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Referat 
Arbetsgruppen hade till uppgift att framlägga de nödvändiga utvecklingsförslagen av lagstiftningen och 
verksamheten som bidrar till att 1) samhällspåföljden kan verkställas oftare än i dag trots den dömdes 
missbruksproblem, 2) behovet av rehabiliteringen av missbrukare beaktas systematiskt som en del av 
verkställigheten av samhällspåföljden, i syfte att öka straffets specialprevention och verkningsfullhet och 3) bruket 
av det ovillkorliga fängelsestraffet kan minskas. 
 
Arbetsgruppen har bedömt bruket av samhällspåföljder i ljuset av statistiska material och separata undersökningar 
och speciellt den sociala ställningen av och hur allmänt missbruket är bland dem som döms till samhällspåföljder. 
Arbetsgruppen har också beaktat utvecklingen av servicesystemet inom missbrukarvården och ändringar i bruket av 
rusmedel. Arbetsgruppen anser att ett speciellt problem är att påföljdssystemet fungerar delvis diskriminerande 
eftersom de åtalades svåra sociala problem allt oftare hindrar bruket av samhällstjänsten. Om rehabiliteringen av 
missbrukare utnyttjas mera systematiskt än för närvarande, ökar det också verkningsfullheten av påföljderna 
eftersom en bättre hantering av missbruksskador minskar risken för återfallsbrottslighet. 
 
Arbetsgruppen framställer att rehabiliteringen av missbrukare fogas vid behov till verkställigheten av alla 
samhällspåföljder. Detta förutsätter ett allt tätare planmässigt kundenligt samarbete mellan Kriminalvårdsväsendet 
och kommunens social- och hälsovård. 
 
De största ändringarna föreslås i samhällstjänsten som nu för tiden är den mest använda samhällspåföljden. 
Arbetsgruppen anser att det finns anledning att utveckla tjänstgöringsnätverket så att Kriminalvårdsväsendet självt 
kan administrera tjänstgöringsplatser samt å andra sidan så att samhällstjänsten kunde avtjänas på flera sätt än nu, 
t.ex. i grupper. Verksamhetsprogram som syftar till att förebygga återfallsbrottslighet samt rehabilitering enligt lagen 
om missbrukarvård bör enligt arbetsgruppens framställning användas i tydligt större utsträckning än i dag, högst 50 
timmar som en del av verkställigheten av samhällstjänsten. Den rehabiliterande samhällstjänsten som arbetsgruppen 
föreslår ökar antalet dem som döms till tjänsten uppskattningsvis med tio procent. Det dagliga antalet dem som döms 
till fängelse för högst åtta månader minskar med de föreslagna åtgärderna cirka med 40–50 personer. 
 
Kriminalvårdsväsendet svarar fortfarande för verkställigheten och övervakningen av straffen, kommunens social- 
och hälsovård svarar för bedömningen av behovet av rehabiliteringen och genomförandet av den. Genomförandet av 
förslagen förutsätter reformer i lagstiftningen och verksamheten och de kunde verkställas i sin helhet vid ingången 
av år 2008. 
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