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Remissvar Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott, SOU
2022:1
Kontorets förslag till nämnden
Nämnden antar yttrandet och översänder detsamma som kommunens svar till Justitiedepartementet.

Sammanfattning av ärendet
Justitiedepartementet har sänt ut SOU 2022:1 ”Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott” på
remiss. Kommunstyrelsen har delegerat till socialnämnden att besvara remissen.
Utredningens uppdrag har varit att se över regelverket för utredningar mot barn som misstänks för brott
med syfte att förbättra detta och säkerställa att en hög grad av rättssäkerhet och effektivitet upprätthålls i
sådana utredningar.
Kontoret har upprättat ett förslag på remissyttrande. Kontoret föreslår att nämnden antar yttrandet och
översänder detsamma som kommunens svar till Justitiedepartementet.

Beslutsunderlag
Socialkontorets tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-14
Förslag Remissyttrande över Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott, SOU 2022:1, daterad
2022-03-14
Utdrag ur SOU 2022:1 rubricerat ”Sammanfattning”, s. 17 - 26
Missiv Justitiedepartementet
Delegationsprotokoll KS § 5, daterad 2022-02-08

Ärendefördjupning
Bakgrund
Justitiedepartementet har sänt ut SOU 2022:1 ”Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott” på
remiss. Kommunstyrelsen har delegerat till socialnämnden att besvara remissen. Utredningens uppdrag
har varit att se över regelverket för utredningar mot barn som misstänks för brott med syfte att förbättra
detta och säkerställa att en hög grad av rättssäkerhet och effektivitet upprätthålls i sådana utredningar.
Utredningens förslag i sammandrag
För att närmare kunna utreda omständigheter kring ett brott där brottsmisstanke rör ett barn under 15 år
finns möjligheten att under vissa förutsättningar inleda en utredning enligt 31 § LUL (lagen med särskilda
bestämmelser om unga lagöverträdare). Utredningen konstaterar att paragrafens första stycke som
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utgörs av en presumtionsregel tillämpas på avsett sätt. Däremot tillämpas inte det andra stycket som
handlar om socialtjänstens möjlighet att påkalla utredning i samma utsträckning. Detsamma gäller även
för de särskilda fall som finns i det tredje stycket. Utifrån detta föreslår utredningen att Socialstyrelsen
genomför kunskapshöjande insatser riktade mot socialtjänsten. Därtill föreslår utredningen att den sista
delen av paragrafen får en mindre restriktiv utformning.
Vidare föreslår utredningen att möjligheten att föra bevistalan utvidgas och att åklagarmyndigheten ges
rätt att på eget initiativ väcka beslutstalan. Utredningen understryker vidare att socialtjänsten har en
central roll att spela när barn misstänks för brott och att kravet på närvaro bör, enligt utredningens
bedömning, skärpas. Förslag lämnas därför att vid förhör med ett barn som fyllt 15 år men inte 18 år och
som är misstänkt för ett brott på vilket fängelse kan följa, ska en företrädare för socialtjänsten närvara
om det inte finns särskilda skäl som talar häremot.
Utredningen har visat att socialnämndens yttranden ofta saknar uppgift om i vilken utsträckning en
tidigare utdömd ungdomspåföljd har fullgjorts. Det föreslås därför att bestämmelsen i 11 § LUL
kompletteras med en skyldighet för socialnämnden att i ett yttrande redovisa i vilken utsträckning den
som yttrandet gäller har fullgjort en tidigare utdömd påföljd avseende ungdomstjänst eller ungdomsvård.
Drogtester ska genomföras av barn under 15 år när det finns skälig misstanke om att barnet har använt
narkotika. Därför föreslås att bestämmelsen i 36 b § LUL ges en mindre restriktiv utformning. För att få
en snabbare reaktion på det brott den unge begått och att göra att det inte blir nödvändigt med en
domstolsförhandling, föreslås att ungdomstjänst ska kunna förordnas genom ett strafföreläggande.
Det ökade kravet på närvaro vid förhör med barn som misstänks för brott förväntas innebära en ökad
belastning för socialtjänsten, men omfattningen uppskattas inte närmare. Enligt utredningen förväntas
också förslagen få en viss brottsavhållande effekt. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1
januari 2023.
Kontoret har upprättat ett förslag på remissyttrande. Kontoret föreslår att nämnden antar yttrandet och
översänder detsamma som kommunens svar till Justitiedepartementet.

Samberedning
Ej aktuellt

Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Ej aktuellt

Annika Rådström
Socialdirektör
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Beslutet skickas till
ju.remissvar@regeringskansliet.se
ju.da@regeringskansliet.se (Kopia)
Kommunstyrelsen
Akten
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