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Justitiedepartementet

Betänkandet (SOU 2022:1) Förbättrade åtgärder
när barn misstänks för brott
Ångermanlands tingsrätt ställer sig, med nedan angivet undantag, bakom de
bedömningar som görs i utredningen angående regelverket för utredningar
mot barn som misstänks för brott för att säkerställa rättssäkerhet och
effektivitet i sådana utredningar.
Tingsrätten har i och för sig inget att erinra mot förslaget att åklagaren ska
kunna meddela strafföreläggande gällande ungdomstjänst. Tingsrätten
konstaterar dock att de skäl som redovisas i utredningen i denna del inte är
särskilt övertygande. När den nu gällande lagstiftningen infördes framhölls
vikten av att den unge ställdes inför rätta för att inse allvaret i brottet. I 27 §
lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
stadgas att tingsrätten ska hålla huvudförhandling i mål mot den som inte
fyllt 18 år även om det inte finns anledning att döma till någon annan påföljd
än böter. Detta torde vara bakgrunden till att åklagarna väcker åtal för
olovlig körning där 15-17-åringar fört ombyggda s.k. EPA-traktorer och där
påföljden regelmässigt blir dagsböter. Om tanken nu är att det är viktigare
att skydda den unge från en domstolsprocess borde detta även gälla t.ex.
ungdomsvård. Vidare bör sista stycket i 27 § lagen (1964:167) med särskilda
bestämmelser om unga lagöverträdare kunna upphävas och möjligheterna
för tingsrätten att kunna meddela dom på handlingarna utökas. Enligt
tingsrättens mening bör vidare en domstol kunna meddela dom på
ungdomstjänst utan medverkan av nämndemän.
Tingsrätten tillstyrker i övrigt de lagförslag som utredningen lämnar.
-----------------------Detta yttrande har beslutats gemensamt av lagmannen Lena Wahlgren,
rådmännen Anita Enocksson, Magnus Wiklund, Johan Ahlberg och Susanne
Söderström samt tingsfiskalerna Charlotte Svensson Prozenko och Helin
Talayhan
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