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Remiss från regeringskansliet - Slopad straffrabatt för
unga myndiga (SOU 2018:85)

Sammanfattning
Protokollsutdrag från socialnåimnden 2019-03-27 S 57

Myndigheter fttt en inbjudan att låimna synpunkter på betänkandet.

Betiinkandet

Utredningens uppdrag var att låimna ftirslag på hur en slopad s k straffrabatt
ftr åldersgruppen l8-20 år skulle utformas och att överväga olika modeller
ftir straffmätning i åldersgruppen
15-17 år. Utredningens uppdrag innebär skärpa straff fiir åldersgruppen 18-
20 ån. Förslaget innebär i princip att åldersgruppen 18-20 år inte
siirbehandlas i lagstiftningen. Detta medftir kraftiga straffskåirpningar ftir
många.
För åldersgruppen 15-17 ar har fyra olika modeller tagits fram av
utredningen.
Alternativ l, innebär ingen ftirändring jåimfttrt med idag och iir det alternativ
som utredning ftirespråkar.
Övriga altemativ innebåir olika former av straffskärpningar ftir
åldersgruppen.
Socialtjåinstens uppdrag föriindras inte avseende åldersgruppen 15-17 år vid
alternativ 1. Vid alternativ 2-4 skulle sannolikt antalet ungdomar som döms
till ungdomstjrinst öka och fler ungdomar skulle ftiras över till
kriminalvården. Enligt betänkandet åir det sannolikt att de effekterna tar ut
varandra.

De huvudsakliga ftirslagen i betåinkandet är:
o Den s k ungdomsreduktionen vid straffmätningen tas bort ftir

åldersgruppen 18-20 år
o Kravet på siirskilda skäl for att döma till ftingelse i åldersgruppen 18-

20 år tas bort
o Möjligheten att döma till ungdomstjåinst tas bort ftir åldersgruppen

18-20 är
. Återfall i brott kan ge strängare straff fran 18 års ålder mot 2l år idag
o Möjligheten att döma till ungdomsvård fiir åldersgruppen l8-20 år

tas bort
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Flera ftirslag till ftiråindringar redovisas ftir åldersgruppen 15-17 år. I
betiinkandet ftirordas att inga föråindringar görs fiir åldersgruppen 15-

17 åff.
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S ocialniimndens yttrande
o Socialnämnden i Ronneby anser att ftlrslaget att ta bort

särbehandlingen av åldersgruppen 18-20 år gör det tydligt att
kriminalvarden har ansvaret ftir påftiljder vid brott for den
åldersgruppen.

o Att fler unga personer kommer att dömas till ftingelsestraff ställer
krav på en utökad och ftirbättrad samverkan mellan kriminalvård och
socialtjåinst, ftir att minska de ftir individen negativa ftiljdema av ett
fiingelsestraff.

o För socialtjåinstens del innebåir florslaget ett minskat ansvar ftir
insatser mot kriminalitet i åldersgruppen 18-20 år eftersom
möjligheten till överlämnande till ungdomsvård och ungdomstjtinst
ftirsvinner.

o Socialtjåinstens insatser behöver som ftiljd av ftlrslagen i större
utsträckning riktas mot stöd och rehabilitering efter avslutat
ftingelsestraff. Hur ett sådant stöd ska utformas och finansieras
diskuteras enligt socialnämndens uppfattning inte tillräckligt i
betänkandet.

o Socialnämnden instämmer i bettinkandets bedömning att en

minskning av den s k tröskeleffekten inte ensamt kan motivera en

straffskiirpning ftir åldersgruppen 15-17 år.

Enligt socialnåimndens uppfattning är de organisatoriska och ekonomiska
effekterna av de ftiråindringarna inte tillräckligt utredda eller beaktade i
betåinkandet.

Förslag till beslut
Att socialnämnden ftireslår kommunstyrelsen att godkiinna ovanstående

remissyttrande.

Socialnäm ndens besl ut 2019-03-27

Socialniimnden beslutar att anta ftiljande såsom sitt yttrande i ärendet och
översåinda detsamma till kommunstyrelsen:

o Socialnämnden i Ronneby anser att ftirslaget att ta bort
såirbehandlingen av åldersgruppen l8-20 år gör det tydligt att
kriminalvarden har ansvaret ftir påftljder vid brott ftir den
åldersgruppen.
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Att fler unga personer kommer att dömas till ftingelsestraff ställer
krav på en utökad och ftirbättrad samverkan mellan kriminalvård och
socialtjänst, för att minska de ftir individen negativa ftiljdema av ett
fiingelsestraff.

För socialtjåinstens del innebär ftirslaget ett minskat ansvar lor
insatser mot kriminalitet i åldersgruppen 18-20 år eftersom
möjligheten till överlämnande till ungdomsvård och ungdomstjänst
ft)rsvinner.

Socialtjiinstens insatser behöver som ftiljd av ftirslagen i större
utsträckning riktas mot stöd och rehabilitering efter avslutat
fiingelsestraff. Hur ett sådant stöd ska utformas och finansieras
diskuteras enligt socialnämndens uppfattning inte tillrackligt i
betiinkandet.

Socialnämnden inståimmer i betåinkandets bedömning att en
minskning av den s k tröskeleffekten inte ensamt kan motivera en
straffskärpning ftir åldersgruppen 15-17 år.

Enligt socialnåimndens uppfattning är de organisatoriska och
ekonomiska effekterna av de ftirändringarna inte tillräckligt utredda
eller beaktade i betänkandet.
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Att socialnåimnden är orolig ftir den ökade grövre brottsligheten som går allt
lägre ner i åldrarna och att nämnden inte tycker alternativen ftir åldrarna 15-
l7 rir tillfredsställande utredda i betiinkandet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 201 9-04-1 s
Kommunstyrelsen arbetsutskott ftireslår kommunstyrelsen yttra ftilj ande :

- Ronneby kommun, genom kommunstyrelsen, framhåller att all
straffrabatt bör tas bort.

Deltar i debatten
I debatten deltar Magnus Petersson (S), Lova Necksten (Mp), Roger Gardell
(L) och Nicolas Westrup (SD).

Yrkanden
Magnus Pettersson (S) och Lova Necksten (MP) yrkar bifall till
tjänstefiirslaget.
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Roger Gardell (L) och Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets
ftirslag.

Propositionsordning
Ordftirande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framftirt yrkanden
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets
ftirslag.

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:

De som önskar bifalla arbetsutskottets ftirslag röstar ja.

De som önskar bifalla Magnus Petterssons (S) och Lova Neckstens (MP)
yrkande röstar nej.
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Omröstningsresultat
Efter ftiretagen omröstning i enlighet med nedan avges elva (1 1) ja-röster
och sex (6) nej-röster, varefter ordftrande finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med arbetsutskottets fiirslag.

Namn

Roger Fredriksson (M)

Lena Karstensson (M)

Magnus Persson (M)

Kenneth Michaelsson (C)

Tim Svanberg (C)

Roger Gardell (L)

Magnus Pettersson (S)

Tommy Andersson (S)

Malin Mansson (S)

Ola Robertsson (S)

Jan-Eric Wildros (S)

Lova Necksten (MP)

Nicolas Westrup (SD)

Bengt Sven Äke Johansson (SD)

Tomas Lund (SD)

Gina Hellberg Johansson (SD)

Tim Aulin (SD)

Totalt

Ja

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

X

X

X

X

X

11
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Beslut
Kommunstyrelsen avger ftilj ande yttrande :

- Ronneby kommun, genom kommunstyrelsen, framhåller attall
straffrabatt bör tas bort.

Exp:

Samordnings- och utvecklingschef, Anna-Karin Sonesson /
Socialnåimnden
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