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Remissvar gällande SOU 2013:74, Unga som varken arbetar eller studerar

Kriminalvården ställer sig i allt väsentligt bakom förslagen i utredningen och lämnar, utifrån de
intressen myndigheten har att beakta, följande synpunkter.
Utredningen lämnar tre huvudförslag och Kriminalvården kommenterar de delar av förslagen
som myndigheten berörs av.
I avsnitt fyra beskrivs brott i tonåren som en riskfaktor för att senare varken arbeta eller
studera. I avsnitt 13 framhålls att ungdomar som varken arbetar eller studerar också löper
högre risk att begå brott. Enligt Kriminalvårdens erfarenheter och kunskaper om unga som
begår brott krävs i många fall mer insatser än sysselsättning för att motverka vidare kriminalitet.
Många ungdomar i riskzonen har en mångfacetterad problematik och ofta behövs komplexa
insatser i form av exempelvis missbruksbehandling, psykiatrisk vård tillsammans med insatser
för sysselsättning.
Avsnitt 9
– Bättre kunskapsutveckling
Kriminalvården ställer sig positiva till förslaget i punkt 9.1. Det kan antas att en del av dessa
ungdomar återfinns hos Kriminalvården.
Punkt 9.2 innebär ett främjande av kunskapsbaserade kommunala insatser. Även här kan en del
av Kriminalvårdens unga klienter återfinnas och Kriminalvården ställer sig positiva till att
främja kunskapsbaserade kommunala insatser.
Punkt 9.3 innebär att sammanställa kunskaper om metoder för att förbygga avhopp från
skolan. Kriminalvården vill här påpeka kommunernas ansvar när en ung person som studerar
frihetsberövas. Många gånger finns en ambition hos den unge att fortsätta påbörjade studier
genom Kriminalvårdens Lärcentrum. Detta förutsätter dock nära samverkan med den skola där
eleven var inskriven vid frihetsberövandet vilket idag inte alltid är tydligt för berörda skolor.
Enligt förslaget ska de grupper som identifieras ha särskilt stora problem vid etableringen på
arbetsmarknaden följas. En del av dessa kan återfinnas inom Kriminalvården.
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Avsnitt 10 och 11
– Satsa på unga i samverkan
Enligt förslaget ska bland annat insatser samordnas via kommunernas Samordningsförbund
och Arbetsförmedlingen ska ges i uppdrag att utveckla samverkan med kommuner och statliga
myndigheter kring unga som står särskilt långt från arbetsmarknaden. Kriminalvården vill här
framhålla KRAMI-verksamheten som modell. KRAMI är en välutvecklad samverkansform
som finns på flera orter i landet. KRAMI innebär samlokaliserade resurser från
Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och kommunerna. KRAMI erbjuder ett
vägledningsprogram följt av praktik med mål att få personen i arbete. Arbetet sker efter
konsekvenspedagogisk modell och efter frivillig ansökan.
Avsnitt 12
– Rätt till utbildning för unga som efter avslutad utbildning inte hör till
gymnasiesärskolans målgrupp.
Förslaget innebär en rätt till gymnasial vuxenutbildning även för de elever som tidigare
konstaterats tillhöra gymnasiesärskolan om det senare framkommer att den unge inte tillhör
gymnasiesärskolan personkrets. Detta förutsatt att de uppfyller grundläggande behörighetskrav
för utbildningen. Vissa av dessa individer kan återfinnas inom Kriminalvården.
Förslagen innebär inga direkta ekonomiska konsekvenser för Kriminalvården

Detta ärende har beslutats av Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg. I handläggningen
har även enhetschefen Ulf Jonson, chefsjuristen Elisabeth Lager, gruppchefen Per Björkgren,
nationellt klientutbildningsansvarige Lena Axelsson, verksamhetsutvecklaren Birgitta Persson,
nationell samordnare gällande unga i kriminalvård Åsa Wallengren samt
verksamhetsutvecklaren Maria Lindström (föredragande) deltagit.
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