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Statens institutionsstyrelse (SiS) har ombetts att yttra sig över det nämnda betänkandet. 

SiS har inget att invända mot förslagen i betänkandet och vill anföra följande.  

 

SiS delar utredningens bedömning att förslaget om att höja minimistraffet för våldtäkt 

och våldtäkt mot barn kommer att leda till ökade kostnader för SiS. Utredningen har 

gjort en rimlig bedömning av kostnadsökningen.  

 

Personer som dömts för sexualbrott har i regel särskilda skyddsbehov. Att fler barn och 

unga som är dömda för sexualbrott kommer att verkställa sluten ungdomsvård vid SiS 

särskilda ungdomshem kan därför även antas påverka myndighetens säkerhetsarbete. 

En ökning av antalet barn och unga med särskilda skyddsbehov medför ett större 

behov av att kunna differentiera barn och unga både utifrån vårdbehov och vilken 

säkerhetsnivå som den unge bör placeras i. 

 

För närvarande har SiS en avdelning vid ett särskilt ungdomshem som är särskilt 

inriktad på att vårda barn och unga som dömts till sluten ungdomsvård efter att ha 

begått sexualbrott. SiS använder behandlingsprogrammet STOPPA för barn och unga 

som har begått sexuella övergrepp.  

 

En ökning av antalet domar på sluten ungdomsvård med fem fall per år innebär att SiS 

behöver tillskapa ytterligare en avdelning för målgruppen. Förslaget medför även ett 

behov av kompetensutveckling och sannolikt rekrytering av nya medarbetare med 

uppgift att arbeta med behandlingsprogrammet STOPPA. Även utifrån detta kan 

förslaget förväntas medföra ökade kostnader för SiS.  
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Beslut i detta ärende har fattats av ställföreträdande generaldirektören Robert Stenbom. 

I den slutliga handläggningen har kommunikationsdirektören Åsa Hedin och 

biträdande chefsjuristen Caroline Hellström deltagit. Föredragande har varit juristen 

Emma Enhol. 

 

 

 

 

Robert Stenbom 
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