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Socialdepartementet
Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47)
Er beteckning S2020/06592
Kriminalvården, som i huvudsak inte har något att erinra mot betänkandets förslag, lämnar följande
synpunkter.
Kriminalvården anser att utredningen borde ha omnämnt myndigheten som en viktig samverkansaktör för socialtjänsten. En stor del av Kriminalvårdens klienter får redan insatser från socialtjänsten eller skulle ha behov av det. Det är bl.a. fråga om klienter som dömts för våld i nära relationer, klienter som har koppling till organiserad brottslighet och klienter med missbruks- och
beroendeproblematik. Utredningen har även lagt stort fokus på socialtjänstens förebyggande
arbete, innefattande bl.a. åtgärder för att förebygga återfall i brott. Liksom socialtjänsten har
Kriminalvården ett uppdrag gällande återfallsförebyggande arbete och myndigheten borde därför
ha omnämnts även utifrån detta perspektiv.
Kriminalvården ser ett behov av ett utökat samarbete med socialtjänsten och att socialtjänstens
ansvar förtydligas bl.a. vad gäller villkorligt frigivna klienter. Klientens återanpassning i samhället
efter villkorlig frigivning kräver ofta insatser från flera aktörer där socialtjänsten är en synnerligen
viktig aktör. Kriminalvården välkomnar därför utredningen om kommunernas ansvar för det
brottsförebyggande arbetet (dir. 2019:94).
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Kriminalvården vill även framhålla att det finns barn som berörs av Kriminalvårdens verksamhet,
antingen eftersom att barnet är klient eller för att det är anhörig till en klient. Häktade barn är ett
exempel på en grupp barn för vilka det är viktigt att Kriminalvården har ett välfungerande samarbete med socialtjänsten. När det gäller barn som är anhöriga till klienter upplever Kriminalvården
ett behov av att socialtjänsten och Kriminalvården utvecklar sitt samarbete och att socialtjänstens
kunskap om denna målgrupp ökar. Kriminalvårdens beslut påverkar dessa barn direkt eller
indirekt och i många fall krävs därför en samverkan för att barnets bästa ska kunna bedömas. Det
förekommer också att Kriminalvården begär yttranden från socialtjänsten som underlag för beslut
i ärenden som rör barn, men att socialtjänsten inte hörsammar begäran då man anser att detta inte
ingår i deras uppdrag. Kriminalvården vill därför framhålla vikten av att barn som verkställer en
kriminalvårdsföljd och barn som har anhöriga som är frihetsberövade synliggörs inom ramen för
socialtjänstens uppdrag.
____________________
Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Martin Holmgren efter föredragning av
verksjuristen Elin Tollin. I den slutliga handläggningen av ärendet har även deltagit chefsjuristen
Caroline Oredsson och chefen för sektionen för verksjuridik Per Henrik Hedbrant.
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