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Svensk författningssamling 

Lag 
om ändring i brottsbalken 

Utfärdad den 16 juni 2022 

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 26 kap. 22 §, 28 kap. 11 § och 

38 kap. 6, 8 och 9 §§ brottsbalken ska ha följande lydelse. 

26 kap. 

22 §2    Uppkommer fråga om att förklara villkorligt medgiven frihet för-

verkad eller att vidta en annan åtgärd som avses i 19 § eller en åtgärd för att 

den frigivne ska underkasta sig vård eller behandling, eller har den frigivne 

undandragit sig övervakningen, får övervakningsnämnden, om omständig-

heterna föranleder det, besluta att den frigivne på lämpligt sätt ska omhänder-

tas tills vidare. Ett sådant beslut ska omprövas så ofta det finns anledning till 

det. 

Under de förutsättningar som anges i första stycket får Kriminalvården 

besluta att tillfälligt omhänderta den frigivne. Kriminalvårdens beslut gäller 

omedelbart och ska omprövas om det finns anledning till det. Övervaknings-

nämnden ska senast dagen därpå pröva om beslutet ska fortsätta att gälla. 

Om nämnden inte fastställer beslutet inom den tiden, upphör det att gälla. 

Ett omhändertagande får inte pågå längre än en vecka. Om det finns syn-

nerliga skäl, får ett nytt beslut fattas om att den frigivne ska vara omhänder-

tagen ytterligare högst en vecka. Ett omhändertagande får inte pågå efter 

prövotidens utgång. 

28 kap. 

11 §3    Uppkommer fråga om att undanröja skyddstillsynen eller att vidta 

en åtgärd som avses i 7 § eller en åtgärd för att den dömde ska underkasta 

sig vård eller behandling, eller har den dömde undandragit sig övervak-

ningen, får övervakningsnämnden eller den domstol där talan enligt 8 § förs, 

om omständigheterna föranleder det, besluta att den dömde på lämpligt sätt 

ska omhändertas tills vidare. Ett sådant beslut ska omprövas så ofta det finns 

anledning till det.  

Under de förutsättningar som anges i första stycket får Kriminalvården 

besluta att tillfälligt omhänderta den dömde. Kriminalvårdens beslut gäller 

omedelbart och ska omprövas om det finns anledning till det. Övervaknings-

nämnden ska senast dagen därpå pröva om beslutet ska fortsätta att gälla. 

Om nämnden inte fastställer beslutet inom den tiden, upphör det att gälla.  

1 Prop. 2021/22:193, bet. 2021/22:JuU21, rskr. 2021/22:370. 
2 Senaste lydelse 2019:464. 
3 Senaste lydelse 1987:761. 
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SFS 2022:930 Ett omhändertagande får inte pågå längre än en vecka. Om det finns syn-

nerliga skäl, får ett nytt beslut fattas om att den dömde ska vara omhänder-

tagen ytterligare högst en vecka. 

Är den dömde omhändertagen när domstolen meddelar beslut att skydds-

tillsynen ska undanröjas, får domstolen besluta att den dömde ska vara om-

händertagen till dess beslutet får laga kraft.  

Ett omhändertagande får inte pågå efter prövotidens utgång. 

38 kap. 

6 §4    Nämndemän ska delta när en tingsrätt avgör en fråga som avses i 

2 eller 2 a § eller i 27 kap. 6 §, 28 kap. 9 §, 32 kap. 4 § eller 34 kap. 6 § andra 

stycket eller 8 §. Detsamma ska gälla i fråga om undanröjande av påföljd 

enligt 34 kap. 4 §, förverkande av villkorligt medgiven frihet eller annan 

åtgärd enligt 34 kap. 5 §.  

Vid avgörande av en fråga som avses i 27 kap. 2 a § tredje stycket eller 

5 § tredje stycket eller 28 kap. 11 § första och tredje styckena, är en tingsrätt 

domför med en lagfaren domare. 

8 §5    I mål om åtgärd enligt 2 eller 2 a § eller 27 kap. 2 a § tredje stycket, 

5 § tredje stycket eller 6 §, 28 kap. 9 §, 32 kap. 4 § eller 34 kap. 6 § andra 

stycket ska tingsrätten ge den dömde tillfälle att yttra sig. Begär denne att 

bli hörd muntligen, ska han eller hon ges tillfälle till det. I mål om åtgärd 

enligt 34 kap. 8 § ska den dömde ges tillfälle att yttra sig, om det är möjligt. 

Rättens avgörande av saken sker genom beslut.  

En åtgärd enligt 28 kap. 11 § första och tredje styckena får beslutas utan 

att den dömde ges tillfälle att yttra sig. 

9 §6    Rättens beslut om åtgärd enligt 27 kap. 2 a § tredje stycket eller 5 § 

tredje stycket, 28 kap. 11 § första och tredje styckena eller 34 kap. 6 § andra 

stycket eller 8 § gäller omedelbart, om inte något annat beslutas. Detsamma 

gäller avgöranden enligt 27 kap. 6 §, 28 kap. 9 § eller 34 kap. 5 § angående 

föreskrifter, övervakning eller prövotid. 

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2022. 

På regeringens vägnar 

MORGAN JOHANSSON 

Mattias Larsson 

(Justitiedepartementet) 

4 Senaste lydelse 2016:491. 
5 Senaste lydelse 2016:491. 
6 Senaste lydelse 2016:491. 
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