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Till justitiedepartementet
Remiss - Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård och ändrade
gallringsregler i belastningsregistret (Ds 2009:9)KS/2009:144
Justitiedepartementet har skickat ut för yttrande en departementspromemoria gällande
förändringar i lagar som reglerar utslussning från sluten ungdomsvård, samt förändring av
gallringsreglerna i belastningsregistret för dessa unga som har begått brott.
Förslaget syftar till att det ska vara möjligt att i slutfasen av en påföljd kunna använda
elektroniska övervakningsmöjligheter i kombination med drog- och nykterhetskontroller på
mindre integritetskänsliga sätt, som via salivprov, hårprov eller svettprov.
Föreningen Sveriges socialchefers FSS synpunkter
Vi instämmer i att det är bra att gallringsreglerna förkortas från 10 till fem år. Det gäller
ungdomar som varit under 18 år då brottet begicks och som många gånger inte fullt ut kunnat
överblicka konsekvenserna av sin gärning. De är unga och behöver få möjlighet till en bra
start i livet där en förkortning av gallringsreglerna kan vara positivt.
När det gäller möjlighet till tvångsmedel i öppenvård som fotboja anser vi det också vara
positivt, eftersom det kan medverka till att den unge kan tidigare pröva på att kunna leva
utanför institution och kunna pröva på praktik arbete eller studier. När det gäller att följa upp
drogfrihet och nykterhet med prover som hårprov och salivprov i stället för urinprov har vi
inget att invända. Det är positivt att använda mindre integritetskänsliga metoder.
I förslaget anger man också att man vill ändra samverkansformen med kommunerna vid
utskrivning från SIS LSU-vård. I dag står det angivet att det skall ske i nära samverkan med
kommunerna och regeringen vill ändra det till i samråd med kommunerna. Detta innebär att
kommunerna inte behöver vara lika involverade som tidigare och att ansvaret i större
utsträckning ligger på SIS- institutionen.
Vår uppfattning är att den unge har behov av att kommunen kan hjälpa till med stödinsatser,
och att kommunen är involverad i utskrivningen. Den unge kommer oftast att återvända till
sin hemkommun där familj och vänner finns och det är då angeläget att det också vilar ett
ansvar på kommunen. Vi instämmer således inte i den föreslagna ändringen i lagstiftningen.

