (delvis) 

Domstolsverket har granskat betänkandet mot bakgrund av den verksamhet 

som bedrivs av myndigheterna inom Sveriges Domstolar, dvs. utifrån hur 

förslaget kan tänkas påverka verksamheten ekonomiskt, organisatoriskt och 

utbildningsmässigt. Granskningen har även omfattat hur förslaget kan 

påverka verksamhetsstöd, arbetsformer eller rättssäkerheten generellt. 

Domstolsverket vill framföra följande synpunkter.  

I betänkandets konsekvensanalys och finansieringsförslag (sid. 264- 268) 

har en grov uppskattning av domstolarnas kostnadsökningar med 

anledningen av utredningens förslag gjorts. Uppskattningen leder fram till 

att ökningen blir cirka 5 800 000 kronor per år vid en uppskattning av 717 

överklaganden per år och en genomsnittlig styckkostnad för ett mål i 

förvaltningsrätt på 8 118 kronor (2021). Kostnader för offentliga biträden 

uppskattas till cirka 2 100 000 kronor per år. Utredningens förslag är mot 

denna bakgrund att Domstolsverket tillförs 8 000 000 kronor årligen för 

ökade kostnader med anledning av förslaget att fler beslut som fattas med 

stöd av LPT och LRV blir möjliga att överklaga till allmän 

förvaltningsdomstol.  

I en fotnot på sid. 268 nämns att ”de domar i en förvaltningsrätt som 

överklagas och därmed innebär en handläggningskostnad för en kammarrätt 

eller högre instans, är såvitt utredningen kunnat utröna så få att kostnaderna 

är försumbara i en uppskattning av detta slag”. Domstolsverket delar inte 

denna bedömning. Baserat på uppgifter som verket hämtat från 

statistiksystem har överklagandefrekvensen för LPT- och LRV-mål - 

överklagade avgöranden från förvaltningsrätter - de senaste åren varit cirka 

15 procent. Med utgångspunkt från detta samt utredningens uppskattning 

att ytterligare 717 mål per år kommer in till förvaltningsrätterna innebär 

detta att kammarrätterna kan beräknas få en ökning av inkomna mål med 

108 mål per år.  

Den genomsnittliga kostnaden för ett mål i kammarrätt år 2021 var 17 487 

kronor. Det innebär en årlig kostnadsökning med 1 888 596 kronor. Anslaget 

Sveriges Domstolar bör därför tillföras omkring 7 700 000 kronor årligen 

(5 820 606+1 888 596=7 709 202) för ökad måltillströmning.  
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Som en följd av detta ökat också kostnaderna på anslaget Rättsliga biträden. 

Räknat på samma sätt som utredningen använt för förvaltningsrätterna ökar 

kostnaderna för offentliga biträden med 311 472 kr (108 x 1 442 x 2) för 

offentliga biträden i kammarrätt. Totalt bör därför anslaget Rättsliga 

biträden årligen tillföras omkring 2 400 000 kr 

(2 067 828+311 472=2 379 300). 

 

Domstolsverket har i övrigt inga synpunkter på förslaget.  

 

 

Detta yttrande har beslutats av rättschefen Charlotte Driving. Föredragande 

har varit juristen Sofia Odelberg. 

 

 

Charlotte Driving 

    Sofia Odelberg 

 


