YTTRANDE enligt lagen (1991:2041)

Sid 1(6)

om särskild personutredning i brottmål
m.m.
Utredning klar datum

2020-06-25

Kriminalvårdens ärendenummer

KV-PU-18563-20

830310-1953

Verksamhetsställe

Häktad

Frivården Linköping

X

Personutredning

Yttrande enligt 5 kap. 9 § förordningen (1998:642) om verkställighet av
INKOM: 2020-06-25
frivårdspåföljder

Ja

Nej

LINKÖPINGS TINGSRÄTT
Rotel 04

MÅLNR: B 2426-20
AKTBIL: 18

X
Kompletterande personutredning/yttrande

Avser tiden efter
Domstol som mottagit tidigare personutredningsyttrande
Mottagare
Mål nr

AM nr

Domstol/Åklagarkammare

B 2426/20

AM-23235-20

Linköpings tr

Personuppgifter, tolkbehov
Efternamn och förnamn

Personnummer

Nyqvist, Daniel Örjan

830310-1953

Gatuadress, postnr och ort

Telefon

SKOGSGATAN 87 LGH 1408 587 23

LINKÖPING

Legitimation uppvisad/känd på annat sätt

X

Ja

Nej

Tolkbehov, språk

Kommentar Häktad.

Nej

Den misstänkte har inte kommit på kallelser
Den misstänkte har inte velat medverka i utredningen

Region/Verksamhetsställe

Region Öst

Frivården Linköping

Box-/Besöks-/Postadress

Telefon/Fax

Brigadgatan 19:3

013-495 28 30

Box 1253

581 12 LINKÖPING

077-22 80 800

E-postadress

f.linkoping@kriminalvarden.se
KV06311 ver 5, 2019-02
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om särskild personutredning i brottmål
m.m.
Utredning klar datum

2020-06-25

Kriminalvårdens ärendenummer

KV-PU-18563-20

830310-1953

Bedömning i påföljdsfrågan

I aktuell utredning har frivården gjort en bedömning av risk för återfall i
brott baserat på det som forskning visar är de mest riskdrivande faktorerna.
Frivården bedömer också behovet av brottspreventiva insatser samt den
enskildes inställning och motivation att genomföra dessa.
Daniel förekommer inte i belastningsregistret. Daniel är nu enligt
häktningsprotokoll daterat 2020-06-10 misstänkt för mord i två fall den 19
oktober 2004 i Linköping. Daniel har erkänt brott.
Av utredningen framkommer att Daniel är en 37-årig man som sedan ett par år
tillbaka är sjukpensionär och försörjer sig via ersättning från
Försäkringskassan. Sjukpensionen grundar sig enligt Daniel på hans Asperger
diagnos han fick 2010. Han har inget socialt nätverk förutom sporadisk kontakt
med sina släktingar. Han tycker det är svårt med sociala kontakter och rör sig
helst inte utanför sin lägenhet om det inte finns någon anledning. Han
beskriver att hans tillvaro består av att spela datorspel och att dricka öl.
Daniel berättar att han sedan flertalet år tillbaka har en daglig konsumtion
av alkohol i form av folköl. Han beskriver att alkoholen fungerat som en form
av självmedicinering mot ångest och oro. Genomförd AUDIT, ett
självskattningsformulär avseende alkohol, påvisar problematiska alkoholvanor
och sannolikt föreligger en alkoholrelaterad diagnos.
Sammantaget bedömer frivården att det föreligger ett övervakningsbehov. Daniel
bedöms ha behov av stöd och kontroll avseende hans psykiska ohälsa, avsaknad
av socialt nätverk samt en alkoholproblematik. Tingsrätten har begärt att ett
läkarintyg enligt 7 § lagen om särskild personutredning i brottmål m.m. ska
inhämtas och frivården bedömer att detta får vara vägledande i val av påföljd.

Inställning, påföljdsförslag och ev. föreskrifter

Daniel har inte lämnat några synpunkter på frivårdens utredning.
För unga under 21 år
Ja
Yttrande från socialtjänst bör inhämtas

Ja
Samtyckt till att medlingssamordnare får ta kontakt

Nej

Ej aktuellt
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Sammanfattning
Ja
Övervakningsbehov finns

Förslag till övervakare (namn)

X
Ja

Ja

Förslag om föreskrift

Lämplig för samhällstjänst

Särskild behandlingsplan bilägges

Samtyckt till samhällstjänst

Utredningen har kommunicerats

X

Utredningen kommunicerad 2020-0625 via häktespersonal.
Ansvarig utredare (underskrift)

§ 7-intyg bör inhämtas
Förutsättning för frivårdspåföljd saknas

Titel

Frivårdsinspektör

Johanna Lockner
Namnförtydligande
För Kriminalvården

Titel

Frivårdsinspektör

ELIN LINDSKOG
Namnförtydligande
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UTREDNING
Underlag till utredningen
X

Klientens uppgifter
ASI/ADAD

X

Kriminalvårdens journal

5

AUDIT 2

Referenstagning med myndighet/vårdgivare

DUDIT 3

Externa referenser

SARA
X

1

4

Annat Utredning genomförd via

Extern utredare
Extern utredare, namn och telnr

videolänk till häktet.

1 Addiction Severity Index. Instrument för att bedöma insatsbehov inom olika livsområden
som har samband med kriminalitet. ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis) är
motsvarande instrument anpassat för unga upp till 21 år.
2 Alcohol Use Disorder Identification Test. Sållningsformulär för identifiering av alkoholmissbruk/beroende.
3 Drug Use Disorder Identification Test. Sållningsformulär för bedömning av narkotikamissbruk/beroende.
4 Spousal Assault Risk Assessment. Checklista för riskfaktorer vid partnervåld (mans våld mot kvinna).
5 I Kriminalvårdens journal ingår verkställighetsplanering, beslut, daganteckningar, studiedokumentation,
patientjournal, domar, tidigare personutredningar, yttranden samt rättspsykiatrisk utredning m.m.

Familj/relationer/umgänge/barn under 18 år

Daniel uppger att han har växt upp utanför Linköping med sina föräldrar samt
sin äldre bror. Han upplevde sin uppväxt som bra. Han uppger att hans
föräldrar har gått bort. Han har sporadisk kontakt med sin bror samt sina
äldre släktingar. Daniel berättar att han bodde hemma fram till 26-27 års
ålder och att detta berodde på att han inte hade någon sysselsättning eller
inkomst. Han uppger att han inte har någon partner eller egna barn. Han
beskriver att han inte heller har haft några relationer tidigare. Daniel
beskriver att han tappade kontakten med sina vänner efter gymnasiet och att
han inte haft något socialt nätverk därefter.
Bostad

Daniel bor i en hyreslägenhet på ovanstående adress sedan cirka 10 år
tillbaka.
Utbildning/sysselsättning/ekonomi

Daniel uppger att han fullföljt grundskolan samt gymnasiet med inriktning
datateknik. Han beskriver sin skolgång som normal och att det inte förekom
någon problematik. Daniel uppger att han endast haft kortare perioder då han
varit i sysselsättning och han har inte haft någon egentlig förankring på
arbetsmarknaden. Enligt Daniel genomgick han 2010 en utredning och
diagnostiserades med Asperger. Han har därefter haft sysselsättning i form av
daglig verksamhet genom Socialförvaltningen. Daniel kan inte säga exakt när
men uppger att han sedan ett par år tillbaka är sjukpensionär och att han
försörjer sig via ersättning från Försäkringskassan.
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Fritid

Daniel beskriver att han ägnar sin fritid åt att spela datorspel och dricka
alkohol.
Fysisk hälsa

Daniel beskriver inga besvär avseende den fysiska hälsan som påverkar honom i
vardagen och/eller som kräver kontakt med sjukvården.
Psykisk hälsa

Daniel uppger att han genomgick en utredning under 2010 och han
diagnostiserades med Asperger. Han uppger att han även fick en annan diagnos
men minns ej vad detta var. Daniel berättar att han inte upplevt att hans
diagnos påverkat eller hindrat honom på något särskilt sett men han kan ha
upplevt att det påverkat hans sociala samspel när han varit på
sysselsättningsplatser. Daniel uppger att han helst undviker att träffa
människor då han upplever att det är jobbigt och han går endast ut från sin
lägenhet om det finns en anledning att göra det. Han uppger vidare att han i
samband med att han fick sin diagnos hade kontakt med vuxenhabiliteringen
under en period. Han uppger även att han beviljades sysselsättning i form av
daglig verksamhet men beskriver att han inte fått några andra insatser
kopplade till denna diagnos. Daniel beskriver vidare att han också i samband
med detta fick medicinering mot ångest och oro. Denna tog han under något år
men han beskriver att han upplevde biverkningar i form av magproblem och
sömnsvårigheter vilket gjorde att han slutade. Han har därefter använt alkohol
som någon form av självmedicinering. Daniel uppger att han ibland skadat sig
själv genom att bränna sig på kroppen med cigaretter, senast för några månader
sedan. Daniel uppger att han inte har någon kontakt med psykiatrin eller
erhåller någon medicinering idag. Han ser inte något behov av det då hans
konsumtion av alkohol har lindrat hans ångest och oro.
Alkohol

Daniel uppger att han under de senaste åren druckit 12 stycken folköl
dagligen. Han har endast vid enstaka tillfällen druckit starkare alkohol och
detta när han blivit bjuden på exempelvis släktkalas. Daniel uppger att
alkoholen varit som en form av självmedicinering och att detta fungerat bättre
än då han erhållit medicin från sjukvården. Daniel uppger att hans tillvaro
blir roligare när han dricker alkohol och att han blir lugn. Genomförd AUDIT,
ett självskattningsformulär avseende alkohol, påvisar problematiska
alkoholvanor och sannolikt föreligger en alkoholrelaterad diagnos.
Narkotika

Daniel uppger att han aldrig testat narkotikaklassade preparat.
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Spel

Ingen problematik framkommer.
Kriminalitet

Daniel förekommer inte i belastningsregistret. Daniel är nu enligt
häktningsprotokoll daterat 2020-06-10 misstänkt för mord i två fall den 19
oktober 2004 i Linköping.
Daniel har erkänt brott. Han uppger att han innan händelsen under cirka ett
till två år haft tankar om att han behövde döda någon för att få ro i sin
själ. Han uppger att han inte har någon relation till målsägandena.
Daniel har svårt att sätta ord på känslor kring händelsen men uppger att han
tycker synd om målsägandena. Han vet inte hur han skulle agera om han hamnade
i en liknande situation igen. Han uppger att dessa tankar sedan dess inte har
kommit tillbaka. Daniel säger att han är en lugn person och att det inte finns
någon problematik kopplat till aggressioner eller impulskontroll.

Registerutdrag och referenser
Socialnämnden

Enligt utdrag från Socialförvaltningen daterat 2020-06-24 framgår att Daniel
förekommer i socialregistret.
Han har ett avslutat ekonomi ärende 2015-01-09.
Han har ett öppet LSS-ärende.
Kronofogden

2020-06-17: Personen är inte gäldenär och har inte heller skuldsanering eller
andra åtgärder hos Kronofogden.

Försäkringskassan

Enligt utdrag från Försäkringskassan daterat 2020-06-24 framgår att Daniel har
sjuk-/aktivitetsersättning om 9972 kronor/månad med 2207 skatt/månad. Han har
bostadstillägg om 3659 kronor.

