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FÖRORD

För tredje året i följd presenteras utvecklingen av sluten ungdomsvård i en särskild
rapport. Sluten ungdomsvård ersätter fängelse för de yngsta lagöverträdarna och Statens
institutionsstyrelse (SiS) svarar för verkställigheten av påföljden.
Rapporten presenterar basfakta som rör ungdomar som tagits in för att verkställa sluten
ungdomsvård år 2001. Planeringssekreterarna Linda Knudsdotter och Margareta
Wihlborg har sammanställt denna del av rapporten. Margareta Wihlborg svarar för den
del som rör utvecklingsarbete inom sluten ungdomsvård. Juristen Anette Schierbeck
svarar för sammanställningen av överklagade beslut till tingsrätten angående
verkställighet av sluten ungdomsvård.

Stockholm den 2 april 2002

Sture Korpi
Generaldirektör
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Sammanfattning
Den nya frihetsberövande påföljden sluten ungdomsvård har nu varit i kraft under tre år. I
denna rapport redovisas information om de dömda ungdomarna, deras brottslighet,
strafftider m.m. under år 2001.
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–

Under år 2001 gjordes 90 intagningar av totalt 88 individer. Av dessa var enbart en
flicka, resten pojkar.
Antalet vårddygn ökade med 32 procent jämfört med år 2000. Detta beror på att
alltfler ungdomar med långa strafftider vårdas hos SiS.
De intagna ungdomarnas medelålder var 17 år. Nästan hälften av ungdomarna var 17
år vid intagningen.
Den genomsnittliga strafftiden var 10,5 månader, en ökning med 0,3 månader från år
2000.
Majoriteten av ungdomarna (93%) var dömda för brott med våldsinslag.
De intagna ungdomarna kommer från 40 olika kommuner i Sverige. Majoriteten
kommer från storstadsområden.
Totalt 39 procent av de 90 intagningarna var okända hos SiS. 29 procent vårdades hos
SiS i samband med intagningen för sluten ungdomsvård och ytterligare 32 procent
har vardats hos SiS tidigare, dvs. innan domen om sluten ungdomsvård.
Under året frigavs 83 ungdomar, varav 1 flicka och 82 pojkar.
Fem pojkar fick fortsatt vård hos SiS efter frigivningen.
21 pojkar avvek under året vid totalt 42 tillfällen. Vid 26 procent av tillfällena
återkom pojkarna inom ett dygn.
Under året överklagades 17 beslut angående verkställighet av sluten ungdomsvård. I
samtliga fall avslogs överklagandet i länsrätten.

Inledning
Påföljden sluten ungdomsvård har nu varit i kraft under tre år. Årligen presenteras
kortfattad information om utvecklingen inom sluten ungdomsvård, om de dömda
ungdomarna, deras brottslighet, strafftider m.m. Denna rapport avser år 2001.
Uppgifterna har hämtats från det klient- och institutionsadministrativa systemet KIA. I
rapporten ingår också en redovisning om utvecklingsarbetet inom sluten ungdomsvård
samt en sammanställning av överklagade beslut om verkställighet.
Under år 2001 gjordes 90 intagningar av 88 individer. Bara en flicka togs in, resten var
pojkar. Totalt 83 individer, varav 82 pojkar och 1 flicka, frigavs efter avslutad
verkställighet.
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Antal utnyttjade platser
Antalet platser som utnyttjats för sluten ungdomsvård steg så gott som varje månad fram
till september 2001. Under hösten minskade beläggningen något (se diagram nedan).

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
jan-99

apr-99

jul-99

okt-99

jan-00

apr-00

jul-00

okt-00

jan-01

apr-01

jul-01

okt-01

Diagram. Antal belagda platser inom LSU januari 1999 till december 2001

Totalt ökade antalet vårddygn inom sluten ungdomsvård kraftigt även år 2001. Jämfört
med föregående år var ökningen 32 procent. Detta beror på att alltfler ungdomar med
långa strafftider vårdas hos SiS.

Tabell 1. Antalet producerade vårddygn år 1999–2001

Vårddygn

1999
5 436

2000
18 889

2001
24 963
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De nyintagna ungdomarna år 2001
Ungdomarnas ålder vid intagningen
Liksom år 2000 var de intagna ungdomarnas medelålder 17 år. Cirka 49 procent av
ungdomarna var 17 år vid intagningen. 37 procent hade fyllt 18 år. Endast tre ungdomar
var 15 år gamla vid intagningen.
En något större andel av ungdomarna var 18 eller 19 år vid intagningen är 2001 jämfört
med år 2000 (37% år 2001 respektive 29% år 2000).
Tabell 2. Ungdomarnas ålder vid intagningen redovisat i antal och procent (N= 90)

Ålder vid intagningen
15 år
16 år
17 år
18 år
19 år
Totalt

Antal ungdomar
3 (3,3 %)
10 (11,1%)
44 (48,9%)
30 (33,3%)
3 (3,3%)
90 (100%)

Strafftiderna
Den genomsnittliga strafftiden uppgick till 10,5 månader, en ökning med 0,3 månader
från föregående år. Strafftiderna varierade mellan 14 dagar och fyra år. Mediantiden var
sju månader. 44 procent av ungdomarna var dömda till strafftider på sex månader eller
kortare tid. Totalt 18 ungdomar var dömda till fyra månader, vilket var den vanligaste
strafftiden. 12 ungdomar var dömda till sex månader och 11 ungdomar till åtta månaders
sluten ungdomsvård. Tre ungdomar var dömda till den längsta strafftiden, fyra år.
Fördelningen skiljer sig inte nämnvärt från år 2000.
Tabell 3. Strafftider och antal domar N= 93

Strafftid
14 dagar–3 mån
4–6 mån
7–12 mån
13–23 mån
24 mån eller mer
Antal domar

Antal domar
14 (15%)
33 (35%)
29 (31%)
8 (9%)
9 (10%)
93 (100%)
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Domstol
De 88 intagna ungdomarna påbörjade verkställighet av sluten ungdomsvård i totalt 93
domar. 43 av domarna (46 procent) var avkunnade av hovrätt och resterande 50 domar av
tingsrätter. År 2000 var 36 procent av domarna avkunnade av hovrätt.

Tabell 4. Antal domar där verkställighet påbörjats år 2001 redovisade per domstol

Domstol
Göta hovrätt
Hovrätten för nedre Norrland
Hovrätten för Skåne och Blekinge
Svea hovrätt
Hovrätten för västra Sverige
Hovrätten för övre Norrland
Borås tingsrätt
Eskilstuna tingsrätt
Göteborgs tingsrätt
Handens tingsrätt
Hedemora tingsrätt
Helsingborgs tingsrätt
Huddinge tingsrätt
Karlskoga tingsrätt
Karlskrona tingsrätt
Katrineholms tingsrätt
Leksands tingsrätt
Lidköpings tingsrätt
Linköpings tingsrätt
Malmö tingsrätt
Mölndals tingsrätt
Norrköpings tingsrätt
Skövde tingsrätt
Sollentuna tingsrätt
Solna tingsrätt
Stenungssunds tingsrätt
Stockholms tingsrätt
Sunne tingsrätt
Trelleborgs tingsrätt
Uppsala tingsrätt
Varbergs tingsrätt
Växjö tingsrätt
Totalt

Antal domar
3
2
6
24
6
2
3
1
3
3
1
2
2
1
1
1
1
1
2
4
1
1
1
1
1
1
8
1
1
3
2
3
93
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Brottslighet
Brottslighet med våldsinslag dominerade i domar avseende sluten ungdomsvård. Av de
intagna var 93 procent dömda för brott med våldsinslag: mord, rån, misshandel,
sexualbrott, mordbrand, våld och hot mot tjänsteman m m. Rån hade 55 procent av
ungdomarna begått och 40 procent hade begått misshandel eller grov misshandel. De
resterande sju procenten var dömda för brott utan våldsinslag: tillgreppsbrottslighet,
narkotikabrott, olovlig körning och mened.
Totalt gjordes 13 intagningar av 12 ungdomar som var 15 eller 16 år gamla. Av dessa var
en pojke dömd för egendomsbrott och en för mened, resten av ungdomarna var dömda
för brott med våldsinslag, huvudsakligen rån, något som 8 av de 12 ungdomarna dömts
för. Strafftiden varierade mellan 14 dagar och 8 månader och den genomsnittligt utdömda
tiden var avsevärt lägre än de äldre ungdomarnas, i genomsnitt 4,7 månader.
Flertalet ungdomar har begått mer än ett brott.
Nedan i tabell 5 ges exempel på brottstyper ungdomarna begått.
Tabell 5. Brottstyper och antal ungdomar som begått aktuellt brott

Brottstyp
Mord
Försök till mord
Misshandel/grov misshandel
Rån
Sexualbrott
Mordbrand
Utpressning
Bedrägeri
Mened
Narkotikasmuggling

Antal ungdomar
5
2
26
48
3
3
2
3
1
1
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Kommuntillhörighet
De intagna ungdomarna kommer från 40 olika kommuner i Sverige, från Kiruna i norr till
Trelleborg i södra Sverige. Mer än en tredjedel av ungdomarna hör hemma i Stockholms
län.16 procent kommer från Västra Götalands län och 14 procent från Skåne län.
Tabell 6. De intagna ungdomarnas kommuntillhörighet (dubblett på Eskilstuna och Sundbyberg)

Kommun
Borlänge
Botkyrka
Eskilstuna
Falkenberg
Göteborg
Haninge
Huddinge
Kiruna
Linköping
Malmö
Stockholm
Sundbyberg
Trelleborg
Töreboda
Uppsala
Alvesta, Borås, Degerfors, Essunga,
Grums, Gävle, Hagfors, Hedemora,
Helsingborg, Järfälla, Katrineholm,
Mariestad, Norrköping, Nynäshamn,
Rättvik, Skövde, Sölvesborg, Tyresö,
Ulricehamn, Västerås, Växjö,
Örkelljunga, Östersund, Österåker,
Östhammar
Totalt

Antal ungdomar
3
5
4
2
7
2
6
2
3
9
11
2
2
2
3
1

88

Tidigare placeringar inom SiS
I 35 fall av de 90 intagningarna (39%) hade ungdomarna som togs in under året inte
tidigare varit placerade hos SiS.
I 26 fall (29%) vårdades ungdomarna hos SiS när de togs in för att verkställa sluten
ungdomsvård, en del i stället för att vara häktade. I ytterligare 29 fall (32 procent) har de
intagna tidigare vårdats hos SiS, dvs. innan domen om sluten ungdomsvård.
Överföring till rättspsykiatrisk vård
Inte någon klient har överförts till psykiatrisk klinik för rättspsykiatrisk vård under året.
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Ungdomar som frigivits efter verkställighet
Under året frigavs 83 ungdomar, en flicka och 82 pojkar. De frigivna ungdomarnas
medelålder var 17,7 år och 61 procent hade fyllt 18 år vid frigivningen.
35 procent av de frigivna ungdomarna var hemmahörande i Stockholms län. Ytterligare
23 procent var hemmahörande i Västra Götalands län och åtta procent i Skåne län.
Tabell 7. Antal ungdomar i olika åldrar som frigivits efter
verkställighet av sluten ungdomsvård

Ålder
16 år
17 år
18 år
19 år
20 år
Totalt

Antal ungdomar
6 (7,2 %)
26 (31,3 %)
39 (47 %)
11 (13,3 %)
1 (1,2 %)
83 (100%)

Fortsatt vård hos SiS efter sluten ungdomsvård
Fem pojkar har fått fortsatt vård hos SiS efter frigivningen. Fyra pojkar vårdades enligt
LVU och en frivilligt enligt SoL.

Avvikningar
År 2001 gjorde 21 ungdomar totalt 42 avvikningar under pågående verkställighet av
sluten ungdomsvård. Trots hårda påfrestningar på organisationen ligger avvikningarna
relativt konstant i förhållande till antalet vårddygn.
Avvikningstider
Avvikningstiden varierade mellan någon eller några timmar och cirka fyra månader. 11
av pojkarna (26%) återkom samma dag. Ytterligare 8 pojkar återkom inom två dygn.
Tabell 8. Antal avvikningar och avvikningstider (N=42)

Avvikningstid
Åter inom ett dygn
1–2 dygn
3–7 dygn
8–14 dygn
Mer än 15 dagar
Totalt

Antal avvikningar
11
8
9
4
10
42

Majoriteten av rymningarna framstår som oplanerade. Flertalet avvikningar skedde från
institutionen eller institutionsområdet. 5 ungdomar avvek i samband med bevakade
vistelser utanför institutionen och 9 från permissioner på egen hand.
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Utvecklingsarbete inom sluten ungdomsvård
Nedan redovisas utvecklingsarbete inom sluten ungdomsvård. Redovisningen svarar mot
verksamhetsplanen för år 2001.
Integration
De avdelningar som inledningsvis togs ut för att vårda ungdomar som dömts till sluten
ungdomsvård har i princip enbart tagit emot den gruppen under år 2001. Dömda
ungdomar har emellertid också vårdats på andra avdelningar, tillsammans med ungdomar
som vårdas enligt LVU. Två institutioner skulle enligt verksamhetsplanen inte vårda
dömda pojkar. En av dessa Stigbyskolan har inte tagit emot dömda ungdomar, medan
den andra, Gräskärrs ungdomshem, av behandlingsskäl behöll en pojke som dömts till
sluten ungdomsvård under pågående vård enligt LVU.
Möten med avdelningsföreståndare
Under år 2001 samlades avdelningsföreståndare vid avdelningar som vårdar ungdomar
som dömts till sluten ungdomsvård för två dagars seminarier vår och höst. Detta
arrangemang har upprepats årligen sedan den nya påföljden infördes år 1999. Syftet med
seminarierna är dels att skapa en gemensam praxis och dels att främja utvecklingen på
behandlingsområdet. Teman som behandlats under år 2001 var bl.a.
– beslutsunderlagen
– strukturerade risk- och behovsbedömningar
– behandling av kriminella ungdomar. Vad fungerar?
– utredningsverksamheten vid mottagningsavdelningarna
– information och erfarenhetsutbyte om vård- och behandlingsmetodik vid de olika
institutionerna.
Nytt nätverk för utveckling av vården inom sluten ungdomsvård
Ett nytt nätverk bildades under året för att främja utvecklingen av vård och behandling
inom sluten ungdomsvård. Psykologen Martin Lardén vid Sundbo ungdomshem leder
nätverket.
Utredningsverksamheten vid mottagningsavdelningarna
En utredning skall ligga till grund för behandlingsplaneringen. Socialtjänsten har uttalat
önskemål om att den dömdes situation utreds. Utredningen är också en grund för
socialtjänstens insatser såväl under som efter verkställigheten. Utredningsverksamheten
vid mottagningsavdelningarna har inte fungerat tillfyllest på vissa avdelningar och
utredningarnas standard och innehåll skiljer sig sinsemellan. Av den anledningen fick
utredningsnätverket i uppdrag att tillsammans med nätverket för sluten ungdomsvård ta
fram förslag till riktlinjer för utredningsverksamheten.
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Projektet med risk- och behovsbedömningar
Vid beslut om vård i öppnare former och permissioner behöver beslutsfattaren ett gediget
beslutsunderlag som tar hänsyn till riskfaktorer för återfall. Ett samarbete inleddes med
Rättsmedicinalverket för att få bättre beslutsunderlag, men också för att förbättra
behandlingsinsatserna och öka kunskaperna och medvetenheten i behandlingsarbetet.
Utredningar som fokuserar på risksituationer, men som också ger konkreta råd om hur
behandlingen skall utformas köps av ett team som leds av dr Marianne Kristiansson vid
Rättspsykiatriska kliniken i Huddinge. Teamet besöker den dömde på Sundbo
ungdomshem och ger ett skriftligt yttrande till placeringschefen vid huvudkontoret. Den
dömde måste ge sitt tillstånd till utredningen, som är frivillig och att resultaten återförs
dels till den dömde och dels till personalen vid Sundbo. Vid andra institutioner har av
bedömningar av risk och behov gjorts av externa konsulter. SiS har under året remitterat
totalt elva pojkar med långa strafftider för denna typ av utredning/bedömning.
SiS anordnade ett seminarium med riskbedömningar och riskhantering inom
rättsväsendet i september år 2001 tillsammans med Kriminalvårdsstyrelsen,
Rättsmedicinalverket och BRÅ. Flera företrädare för sluten ungdomsvård deltog i
seminariet.
Projektet kommer att fortsätta även år 2002.
Seminarium med socialtjänsten
Under våren anordnade SiS ett seminarium med inbjudna företrädare för socialtjänsten
för att diskutera samverkan mellan socialtjänsten och SiS kring de dömda ungdomarna.
Mötet sammanfattades i ett antal punkter som sågs som viktiga i samarbetet kring och
vården av den dömde. Dessa punkter låg sedan till grund för ett informationsmaterial
som togs fram tillsammans med en representant från Svenska kommunförbundet om
samarbete och ansvarfördelning kring ungdomar som verkställer sluten ungdomsvård hos
SiS.
Vården av flickor
Totalt har tre flickor verkställt sluten ungdomsvård. En flicka är f.n. intagen vid ett
ungdomshem där hon vårdas på en avdelning tillsammans med flickor som vårdas enligt
LVU. Det finns flera institutioner och avdelningar som har möjlighet att vårda flickor
som dömts till sluten ungdomsvård inom den befintliga verksamheten.
Medling på Råby
Åsbogården på Råby vårdar ungdomar som dömts till långa strafftider för allvarliga brott.
Avdelningsföreståndaren och psykologen sökte, och fick projektmedel för att utveckla
medlingsverksamhet. I regelbundna psykologsamtal fick pojkarna bearbeta sina brott och
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diskutera offrens situation. En extern medlare kontaktade brottsoffren, som emellertid
inte ville delta i medling. Offren har en utsatt situation och är rädda. När kontakt togs
från medlaren hade avsevärd tid gått efter brottet och brottsoffren hade lagt det bakom
sig och ville inte bli påminda. Projektledningen drog slutsatsen att medling behöver
komma in i ett betydligt tidigare skede av rättsprocessen. Samtidigt pekar de på att det
krävs ett gediget behandlingsarbete för att få dessa ungdomar att gå in i en medling, att
träffa brottsoffret, förklara sig och be om ursäkt.

Överklagande beslut om verkställighet
Inledning
SiS har under år 2001 fattat en mängd beslut angående verkställighet av sluten
ungdomsvård, t.ex. beslut om placering och vistelse utanför det särskilda
ungdomshemmet.
Under år 2001 har 17 beslut angående verkställighet av sluten ungdomsvård överklagats.
I de flesta fallen har besluten fattats av SiS huvudkontor. Överklagandena har sedan
skickats till Länsrätten i Stockholms län. 2 beslut har fattats av institutionschef.
I samtliga fall har överklagandet avslagits i länsrätten. Länsrättens domar har inte
överklagats till kammarrätten. Länsrätten har vid 4 tillfällen inte prövat överklagandet i
sak.
Fördelningen över inkomna överklagade beslut fördelade sig jämt över året,
9 överklaganden kom in under det första halvåret och 8 under det andra halvåret.
I de flesta fall var handläggningstiden i länsrätten kort. Från ett par dagar till ett par
veckor. Vid några enstaka tillfällen var handläggningstiden knappt två månader.
Under år 2000 överklagades totalt 23 beslut till länsrätten.
Placering enligt 9 § LSU
I 3 fall har det överklagade beslutet rört placering enligt 9 § LSU. I 2 fall rörde
överklagandet bl.a. tidpunkten för inställelse. Båda ville inställa sig vid en senare
tidpunkt. I förarbetena till lagen (prop. 1997/98:96 s. 184) anges bl.a. följande. Av 9 §
första stycket följer att SiS skall bestämma vid vilket särskilt ungdomshem
verkställigheten skall ske. När domen får verkställas skall SiS förelägga den dömde att
inställa sig senast en viss dag vid det särskilda ungdomshem som styrelsen har bestämt.
Bestämmelsen gäller då den dömde är på fri fot när domen får verkställas. Statens
institutionsstyrelse skall se till att intagning sker så snart det är möjligt efter det att
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domen får verkställas. Det är angeläget att samhällets reaktion på brottet sker i nära
anslutning till brottet. Det bör därför endast undantagsvis komma i fråga att dagen för
inställelse fastställs till en dag som inte ligger i nära anslutning till den tidpunkt från
vilken domen får verkställas. Länsrätten fann att LSU inte innehåller någon laglig
möjlighet till uppskov med verkställigheten och att de omständigheter som åberopades
inte utgjorde skäl att ändra beslutet avseende tidpunkten för inställelse.
I 1 fall var det fråga om vid vilken institution den dömde skulle placeras. Han ville ha en
placering på något av två namngivna ungdomshem. SiS anförde att det inte fanns någon
ledig plats på något av de hem som den unge ville placeras på. Länsrätten, som avslog
överklagandet, fann det dock önskvärt att SiS tog den dömdes önskemål i beaktande så
snart ledig plats kunde uppbringas på något av de två angivna ungdomshemmen.
Placering enligt 14 § LSU
I 2 fall har det överklagade beslutet rört omplacering enligt 14 § LSU. I det ena fallet
hade den unge påbörjat verkställighet på en sluten avdelning. Efter en tid förflyttades han
till en öppen avdelning. Efter bråk och avvikning återplacerades den unge på en sluten
avdelning. Den unge överklagade beslutet och anförde bl.a. att han inte längre hade
någon frihet och inte fick vara med i verksamheten. Länsrätten avslog överklagandet med
motiveringen att den unge genom eget handlande orsakat omplaceringen. Den avdelning
den unge placerats på motsvarade bäst hans behov och inget framkom som visade att den
placeringen var olämplig.
I det andra fallet, som både rörde beslut om omplacering och vistelse utanför
institutionen enligt 18 § LSU, ansökte den unge om förflyttning därför att han ansåg att
det hem han var placerad på inte var lämpligt. Detta på grund av ett flertal incidenter.
Länsrätten avslog överklagandet i den delen och anförde som skäl att den institution som
den unge var placerad vid var lämpligast när det gällde att tillgodose alla aspekter. Den
unge hade också avvikit från andra ungdomshem vid ett flertal tillfällen. Det hade heller
inte framkommit något som visade att placeringen var olämplig eller att det i övrigt
förelåg tillräckliga skäl för en omplacering. När det gäller länsrättens beslut rörande
vistelse utanför institutionen enligt 18 § LSU, se nedan.
Vistelse utanför institutionen enligt 18 § LSU
I 10 fall har beslutet rört vistelse utanför institutionen enligt 18 § LSU. I 3 av fallen har
länsrätten inte prövat överklagandet i sak. Skälet till att länsrätten inte prövade
överklagandena i sak var att tiden för vistelsen utanför institutionen hade passerats när
dessa inkom till länsrätten. Av de återstående 6 fallen har länsrätten som skäl för avslag
bl.a. angivit att de dömda gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet och bara avtjänat en
mindre del av straffen samt att de misskött sig på institutionen.
I det sista fallet som rörde vistelse utanför institutionen (se också ovan, placering enligt
14 § LSU) ansökte den unge om att få vistas utanför institutionen därför att han ville fira
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en högtid tillsammans med sin familj. Länsrätten anförde att det var för tidigt att låta
honom vistas utanför institutionen därför att han både hade avvikit och begått nya brott
någon månad före ansökan.
Övriga beslut
I 1 fall rörde beslutet avskiljning enligt 17 § LSU. Den unge hade bl.a. gjort åverkan på
institutionens egendom och avskiljdes därför. Den unge överklagade och nekade till att
han hade gjort någon åverkan på egendomen. Länsrätten bedömde att SiS haft fog för sitt
beslut och avslog den unges överklagande.
Ett annat fall rörde besök enligt 16 § LSU. En flickvän ville besöka sin pojkvän på en av
institutionerna och ansökte i brev hos institutionschefen om att få besöka honom.
Institutionschefen meddelade henne att besök av och telefonsamtal från flickvänner inte
var tillåtna under den tid den unge vistades på en låsbar avdelning. Flickvännen
överklagade beskedet. Länsrätten, som avvisade hennes överklagande, konstaterade att
den unge som vistades på institutionen inte hade begärt tillstånd för flickvännen att
besöka honom. Det besked flickvännen fått från institutionschefen fick förstås så att om
pojkvännen gjorde en framställan skulle den avslås. Någon sådan bindande förklaring
kunde dock inte meddelas på förhand och kunde således inte överklagas.
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