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Remissvar - Slopad straffrabatt för unga myndiga (SOU 2018:85) 
 
Inledning 
 
Sammanfattning 
Åklagarmyndigheten ifrågasätter behovet av att avskaffa ungdomsreduktionen 
för alla unga lagöverträdare i åldern 18-20 år och avstyrker förslaget i sin helhet. 
Dels är bevekelsegrunden till en sådan reform tveksam, dels blir ett så 
omfattande genomförande mycket kostsamt för staten. Myndigheten förespråkar 
istället att alternativ till ett generellt avskaffande bör utredas vidare för endast 
gruppen unga lagöverträdare som begår de grövsta brotten.  
 
Givet direktivets utformning instämmer Åklagarmyndigheten i förslagen på hur 
ungdomsreduktionen för unga lagöverträdare i åldern 18-20 år kan avskaffas. 
Myndigheten tillstyrker utredarens bedömning att inte ändra 
ungdomsreduktionen avseende unga lagöverträdare i åldern 15-17 år.   
 
Överväganden kring behovet av ändrad lagstiftning 
En generellt slopad ungdomsreduktion drabbar alla unga lagöverträdare i åldern 
18-20 år, alltså även de som varken har kopplingar till organiserad brottslighet 
eller annan allvarlig gängrelaterad brottslighet. Ett genomförande av nu angivna 
förslag kommer således att få konsekvenser som går långt utöver syftet med 
förändringen. Åklagarmyndigheten anser att det krävs insatser mot organiserad 
brottslighet och annan kriminalitet förenad med gängbildning, även då detta 
involverar unga personer.  
 
Istället för en slopad ungdomsreduktion för alla unga lagöverträdare finns det 
alternativa möjligheter att komma åt just den grova ungdomsbrottsligheten. En 
sådan möjlighet är att införa ett nytt stycke i 29 kap. 7 § brottsbalken som 
uttryckligen föreskriver att ungdomsreduktion för lagöverträdare i åldern 18-20 
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år inte ska tillämpas i vissa fall. Regeln skulle kunna utgå från brott med en viss 
straffskala, från ett visst straffvärde eller hänföra sig till omständigheter i 
utredningen som visar att den åtalade gjort sig skyldig till upprepad allvarlig 
brottslighet förenad med organiserad brottslighet eller annan kriminalitet 
förknippad med gängbildning. Åklagarmyndigheten ser dock vissa 
tillämpningssvårigheter i bevishänseende med en bestämmelse som tar sikte på 
särskilda angivna omständigheter. Myndigheten förespråkar istället att 
bestämmelsen är kopplad till straffskalan för en viss rubricering eller till det 
samlade straffvärdet för en viss brottslighet. Fördelarna med en sådan skrivning 
skulle vara att det är brottslighetens allvar som utgör grund för när 
ungdomsreduktionen inte ska tillämpas.  
 
Gränsen för när en sådan regel skulle tillämpas kan diskuteras och bör utredas 
närmare. Ett alternativ är att gränsen dras vid ett samlat straffvärde om fyra års 
fängelse och då omfattar endast den allra grövsta brottsligheten som t.ex. mord, 
synnerligen grov misshandel, människorov, grov våldtäkt, grovt rån eller annan 
flerfaldig brottslighet. Ett annat alternativ är att gränsen dras vid ett samlat 
straffvärde om fängelse i två år och då även omfattar brott som t.ex. våldtäkt, 
grovt övergrepp i rättssak, grovt narkotikabrott, grovt vapenbrott eller annan 
flerfaldig brottslighet.  
 
Åklagarmyndigheten anser således att utformningen av ett nytt stycke i 29 kap. 7 
§ brottsbalken borde utredas närmare i syfte att undanta just den grupp av unga 
lagöverträdare som gör sig skyldig till den grövsta brottsligheten från generell 
ungdomsreduktion. En sådan ändring skulle motsvara det behov av strängare 
påföljder som regeringen efterfrågar i direktivet. En sådan ändring skulle också 
medföra lägre kostnader för staten än den nu föreslagna lösningen.  
 
Åklagarmyndigheten noterar att en ändring i enlighet med ovan skulle kräva en 
översyn av det nuvarande andra stycket i 29 kap. 7 § brottsbalken. 
 
Utgångspunkter 
I betänkandet finns en grundlig genomgång av tidigare överväganden kring 
straffrättslig och straffprocessuell särbehandling av unga lagöverträdare, hur det 
nuvarande systemet är uppbyggt och hur andra länder har utformat sin 
lagstiftning. Det kan konstateras att det i Sverige finns en lång historik av att 
särbehandla ungdomar upp till 21 års ålder och att särbehandling i mildrande 
riktning förekommer även i de nordiska länderna och i Tyskland. Synsättet har 
även manifesterats i Påföljdsutredningen (SOU 2012:34) som ansåg att 20 år var 
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ett naturligare riktmärke än 18 år för när reduktionen skulle upphöra. 
Påföljdsutredningen påpekade särskilt att en avskaffad ungdomsreduktion för 
åldersgruppen 18-20 år skulle innebära orimliga tröskeleffekter i förhållande till 
omyndiga lagöverträdare och en väsentlig ökning av fångtalet. 
Åklagarmyndigheten delade Påföljdsutredningens bedömningar och förslag 
gällande lagöverträdare i åldern 18-20 år. Myndigheten anser att det inte 
föreligger tillräckliga skäl att nu ändra den uppfattningen. 
 
I betänkandet sammanfattas forskningsläget inom psykologin och neurologin, 
varvid det kan konstateras att en sänkning av den nuvarande 21-årsgränsen för 
straffrättslig särbehandling av unga lagöverträdare inte kan motiveras av modern 
psykologisk eller neurologisk forskning. Likaså presenteras tillgänglig statistik 
över ungdomsbrottslighetens utveckling, vilket leder till slutsatsen att 
ungdomsbrottsligheten minskar och att den trenden i huvudsak gäller även när 
enskilda allvarliga brottstyper studeras. Med hänsyn härtill ansluter sig 
Åklagarmyndigheten till utredningens slutsatser att det inte finns något 
erfarenhetsbaserat stöd för skärpta påföljder för unga lagöverträdare.  
 
Förslagen 
Givet direktivets utformning vill Åklagarmyndigheten framföra följande 
synpunkter på förslagen i betänkandet. Synpunkterna följer dispositionen i 
betänkandet. 
 
Ändrade bestämmelser om straffmätning för unga (avsnitt 8) 
Tillämpningsområdet för bestämmelsen om ungdomsreduktion vid 
straffmätningen ändras (8.2.2) 
Om utgångspunkten är att avskaffa ungdomsreduktionen för alla unga 
lagöverträdare i åldern 18-20 år delar Åklagarmyndigheten det föreslagna 
tillvägagångssättet, dvs. att ändra tillämpningsområdet för 29 kap. 7 § 
brottsbalken så att ungdomsreduktion, som idag gäller för lagöverträdare under 
21 år, endast ska gälla för den som har begått brott innan den unge fyllt 18 år.  
 
Bestämmelser om skärpt straffskala vid återfall i brott ändras (8.2.3) 
En logisk följd av det givna direktivet att avskaffa ungdomsreduktionen för alla 
unga lagöverträdare i åldern 18-20 år är att ändra bestämmelsen i 26 kap. 3 § 
andra stycket brottsbalken så att återfall i förhållande till brott som begåtts från 
och med 18 års ålder kan beaktas. Åklagarmyndigheten instämmer i den 
bedömningen.   
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Preskription (8.2.4) 
Med hänvisning till direktivets utformning delar Åklagarmyndigheten 
bedömningen att justera åldersgränsen från 21 år till 18 år i bestämmelsen i 35 
kap. 2 § första stycket brottsbalken, så att bortfallande av påföljd för de 
allvarliga brottstyper som anges i paragrafen endast ska ske om lagöverträdaren 
var under 18 år vid tidpunkten för brottet.  
 
Ingen repressionshöjning för lagöverträdare som är 15-17 år (8.3.2) 
I betänkandet presenteras fyra olika modeller för ungdomsreduktion i åldern 15-
17 år. Gemensamt för alla fyra modeller är att en förändrad ungdomsreduktion 
för åldersgruppen 18-20 år kommer att medföra tröskeleffekter av olika grad för 
lagöverträdare som nyligen fyllt 18 år. Åklagarmyndigheten delar utredningens 
bedömning att behålla den nuvarande modellen, dvs. alternativ 1 – ”dubbla 
trösklar”, trots att det kommer att innebära en betydande tröskeleffekt. Eftersom 
det saknas stöd för att en repressionshöjning avseende denna åldersgrupp skulle 
leda till minskad brottslighet på ett övergripande plan, kan intresset av att 
minimera och utjämna tröskeleffekter inte ensamt motivera repressionshöjningar 
för åldersgruppen. Därtill kommer att en ändring av ungdomsreduktionen för de 
yngsta lagöverträdarna skulle få en mycket stor inverkan på systemet av 
påföljder inom socialtjänsten för den här gruppen. Med samma resonemang 
delar Åklagarmyndigheten bedömningen att alternativ 4 – ”mindre tröskel” bör 
väljas i andra hand och före alternativ 2 och 3. För det fall någon av dessa tre 
alternativ skulle väljas krävs en annan formulering än den föreslagna i 29 kap. 7 
§ brottsbalken. 
 
Fortsatt ungdomsreduktion för lagöverträdare i åldern 15-17 år ska framgå av 
lagtext (8.3.3) 
Åklagarmyndigheten tillstyrker förslaget att den enligt rättspraxis yttre ramen för 
ungdomsreduktionen för lagöverträdare i åldern 15-17 år ska kunna utläsas av 29 
kap. 7 § brottsbalken och att det av lagtexten ska framgå att ett fängelsestraff 
som motsvarar mer än hälften av brottets straffvärde får mätas ut för brott som 
har begåtts av en lagöverträdare i åldern 15-17 år endast om det krävs för att 29 
kap. 4 § brottsbalken ska kunna tillämpas. Åklagarmyndigheten delar 
bedömningen att inte införa ytterligare detaljreglering av reduktionen i lagtext.  
 
Fortsatt möjlighet att beakta begränsad utveckling, erfarenhet och 
omdömesförmåga (8.4) 
Åklagarmyndigheten delar bedömningen att bestämmelsen i 29 kap. 3 § första 
stycket 3 brottsbalken kommer att tillämpas i större utsträckning om 
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ungdomsreduktionen avskaffas för lagöverträdare i åldern 18-20 år. 
Myndigheten anser att det är viktigt att bestämmelsen finns kvar och ger 
utrymme för strafflindring i de fall där det finns skäl för det. Då bestämmelsen i 
sig inte har ändrats bör den alltjämt tillämpas restriktivt och inte vara tillämplig 
så snart yngre personer har begått brott.  
 
Åklagarmyndigheten ser dock en risk i att invändningar om den unges bristande 
utveckling, erfarenhet eller omdömesförmåga kommer att öka både under 
förundersökning och vid huvudförhandling. Då bestämmelsen i 29 kap. 3 § 
brottsbalken hänför sig till straffvärdebedömningen medför det att åklagaren 
kommer att behöva vidta utredningsåtgärder inom ramen för förundersökningen 
för att klarlägga omständigheter kring den unges person. Myndigheten befarar 
att sådana utredningsåtgärder kan komma att tynga processen och att det kan 
vara svårt att föra bevisning om en persons bristande utveckling, erfarenhet eller 
omdömesförmåga för det fall det inte finns läkarintyg. Det finns mot bakgrund 
härav risk för att utredningarna kommer att kräva längre utredningstid hos polis 
och åklagare samt även i samband med huvudförhandling i form av mer muntlig 
och skriftlig bevisning.  
 
Då det är svårt att överblicka konsekvenserna av hur 29 kap. 3 § brottsbalken 
kommer att tillämpas i ljuset av den föreslagna reformen anser 
Åklagarmyndigheten att bestämmelsens innehåll behöver ses över om 
ungdomsreduktionen avskaffas.  
 
Valet av påföljd (avsnitt 9) 
Kravet på särskilda skäl för fängelse för lagöverträdare i ålder 18-20 år tas bort 
och tillämpningsområdet för de särskilda ungdomspåföljderna ändras (9.2.2-3) 
En logisk följd av det givna direktivet att avskaffa ungdomsreduktionen för alla 
unga lagöverträdare i åldern 18-20 år är att i 30 kap. 5 § brottsbalken ta bort 
kravet på särskilda skäl för att kunna döma dessa lagöverträdare till fängelse 
samt att i 32 kap. 1-2 §§ brottsbalken ändra bestämmelserna om ungdomsvård 
och ungdomstjänst så att dessa påföljder endast kan tillämpas på lagöverträdare i 
åldern 15-17 år. Åklagarmyndigheten instämmer i den bedömningen. 
Myndigheten delar också utredningens bedömning att tillämpningsområdena bör 
knytas till åldern vid tidpunkten för brottet i stället för vid tidpunkten för rättens 
dom.  
 
En konsekvens av att lagöverträdare i åldern 18-20 år ska bedömas som andra 
myndiga lagöverträdare är att brott som den unge begått i åldern 15-17 år 
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kommer att kunna läggas till grund för ett val av fängelse som påföljd när den 
unge fyllt 18 år. Åklagarmyndigheten delar bedömningen att denna s.k. 
ryggsäcksproblematik inte är önskvärd, men konstaterar samtidigt att påföljden 
för en 18-åring som återfaller i brott inte nödvändigtvis kommer att behöva 
bestämmas till fängelse utan att den unge istället kan ådömas en icke 
frihetsberövande påföljd, såvida inte straffvärde och brottslighetens art talar 
emot. 
 
En annan konsekvens av förslaget är att brottsbalkens bestämmelser om unga 
lagöverträdare kommer att skilja sig mot den socialrättsliga lagstiftningens 
bestämmelser i fråga om ålder. En ungdom i åldern 18-20 år kan vara föremål 
för insatser enligt den socialrättsliga lagstiftningen samtidigt som det inte längre 
kommer att finnas lagliga förutsättningar att döma den som begått brott i denna 
ålder till ungdomsvård. För att undvika svårigheter att samordna påföljder som 
verkställs i statlig regi med insatser enligt den socialrättsliga lagstiftningen delar 
Åklagarmyndigheten betänkandets idé att utforma en undantagsregel 
innebärande att ungdomsvård ska kunna tillämpas på lagöverträdare i åldern 18-
20 år, t.ex. då den unge redan vårdas enligt LVU, om det finns särskilda skäl för 
det. 
 
Påföljdsval för lagöverträdare i åldern 15-17 år (9.3) 
Åklagarmyndigheten delar bedömningen att bestämmelsen i 30 kap. 5 § första 
stycket brottsbalken om val av påföljd för lagöverträdare i åldern 15-17 år i fråga 
om kravet på synnerliga skäl för fängelse inte bör ändras utan ske enligt nu 
gällande bestämmelser och rättspraxis.  
 
Processuella frågor (avsnitt 10) 
Ändrade bestämmelser i LUL (10.2.2) 
En logisk följd av det givna direktivet att avskaffa ungdomsreduktionen för alla 
unga lagöverträdare i åldern 18-20 år är att angivna bestämmelser i LUL ändras. 
Åklagarmyndigheten instämmer i den bedömningen.  
 
Häktning, anhållande och andra processuella tvångsmedel (10.3) 
Åklagarmyndigheten delar bedömningen att strängare påföljder för 
lagöverträdare i åldern 18-20 år kommer att medföra ökad tillämpning av 
häktning, anhållande och andra processuella tvångsmedel inom åldersgruppen. 
Myndigheten kan konstatera att detta kommer att påverka möjligheten att 
prioritera bland ärenden inom verksamheten. Åklagarmyndighetens behov av 
resurstillskott med anledning av detta redovisas under följande avsnitt. 
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Ekonomiska konsekvenser av utredningens förslag  
Som utredningen konstaterat innebär en avskaffad ungdomsreduktion för 
lagöverträdare i åldern 18-20 år kraftigt ökade kostnader för staten. Förslaget 
kommer att kräva mer resurser hos Åklagarmyndigheten på flera olika områden.  
 
Ärenden med frihetsberövade personer kräver aktiv förundersökningsledning 
och måste prioriteras framför andra typer av ärenden. En ökad mängd ärenden 
med frihetsberövade personer kommer därför att medföra konsekvenser för den 
totala verksamheten.  
 
Ärenden där fler lagöverträdare i åldern 18-20 år döms till strängare påföljder 
kommer sannolikt att medföra en ökad mängd överklaganden. Resurser i form 
av handläggning i hovrätten och tid för förhandling kommer också att behöva tas 
från annan verksamhet.  
 
En ytterligare konsekvens av förslaget är en minskad möjlighet att 
förundersökningsbegränsa brottsmisstankar där straffvärdet blir för högt för att 
kunna göra en sådan bedömning. Detta kommer att leda till en ökad mängd 
pågående brottsmisstankar som ska utredas.  
 
Vidare finns en risk för att förslaget leder till att färre strafförelägganden kan 
utfärdas, vilket i sin tur innebär arbete med ett ökat antal huvudförhandlingar.  
 
Åklagarmyndigheten vill även avseende kostnader i form av ökat resursbehov 
för myndigheten framhålla det som tidigare anförts under avsnitt 8.4, dvs. risken 
för att både tiden för förundersökning och huvudförhandling kan komma att bli 
längre om bevisning kring en persons bristande utveckling, erfarenhet eller 
omdömesförmåga måste föras.  
 
Åklagarmyndigheten anser att det måste göras en fördjupad analys av 
kostnaderna innan beslut om att genomföra reformen fattas. 
 
 

 

Detta beslut har fattats av överåklagaren Thomas Häggström vid 
Utvecklingscentrum Stockholm efter föredragning av kammaråklagaren Sara 
Engelmark, Utvecklingscentrum Stockholm. I den slutliga handläggningen av 
ärendet har vice överåklagaren Astrid Eklund och rättschefen Marie-Louise 
Ollén också deltagit. 
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