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Yttrande över Justitiedepartementets remiss av betänkandet av utredningen
Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott (SOU 2022:1)
Sammanfattande inställning
Kungsbacka kommun anser att de författningsförslag som utredningen lämnar är bra och relevanta.
Kommunen instämmer därför i utredningens förslag under förutsättning att finansieringsprincipen följs
fullt ut, särskilt vad gäller ökade arbetsuppgifter för socialtjänsten.
Kommunens inställning i detalj
6.3.6 Bestämmelserna om socialtjänstens närvaro vid förhör med barn som misstänks för
brott bör skärpas.
Kungsbacka kommun instämmer i hela förslaget om ökade krav på att socialnämnden ska närvara vid
förhör med den som inte fyllt 18 år.
Det är oftast en fördel om socialtjänsten deltar vid förhör och på så sätt kommer in i ett ärende på ett så
tidigt stadium som möjligt. Vid de tillfällen socialtjänsten idag inte deltar i förhör med alla under 18 år
är det oftast beroende på ett ansträngt arbetsläge och att förhöret kommer med kort varsel vilket gör
det svårt att prioritera. Det är därför viktigt att en lagändring kombineras med en beräkning av hur
mycket ökade resurser som behöver ges för att ha socialsekreterare med beredskap att delta i förhör
med kort varsel.
10.2.3 Förslagen om åtgärder för att säkerställa effektiva och rättssäkra utredningar när barn
misstänks för brott
Utredningen anger att förslaget som innebär ett skärpt krav på att en företrädare för socialtjänsten ska
närvara vid förhör med barn som misstänks för brott får antas innebära en ökad belastning på
socialtjänsten, men att det inte är möjligt att göra någon närmare uppskattning av i vilken omfattning
detta kommer att ske.
Kungsbacka kommun anser att en bedömning av omfattningen måste göras och medel måste tillföras
socialtjänsterna i enlighet med finansieringsprincipen. I denna bedömning måste också tid för
beredskap att medverka i förhör med kort varsel beaktas.
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