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Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
dels att 12, 15 a, 16, 17, 19, 20, 42 och 43 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas tre nya paragrafer, närmast före rubriken
Särskilda befogenheter 14 a § samt närmast före rubriken Upphörande av
vård 20 a och 20 b §§, av följande lydelse.
12 §2 För vård av unga som på någon grund som anges i 3 § behöver stå
under särskilt noggrann tillsyn skall det finnas särskilda ungdomshem.
Om socialnämnden har beslutat att den unge skall vistas i ett hem som avses i första stycket skall Statens institutionsstyrelse anvisa plats i ett sådant
hem.
Får någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen och är verksam vid
ett särskilt ungdomshem kännedom om att den unge har en sådan smittsam
sjukdom som enligt 1 kap. 3 § andra stycket smittskyddslagen (2004:168)
utgör allmänfarlig sjukdom, skall Statens institutionsstyrelse underrättas, om
det inte står klart att det inte finns risk för smittspridning.
14 a § Statens institutionsstyrelse skall följa upp verksamheten enligt
denna lag. Uppföljningen skall omfatta tiden såväl under som efter avslutad
vård.
Socialnämnden skall till Statens institutionsstyrelse lämna de uppgifter
om enskilda som Statens institutionsstyrelse behöver för att fullgöra den
skyldighet som följer av första stycket.
15 a §3 Den intagne har rätt att ringa och ta emot telefonsamtal, ta emot
besök samt vistas utanför hemmet i den utsträckning som lämpligen kan ske.
Den intagne får dock förvägras telefonsamtal och besök, om det kan äventyra vården eller ordningen vid hemmet.
En vistelse utanför hemmet skall avse en på förhand bestämd tid, dock
högst fyra veckor.
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Beslut om inskränkning i rätten att föra telefonsamtal eller ta emot besök
samt om vistelse utanför hemmet fattas av Statens institutionsstyrelse. Beslut om vistelse utanför hemmet skall fattas efter samråd med socialnämnden.
I lagen (1996:981) om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård finns bestämmelser om besök på vårdinstitutioner enligt denna lag.
16 §4 Den som omfattas av bestämmelserna i 15 § får inte inneha narkotika, alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel, sådana medel som avses i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller sådana varor som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
eller injektionssprutor, kanyler eller andra föremål som är särskilt ägnade att
användas för missbruk av eller annan befattning med narkotika. Den unge
får inte heller inneha något annat som kan vara till men för vården eller ordningen vid hemmet. Om sådan egendom påträffas, skall den omhändertas.
17 §5 Om det behövs, får den som omfattas av bestämmelserna i 15 §
kroppsvisiteras eller ytligt kroppsbesiktigas, vid ankomst till hemmet, för
kontroll av att denne inte bär på sig något som han eller hon inte får inneha
där. Detsamma gäller om det under vistelsen i hemmet uppkommer misstanke att sådan egendom skall påträffas hos honom eller henne.
All den hänsyn som omständigheterna medger skall iakttas vid kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning. Om möjligt skall ett vittne närvara.
19 §6 Den som omfattas av bestämmelserna i 15 § får underkastas övervakning av sina brev och andra försändelser, om detta behövs med hänsyn
till ordningen vid hemmet eller till den unges särskilda förhållanden. För
detta ändamål får Statens institutionsstyrelse öppna och ta del av försändelser som kommer till eller sänds från den unge. Om en ankommande försändelse innehåller egendom som den unge inte får inneha enligt 16 §, skall
egendomen omhändertas.
Brev mellan den unge och en svensk myndighet eller advokat eller hans
eller hennes offentliga biträde skall vidarebefordras utan föregående granskning.
20 §7 Har narkotika, alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel, sådana medel som avses i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller sådana varor som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot
vissa hälsofarliga varor omhändertagits enligt 16 eller 19 § eller har sådan
egendom påträffats inom ett hem för särskilt noggrann tillsyn utan att det
finns någon känd ägare till egendomen, skall Statens institutionsstyrelse låta
förstöra eller försälja egendomen enligt bestämmelserna om beslagtagen
egendom i 2 § första stycket 1 lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m. Belopp som har erhållits vid försäljning tillfaller staten.
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Detsamma skall gälla i fråga om injektionssprutor, kanyler och andra föremål som är särskilt ägnade att användas för missbruk av eller annan befattning med narkotika.
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20 a § Tvångsåtgärder enligt 15–15 c §§ och 17–19 §§ får användas endast om de står i rimlig proportion till syftet med åtgärden. Är mindre ingripande åtgärder tillräckliga, skall de användas.
20 b § I 15 a och 18–20 §§ finns bestämmelser om att beslut fattas av Statens institutionsstyrelse. Härutöver fattas beslut enligt 15 och 15 b–17 a §§
av Statens institutionsstyrelse.
42 §8 Beslut av Statens institutionsstyrelse enligt denna lag får överklagas
hos länsrätten, om beslutet
1. innebär inskränkningar i särskilt fall av rätten för den som vistas i hemmet att enligt 15 a § föra telefonsamtal eller ta emot besök,
2. gäller vård i enskildhet enligt 15 b § eller avskildhet enligt 15 c §, eller
3. avser förstörande eller försäljning av egendom enligt 20 §.
Överklagande prövas av den länsrätt som meddelat beslutet om vård.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
43 §9 Polismyndigheten skall lämna biträde för att på begäran av
1. socialnämnden eller nämndens ordförande eller rätten bereda en läkare,
som avses i 32 §, tillträde till den unges hem eller för att föra den unge till läkarundersökningen,
2. socialnämnden eller någon ledamot eller tjänsteman som nämnden har
förordnat genomföra beslut om vård eller omhändertagande med stöd av
denna lag, och
3. Statens institutionsstyrelse efterforska och återhämta den som vårdas
vid ett hem för särskilt noggrann tillsyn på någon grund som anges i 3 §, om
den unge har avvikit från hemmet, eller för att ombesörja någon annan förflyttning av honom eller henne.
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.
2. Beslut som före lagens ikraftträdande fattats av den som förestår vården
vid ett särskilt ungdomshem skall vid tillämpningen av denna lag anses fattade av Statens institutionsstyrelse.
På regeringens vägnar
MORGAN JOHANSSON
Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)
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