Velfærds- og Sundhedsstab

Borgercases - Kriminalpræventivt tilsyn
Herunder beskrives to borgere der er pålagt kriminalpræventivt tilsyn. Beskrivelserne giver
indsigt i hvilken type borgere der føres tilsyn med, deres udfordringer og kriminalitetstyper,
samt den diversitet der kendetegner området.

Borgercase 1
S er 29 år gammel og mental retarderet i middelsvær grad. Hans nuværende diagnose er
specifik psykose, og der tegner sig et tydeligt kronisk skizofrent billede.
Dom
I 2013 blev S dømt til anbringelse i institution for personer med vidtgående psykiske handicap.
Dommen blev afsagt for blandt røveri og besiddelse af kniv.1 Der blev ikke fastsat en
længstetid for foranstaltningen.
Anbringelse i Institution i henhold til dom
S har siden 2013 haft ophold på en institution for udviklingshæmmede efter servicelovens §
108.2
Efter en indlæggelse på lukket psykiatrisk afdeling i 2016, hvor han var psykotisk, paranoid,
præget af angst og udviste udadreagerende adfærd, flyttede S til et andet botilbud. Det nye
botilbud kan bedre imødekomme hans behov, for blandt andet skærmning og
mandsopdækning 24 timer i døgnet.
På nuværende tidspunkt er S mandsopdækket af 2 personer alle vågne timer, og har flere
gode dage.
Ny kriminalitet
S er sigtet for 3 voldsforhold, som er begået under ophold i tidligere institution. Disse sigtelser
afventer behandling i Retten.

1

Dommen blev afsagt for overtrædelse af blandt andet straffelovens § 288, stk. 1, nr. 1 for røveri og
våbenlovens §10 stk. 2 jf. § 4 stk. 1 for besiddelse af kniv.
2 Servicelovens § 108 om varige botilbud.
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Borgercase 2
P er 21 år og er mental retarderet i lettere grad. Han er beskrevet med opmærksomheds- og
koncentrationsvanskeligheder samt indlærings- og hukommelsesvanskeligheder.
Dom
I 2013 blev P dømt, for blandt andet røveri og tyveri, til tilsyn af Horsens Kommune.3 Det
betyder at P skal efterkomme tilsynsmyndighedens bestemmelse om ophold og arbejde.
Ydermere kan tilsynsmyndigheden træffe bestemmelse om anbringelse i institution for
personer med vidtgående psykiske handicap.
Der blev ikke fastsat en længstetid for foranstaltningen.
Ophold og arbejde i henhold til dom
P har haft en belastet opvækst. Udviser udadreagerende negativ adfærd, og har et stort hashmisbrug fra han er 10 til 16 år gammel. Som 16 årig anbringes han på et opholdssted, hvor
han er mandsopdækket i en lang periode. Han gennemgår en positiv udvikling, kommer ud af
sit hash- misbrug, og får lært at styre sit temperament. Han kommer i flere arbejdspraktikker,
hvor han får ros for sin indsats.
Da P fylder 18 år overgår hans sag til voksenområdet. P får egen lejlighed gennem Horsens
Kommune. Han ønsker at klare sig selv og komme i arbejde. Han bevilges 10 timers
socialpædagogisk støtte pr./uge, som reduceres indtil den afsluttes primo 2016.
I 2017 igangsættes socialpædagogisk støtte igen i en kort periode, da P har svært ved at klare
sig på sin elevløn, og ikke betaler sin husleje. Han må fraflytte sin lejlighed og får
socialpædagogisk hjælp, indtil han igen har styr på sin situation, sin økonomi mv.
P kommer i aktivering som pedel, og i praktik i et VVS firma. I september 2018 er han EGU
elev og i gang med en 2 årig erhvervsfaglig grunduddannelse indenfor VVS.
Ny kriminalitet
P har i 2017 modtaget 2 bødeforlæg for at være i besiddelse af hash og for at have forstyrret
den offentlige orden. I 2018 er der rejst nye sigtelser mod ham.

3 Dommen blev afsagt for overtrædelse af blandt andet straffelovens § 288, stk. 1, nr. 1 for røveri og §
293 a for tyveri.
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