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Remissyttrande över departementspromemorian Förbättrad utslussning från 
sluten ungdomsvård och ändrade gallringsregler i belastningsregistret 
 

Brottsförebyggande rådet (Brå) har fått rubricerade promemoria på remiss och lämnar härmed 
följande yttrande.  
 
Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård 
Brå stöder grundtanken att den sista delen av påföljden sluten ungdomsvård ska kunna 
verkställas utanför ungdomshemmet som en form av utslussning. Den första tiden efter 
frigivningen är en kritisk period när det gäller risk för återfall och en genomtänkt, gradvis 
övergång kan minska denna risk. Därför är det bra att utslussningen blir en del av påföljden och 
att SiS därmed får ansvaret för den sker på ett genomtänkt sätt. Dagens ordning, där 
socialtjänsten har ansvaret för att det blir en bra övergång från den låsta institutionen till frihet, 
är mer osäker. För en tredjedel av de 88 ungdomar som frigavs från sluten ungdomsvård år 2007 
fanns inga planerade behandlingsinsatser efter frigivningen, främst på grund av den unge inte 
ville ha kontakt med socialtjänsten. 
 
   Brå kan dock se att förslaget inrymmer en del tillämpningsproblem, i avvägningen mellan 
straff- och behandlingsprinciper. Med hänsyn till att LSU är ett strikt tidsbegränsat straff, skulle 
man kunna tänka sig att även rätten till utslussning skulle vara reglerad utifrån sådana principer. 
Det innebär att det skulle vara tydligt för de dömda vad som krävs för att få utslussning, till 
exempel att strafftiden är av en viss längd och att man sköter sig bra, och hur lång utslussningen 
kan få vara. Detta är huvudprincipen vid utökad frigång för vuxna fängelsedömda. Så är 
emellertid inte förslaget uppbyggt, utan det grundar sig istället på behandlingsprincipen, det vill 
säga att individens behov avgör vem som ska få utslussning och hur länge utslussningen kan 
pågå. Detta liknar mer de kriterier som gäller för vårdvistelse.  
 
   Möjligheten att få utslussning från LSU avser både vård på annan institution än 
ungdomshemmet, vilket liknar vårdvistelse för vuxna dömda, och ”kvalificerade insatser” i 
frihet, vilket har likheter med utvidgad frigång (särskilt om det kombineras med fotboja). Brå:s 
reflektion är att om möjligheten att få utslussning blir något som blir attraktivt bland dem som 
döms till LSU, finns det en risk att ungdomarna kommer att uppfatta kriterierna som orättvisa 
och svårbegripliga. Det gäller särskilt möjligheten att få ”komma hem” innan strafftiden gått ut.  
Behovsmodellen kan ju teoretiskt sett få till konsekvens att den som sköter sig, men inte har så 
stora sociala problem, får vara kvar på ungdomshemmet hela strafftiden, medan andra får lämna 
hemmet tidigare. 
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   Brå saknar i detta sammanhanget också en något tydligare beskrivning av vad som 
karaktäriserar en ”annan kvalificerad insats” i frihet. Om det krävs en sådan insats för att den 
unge ska få lämna ungdomshemmet före strafftidens utgång bör det av legitimitetsskäl inte vara 
alltför diffust vad som utmärker en sådan. 
 
Ändrade gallringsregler i belastningsregistret 
Brå har inget att invända mot detta förslag. Det är ett viktigt förslag för att påföljderna för unga 
ska kunna få en hjälpande och inte stjälpande effekt. 
 
 
Detta yttrande har beslutats av undertecknad myndighetschef efter föredragning av enhetschefen 
Stina Holmberg.  
 
 
 
Jan Andersson  
     Stina Holmberg  


