SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-04-12
§ 90

Dnr 2022/33-1.9.1

Svar på remiss SOU 2022:1 Förbättrade
åtgärder när barn misstänks för brott
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avge remissyttrande enligt förslag.
Ärendebeskrivning
Lessebo kommun har inbjudits att inkomma med remissyttrande
gällande SOU 2022:1. Utredningen har haft i uppdrag att se över
regelverket för utredningar mot barn som misstänks för brott, i syfte
att förbättra detta regelverk och säkerställa att en hög grad av rättssäkerhet och effektivitet upprätthålls i sådana utredningar. IFO-chef
har tagit fram förslag på yttrande.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2022-03-29 § 71
Tjänsteskrivelse 2022-03-22
Remissyttrande från IFO-chef
Sammanfattning från SOU 2022:1

Beslutsexpediering
Regeringskansliet
Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Remissyttrande gällande: Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott
(SOU 2022:1)
Bakgrund
Socialtjänsten i varje kommun ska verka för att barn och unga växer upp under trygga
förhållanden. I arbetet med barn som far illa är de skyldiga att samverka med bland annat
hälso- och sjukvården, skolan och polisen.
Sammanfattning av uppdraget
Regeringen beslutade den 19 december 2019 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att
se över regelverket för utredningar mot barn som misstänks för brott (dir. 2019:103).
Utredaren skulle bl.a. analysera om de särskilda bestämmelser som rör utredningar om brott
som barn under 15 år misstänks ha begått är ändamålsenliga och se över systemet med
bevistalan. I uppdraget ingick också att analysera om bestämmelserna om förhör med barn
under 18 år som misstänks för brott är ändamålsenliga, liksom att utvärdera bestämmelserna
om drogtest av barn under 15 år och att ta ställning till om det bör införas en möjlighet för
åklagare att genom strafföreläggande besluta om ungdomstjänst.
Lessebo kommun har av Socialdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss.
Synpunkter
Lessebo kommun instämmer i huvudsak i de lagändringar som utredningen föreslår.
Konsekvenser för kommunen
Lagändringen kommer på lång sikt innebära ett behov av personalförstärkning och
kompetensförstärkning inom socialtjänsten. För kommunernas socialtjänstförvaltningar kan
exempelvis det ökade kravet på närvaro vid förhör med barn som misstänks för brott innebära
en ökad belastning för socialtjänsten.
Barnrättsperspektiv
Det varit önskvärt om denna remiss hade redovisat huruvida man har beaktat barnens bästa
samt hur barns åsikter har beaktats.
I tjänsten: Xhevat Latifi, verksamhetschef IFO

