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Justitiedepartementet

Yttrande avseende remissen Förbättrade åtgärder när
barn misstänks för brott (SOU 2022:1), ert dnr 2022/00245
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har följande synpunkter på det remitterade
förslaget.
4 Utredningar enligt 31 § lagen med särskilda bestämmelser om unga
lagöverträdare
IVO har inga invändningar mot de förslag som läggs fram i fråga om utredningar enligt
31 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, LUL.
Däremot vill IVO – oaktat att detta inte varit ett uttryckligt uppdrag till utredaren - lyfta
frågan om behov av att se över frågan om åldersgränsen på 12 år och att synnerliga skäl
krävs för utredning i de fall barnet är yngre än så.
IVO anser att det ur ett barnrättsperspektiv finns skäl att överväga om det vore mer
adekvat att hänsynen till barnets bästa istället för en strikt åldersgräns skulle vara
avgörande för när en utredning får inledas när ett barn misstänks för brott. Även
yngre barn riskerar att i tidig ålder hamna i kriminalitet och begå allvarliga brott.
Särskilt angeläget är att uppmärksamma de yngre barn som i tidig ålder rekryteras för
att agera inom den organiserade brottsligheten och så långt som möjligt underlätta för
myndigheter att agera till skydd och stöd för dessa barn. En utredning enligt LUL kan
behövas som underlag för att bedöma vilka insatser även ett yngre barn är i behov av
för att avhålla sig från fortsatt kriminalitet. Det kan också ifrågasättas om en strikt
åldersgräns harmoniserar med alla barns rätt till att utan åtskillnad av bland annat ålder
tillerkännas de rättigheter som följer av barnkonventionen.
Vidare anser IVO att det bör övervägas att i socialtjänstlagen (2001:453) peka på
socialnämndens ansvar att överväga begäran enligt LUL, i de fall barn misstänks för
brott och en utredning kan antas ha betydelse för att avgöra behovet av
socialnämndens insatser.
5.5.4 Socialstyrelsens framställningsrätt ska i stället tillkomma Inspektionen för
vård och omsorg
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IVO tillstyrker förslaget, men anser att förutsättningarna för när en framställning bör göras
behöver utvecklas, särskilt avseende lämplighet ur barnets perspektiv.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Sofia Wallström. Avdelningschefen
Peder Carlsson och enhetschefen Karin Hååg har deltagit i den slutliga handläggningen.
Biträdande chefsjuristen Monica Jacobson har varit föredragande.
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