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OLOf l'AL!\IE 

G. SIGURDSEN 

Propositionens hurndsakliga innehåll 

I prupositionrn Jii),'.gs fram förslag i syfte att förtydliga socialtjänstens 

ansvar för ungdnmar. framfiir allt ungdomar med missbruksprohlem och 

unga iagii\'ertriidarc. Förslagen avsL'r vidare att motverka tendenser att i 

ökande utstriickning cliinia ungdomar till pilföljder inom kriminal\'ärden. 

Prop11sitionen bygger till stor dd pi1 förslag fr{rn socialberedningen. 

Enligt for!>iagen far s1_,cialn:imnden befogenhet att tiesluta om en !itgärd 

s1H11 inte :ir si1 ingripande som omhiindertagande för institutionsvård eller 

familjeherns,·ard. Soriainfornden skall f:t besluta att den unge skall hjlla 

regelbunden kontakt rm:d en siirskilt utsedd kontaktperson eller delta i 

behandling i öppna former inom socialtj:insten. Bestiimmeiserna ta~ in i 

lagen ( 19Xll:62i) med siirskilda bestämmelser om v~!rd av unga (LVll). 

\liijlight'tcn att lxreda vi1rd enligt L Vl.J för ungdomar mellan 18 och 20 ar 

\'idgas n:1got. Aldcrsgriinsen vid \·ilken L VU-vard senast skall upphöra höjs 

till 21 i1r. En högsta aldersgriins om 21 i1r skall g:illa även i brottsbalken för 

möjligheten att 'om pMöljd för brott överliimna n:!gon till vard inom 

sncialtjiinsten. S~tdant överl:imnande skall kunna ske också hetriiffandc dem 

som lllL'dddas siirskilt be>lut ang{1cnde kontaktperson eller behandling i 

öppna former. Åklagaren skall kunna underiiita åtal niir si\dana insatser görs 

hctriiffan<.ic L~n under;1rig lagövcrtri1dare. 

Dt:n Slllll iir undn 21 ar skall som regel inte fo dömas till fängelse i mer än 

tre m;rn;1dcr utan att socialn:imnden har ~1ttrat sig. När sådant längre 

fangebest raff <tk t ualiseras och n;ir dGmstolen övcrviiger att överlämna n~1gon 

till\ ;ird inom socialtjiinsten skall domstolen kunna utnyttja det yttrande som 

socialniimndt·n har a\'!,!clt till {1kiagaren. 

I propositionen redovisas iivcn vissa synpunkter på fr{1gan om föngebe

straff för unga lagiivcnriidare. 

I.ag:indringarna törcsias triida i kraft den l juli 1985. 

Riksd11g,·11 /<)8-!.'8.'. i sal//!. Sr 17 I 
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Lagförslagen i denna proposition har granskats av lagrådet. Proposi

tionen innehåller diirför tre huvuddelar: lagrådsremissen (s. 10). lagrii

dets yttrande (s. 75) och föredragande statsri1dets ställningstaganden till 

lagri'1dcts synpunkter (s. 76). 

Den som vill ta del av samtliga skäl för lagförslagen måste därför läsa 

;tlla tre delarna. 

., .. 

__ j 



Prop. 198..t/85: 171 3 

1 Förslag till 
Lag om ändring i socialtjänstlagen (1980:620) 

Härigenom före>kri\'s att 12 och 47 **socialtjänstlagen ( 1980:620) skall ha 
nedan angivna lydelse. 

Nurnrandl' l\'rle/sc Fi.ireslagen lvddse 

Socialnämnden skall 
verka för att barn nch ungdom växer upp under trygga och goda 

forhilllanden. 
i niirn samarbl'le med hemmen 

främja en allsidi,l! personlighetsut
\'eckling uch en gynnsam fvsisk och 
social utveckling hus barn och ung
dom och 

sörja för att barn och ungdom som 
riskerar att utvi:cklas ogynnsamt far 
det skydd (lCh st(id sum de behöver 
och. om hiinsynen till dt:n unges 
biista motiverar det. vård och fostran 
utanför det egna hemmet. 

i niira samarbete med hemmen 
främja en allsidig personlighetsut
veckling och en gynnsam fysisk och 
social utveckling hos barn och ung
dom. 

med särskild uppmärksamhet följa 
urvcckli11ge11 hos barn och ungdom 
som har 1•isat tecken till en ogynnsam 
utveckling och 

i nära samarbete med hemmen 
sörja för att barn och ungdom som 
riskerar att utvecklas ogynnsamt får 
det skydd och stöd som de behöver 
och. om hänsynen till den unges 
bästa motiverar det, viird och fostran 
utanför det egna hemmet. 

47§ 
Uppdrag att besluta pa social

nämndens viignar far inte avse vad 
som ankommer pi1 niimnden enligt 
2. 5 och 6 **. 11 * första och andra 
styckena. 17 * tredje stycket samt 
18 * lagt:n (19811:621) med siirskilda 
bestämmelser orn vind av unga. 

Uppdrag att besluta på social
nämndens vägnar far inte avse vad 
som ankommer pä nämnden enligt 
2, 5. 6 och 8 a *§. 11 § första och 
andra styckena. 17 § tredje stycket 
samt 18 ~lagen ( 1980:621) med sär
skilda hestämmelser om vård av 
unga. 

I de kommuner diir sociala clistriktsnämnder inte har inrättats får dock 
beslutanderätten i fr{1gor som avses i första stycke:! uppdras åt en särskild 
avdelning som bcstiir av ledamöter eller suppleanter i nämnden. 

Denna lag träder i kraft elen I juli 1985. 
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2 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1980:621) med särskilda bestämmelser om 
vård av unga 

1-!iirigcnom föreskri\·s i frl1ga om lagen ( 1980:621) med särskilda bestäm
melser om vilrd av unga 

dels att I, 5, 20 och 21 **skall ha nedan angivna lydelse, 
dels att i lagen skall införas tvii nya paragrafer. 8 a och 8 b **,samt niirmast 

före 8 a ~ en ny rubrik av nedan angivna lydelse. 

N111"{1randc lydelse Föreslagen lydelse 

I ~ 
Den som iir unuer 18 iir skall beredas vård med stöd av denna lag. om det 

kan antas att behi_ivlig v~1rd inte kan ges den unge med samtycke av den eller 
dem som har vardnackn om honom och. när den unge har fyllt 15 år. av 
honlHD sjiilv. 

Vi1rd skali beredas den unge om 
l. brister i omsorgen om honom eller något annat förh<lllande i hemmet 

medför fara för hans hiilsa eller utveckling eller 
:?.. uen unge utsätter sin hälsa eller utveckling för allvarlig fara genom 

missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något 
annat d;irmed jiimförbart beteende. 

Vård med stöd av andra stycket 2 Vard med stöd av andra stycket 2 
får även beredas den som har fyllt 18 fär även beredas den som har fyllt 18 
men inte 2U år. om Fard inom 
socialtjänsten med hiinsyn till den 
unges hehm· och personliga fiirhi1l
lande i övrigt är uppenbart lämpliga
re iin annan värd. 

H 

men inte 20 är. om sådan 1·ård med 
hänsyn till den unges behov och 
personliga förhilllanden i övrigt är 
lämpligare iin annan vård. 

Socialnämnden skall noga följa vården av den som har beretts viird med 
stöd av denna lag. N:ir vård enligt lagen inte längre behövs, skall nämnden 
besluta att vården skall upphöra. 

Har den unge beretts viird med stöd av I * andra stycket 2 eller tredje 
stycket, skall socialnämnden inom sex mimader fran dagen för verkställighet 
av vardbcslutet pröva om viird med stöd av lagen skall upphöra. Denna fraga 
skall d;irefter prövas fortlöpande inom sex månader från senaste pröv-
ning. 

Vård som har beslutats meu stöd av 
senast niir den unge fyller 11' är. 

I * andra stycket l skall upphöra 

Vård som har beslutats med stiid 
av l * andra ~tycket 2 eller tredje 
stycket skall upphöra senast när den 
unge fyller 20 iu. Har sex mänadcr då 
illfe fiirflutit från det riitlrn bes/litade 
om l'tird eller socialniimndcn senast 
prövade frägan 0111 nirclcns upphö
rande, jilr dock rård med stiid a1· 
lagen pågä liingst tills denna tid har 
gått l//. 

Viird som har beslutats med stöd 
av I ~ andra stycket 2 eller tredje 
stycket skall upphöra senast när den 
unge fyller 21 ilr. 
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N111·arand1' lvdd.H' Föreslagrn lrdelsc 

A 11dra insatser än l'ård 

R a .1' 
1\.1111 dcr a111as au den som är wHfrr 

20 är rill jVljd m· el/ sildant heteende 
som a1·ses i J .~ andra stycket 2 
kommer all behö1•a beredas vård 
enligt denna lag om beteendet järtsiil
cer och kan dec städ eller de11 bc/zall{/
ling som behörs i111e ges den unge 
med sam ryck I' <il' honom, om han har 
f}'llr 15 är. och. om han scär under 
1ulgons 1·1/ninad. Ul' l'lirdnadsharn
ren, jär socialmimnden hesluw 

I. all den unge skall hålla regcl
b1111de11 konrakr med en särskilc 
utsedd kontaktperson. 

2. all den unge skall delta i 
behandling i öppna former inom 
socialtjänsten. 

När ett sådant heslw meddelas 
skall en siirskild bchandlingsplan fin
nas. 

Res/ämmelsema i 5 .Q gäller i 1ill
liimpliga delar också i fråfia om 
beslut enlig! första stycket. Prövning 
enlig! 5 .Q undra stycket al'fråfia!I, 01;1 

sådant beslw skall upphöra att giilla, 
skall ske .första gången inom sex 
månader frän dagen för nämndens 
besl111. 

8 b -~ 
E11 beslut enligt 8 a ~ upphör all 

gälla. om 
I. heslw falt as om omedelbart 

omhändertagande, 
2. ansökan om värd bifalls. 

20 ~ 
Socialnämndens heslut får överklagas hos länsrätten genom besviir. när 

nämnden har 
I. heslutat om var vården av den unge skall inledas eller beslutat att flytta 

den unge från det hem där han vistas, 
2. heslutat i en fråga om fortsatt vård med stöd av lagen, 

3. med stöd av 16 ~ beslutat om 
umgänget med den unge eller 
beslutat att dennes vistelseort inte 
skall röjas. 

3. fallat beslut enligt 8 a ~ eller 
prövat om sådant beslut skall upphö
ra all gälla. 

4. med stöd av 16 * beslutat om 
umgänget med den unge eller 
beslutat att dennes vistelseort inte 
skall röjas. 
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Nuvarande lrddsc Föreslagen lwielse 

Andra beslut av nämnden enligt denna lag för inte överklagas. 
Rättens beslut enligt 17 * om läkarundersökning fär inte iiverklagas. 

21 § 

6 

Beslut om omhändertagande en
ligt 6 § gäller omedelbart. 

Beslut om omhändertagande en
ligt 6 § och beslw enligt 8 a ~ giillcr 
omedelbart. 

Annat beslut av socialnämnden enligt denna lag gäller omedelbart. om 
nämnden inte förordnar något annat. 

Rätten fär förordna att annat beslut som rätten har meddelat skall gälla 
omedelbart. 

Denna lag träder i kraft den l juli 1985. 
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3 Förslag till 
Lag om ändring i brottsbalken 

Hiirigenom föreskrivs att 31 kap. I * brottsbalken skall ha nedan angivna 
lydelse. 

Nurnrunde lydelse Föreslagen lydelse 

31 kap. 
I §I 

Kan den som iir under tjugo år och Kan den som är under tjugoett är 
som begått brottslig gärning bliva och som begått brottslig gärning bli 
föremål för vård med stöd av lagen föremal för värd med stöd av lagen 
(ll/80:621) med särskilda bestäm- (1980:621) med särskilda bestäm-
melser om vård av unga eller eljest melser om värd av unga eller åtgärd 
enligt socialtjiinstlagen ( 1980:620), enligt 8 a ~samma lag eller ges l'ård 
må riitten efter hörande av social- enligt socialtjänstlagen ( 1980:620), 
nämnd överlämna ät nämnden att får rätten överlämna åt socia/11ä11111-
föranstalta om erforderlig v å r d den att föranstalta om erforderlig 
inom socialtjänsten. vård inom socialtjänsten. 

Om det anses påkallat för den dömdes tillrättaförande eller av hänsyn till 
allmän laglydnad, får jämte överlämnande till vård inom socialtjänsten 
dömmas till dagsböter, högst etthundraåttio, vare sig böter har föreskrivits 
för brottet eller ej. 

Denna Jag träder i kraft den I juli 1985. 

I Senaste lydelse 1983:240. 
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4 Ftirslag till 
Lag om ändring i lagen ( 1964:1671 med särskilda bestämmelser om 
unga lagi:iverträdare 

l-liirigenom föreskrivs att l och 9 ** lagen ( .1464: 1 tffl med si1rskilda 
bestiimmelser om unga lagövcrtriidare skall ha nedan angivna lydcbe. 

N111·ara11cle lrdelse Föreslagen lvdelst' 

l *[ 
Har brott b1.:giitts av n;igon som vid tiden för brottet ej fyllt adt'ftnn år. for 

utiivn \'ad S(llll följer av 20 kap. 7 * riittegangsbalken. i1klagare besluta att 
underlilta i1tal för brottet Uitalsunderlåtelse). 

om den undcriirigL' bereds värd om den underiirige bereds drd 
med stöd a\' lagen ( l 9X0:621) med med stöd av lagen ( 19Xll:621) med 
siirskilda bestiimmelser nm \·ard a\' särskilda bestiunmebc.:r om vi1rd a\' 
unga dler blir föremäl för annan unga eller hlir fiiremiil for annan 
diirnJL•d jiimförlig fltgiird eller 111an därmed Pmförlig iitgiinl eller ji'ir 
sädan åtgilrd blir föremål för annan ä1giird enlig! 8 a ~ mlmndll lllg eller 
hjiilp- och stödi1tgiird samt det med för annan hjiilp- och stödiitgiird samt 
skiil kan antas att härigenom vidtas det med skäl kan antas att hiiri-
\'ad som iir liimpligast för den under- genom vidtas vad som iir liimpligast 
i1rige eller för den underärige eller 

L)I11 brott<.:! uppenbarlig1.:n skett a\' okynne eller förhastande. 
Ätalsunderbtelse for dock inte beslutas, om nI1got viisentligt allmiint eller 

enskilt intressL~ därigenom {1sidosätts. 
I fräga om åtalsunderlfo~lse sedan åtal har viiekts tillämpas 20 kap. 7 a ~ 

rätteg{rngsbalken. 

!:}"må den sum illlt' fr/11 aderton ii.r 
dömas till fängelse eller skyddstill
syn. med mindre den som har v:ird
naden om honom. diir s{1 Himpligen 
kunnat ske. hlil'it hörd i målet. 

Innan nagon som iir under tjugo
ett f1r dömes till p:Hiiljd som avses i 
första stycket skall den som utfört 
personundersökning i 111[1let hliras. 
om skäl iiro därtill. 

l Srnast.:- lydelse 1985: 14. 
c Srnask lydelse 1979:685. 

Den .wm i/r under aderton iir fiir 
inte dömas till fängelse eller skydd>
tillsyn. om inte den ~om har viirdna
den om honom har b!ii·it hörd i 
målet, där s;'1 Himpligen kunnat 
ske. 

Innan nagon som iir under tjugn
ett {ir döms till pi'tföljd ~om avses i 
första stycket skall den som har 
utfört personundersökning i mitlet 
höras. om det finns skäl lill det. 

Rät/en får ön•r/iimna åt socia!
nämndt!n att föranswlra nm rnril 
inom socialtjänsten endast 0111 det i 
målet finns t'll yttrande ar nii11111dt11 
med del innehåll som arses i 3 -~- Ett 
sådant y11ra11de kräi-s acksii, 11111 del 
inte jltms siirskilda skiil. för att riitlen 
skall få döma den som iir under 
tjugoett clr till fiinge/sc i mer än tl"l' 
månader. 
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N11vara11dc lydelse 

V:hdnadshavare som höres enligt 
första stycket iiger rätt till ersiittning 
och förskott enligt vad om l'ittne är 
.11wlgat. Ersättningen skall gäldas av 
Slilt.\'l'l'rket. 

9 

Fiircslagcn lyildsc 

Värdnadshavare som hörs enligt 
första stycket har rätt till ersiittning 
och förskott enligt vad som är .före
skrin't 0111 l'illne. Ersiittningen skall 
betalas av staten. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985. 
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SOCIALDr:PARTHtENTFT 

l ltdrag 

PROTOKOLL 

10 

vid regeringssammantriide 

1985-02-28 

l\~inarandl•: statsministern Palme. ordförande. och statsr~1den Lundkvist. 

Feldt. Sigurd~en. Gustafsson. Leijon. Petcrson. Boström. Bodström. 

Gliranss\ln. Gradin. Dahl. R. Carlsson. llolmberg. Hellström. Thunborg. 

\Vickh1i111 

Föredragande stat~ri1det Sigurdsen 

Lagrådsremiss om särskilda insatser inom socialtjänsten för ungdo
mar i samband med missbruk och kriminalitet, m.m. 

Inledning 

Genum tillkomsten av socialtjiinstlagen ( 1980:620. SoL). lagen ( 1980:621) 

med särskilda bestiimmelser om vård av unga ( L VU) och lagen (1981: 1243) 

om \':ml av missbrukare i vissa fall ( L Vl\f) skedde en genomgripande reform 

av den sociala \';irdlagstiftningen. 

I juni 1980 tillkallade den diivarande socialministern en parlamentarisk 

kommitte för översyn av bestiimmelserna om vård oberoende av samtycke 

inom socialtjiinst- 1ich sjukvardslagstiftningen. Kommitten antog namnet 

socialberedningen (S 1980:07). Efter regeringsskiftet år 1982 fick socialbe

redningen nya direktiv och delvis ny sammansättning. Enligt de nya 

direktiven skall bnedningcn bl.a. göra en allmän uppföljning och utvärde

ring av soci::iltjänstreformen. 

HL~redningen 1 överl:imnade 1 september 1984 ett delbetänkande 

(Os S 1984: 15) Socialtjänstens insatser för ungdomar - Vissa frt1gor i 

samband med missbruk och kriminalitet. 1 betiinkandet liiggs fram förslag i 

fr{igor som rör socialtjänstens insatser för ungdom::ir. Beredningen har 

siirskilt tagit upp dessa fdtgor med anledning av att det i debatten hävdats att 

socialtjänstereformi:n mi:dfört att unga lagilvcrtriidan: i allt större utsträck-

1 Lc:darnötn vid bct:mk<im.lcb avlarnnande: flirs:ikringsriittsri1det Lars Griinwall. 
ordförande. f.cl. riksdagskdarnoh:n Britta BcrgstrC\m. riksdagsledamoten Göte 
Jonsson. f.d. riksdagsledamoten Erik Lars,on. socialnämnclsordförandcn Ove Löf
grcn. riksdagsledamoten Anita Persson. avdelningschcft:n Kurt Sjöström och riks
dagsledamoten Lvcrt Svensson. 
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ning kommit att dömas till pi1fi.il jd inom kriminah·arden i st:illt:t fiir ::tt 

överl:imnas till vi1rd inom socialtjiinskn. Vidare har till hen:dningen 

överlämnats narkotikakommissionens promemoria (PM nr 7 I Lokala im;at

ser mot nark11tika. Kommissionen har i promemorian hchandlat vissa fr;"1g11r 

som faller inom hcredningens uppdrag. 

En sammanfattning av hctiinkandet hör fogas till protokollet i detta iirende 

som bilaga I. 

Betiinkandet har remissbehancllah. Diirvicl har narkotikakommissionens 

promemoria hifogats. En förteckning över remissinstanserna nch en 

sammanstiillning av deras yttranden h(ir fogas till prntokollet i detta iirende 

som bilaga:!. 
Socialheredningens arbete med bl.a. uppfi.iljning och översyn a\· tk nya 

sociallagarna fortsiitter. Arbetet hcriiknas vara avslutat under i1r 19~5. 

Jag tar i det följande upp de fr~tgor .-;om nu har behandlats av beredningen 

och lägger fram förslag till vissa iindringar i socialtjiinstlagstiftningen m.m. 

med utgimgspunkt i beredningens förslag och vad som har kommit fram 

under remisshehandlingen. 

2 Allmän motivering 

2.1 Bakgrund 

2.1.1 Socialtjii11strcformc11 

Socialtjänstlagen har karaktiiren av m;ilinriktad ramlag. 11 *som utgör en 

portalparagraf sägs att samhiillets socialtjiinst - pa demokratins och 

solidaritetens grund - skall friimja människornas ekonomiska och sociala 

trygghet. jämlikhet i levnadwillkor och aktiva deltagande i samhiillslivet. 

Enligt paragrafen gäller vidare att socialtjiinstcn under hiinsynstagandc till 

människans ansvar for sin och andras sliciala situation skall inriktas på att 

frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Slutligen siigs att 

verksamheten skall hygga på respekt för m:inniskornas ~j;iJvbestiimmande

riitt och integritet. 

Helhetssynen skall vara utmärkande för socialtjänsten. Det innebär bl.a. 

att en enskilds eller grupps sociala situation skall ses i förhållande till hela den 

sociala miljön. Socialtjänsten hör sträva efter att finna en samlad lösning pi1 

sociala sv~1righeter i den enskildes eller gruppens totala situation. Ett annat 

grunddrag i reformen iir att all viird och behandling si't långt som möjligt skall 

ske i frivilliga former. 

Huvudprincipen i Sol om att socialtjänqcfö insatser skall ges p<i frivillig 

väg gäller givetvi~ ncksä viirden av barn och ungdom. Socialnämnden har i 

12 * Sol illagts att sörja för att barn och ungdomar som löper risk att 

utvecklas ogynnsamt fiir det skydd uch stöd som de behöver. Niimnden kan i 

regel göra detta i frivilliga former. men niir samförstitnd inte kan nfts finns en 

möjlighet att gripa in med tvång för att hindra en ogynnsam utveckling för 
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den unge. V<ird skall salunda beredas med stöd av L VlJ. om det kan antas att 

den unge inll' kan ges behövlig vim1 med samtycke av dennes vårdnadshavare 

och, niir den unge fvllt 15 :1r. av honom sjiilv. LVU kompletterar s[1ledes Sol 

i situationer där frivilliga insatser inte giir att genomföra eller bedöms som 

otillriickliga. 

V~1rd enlip L VU kan komma i fr{1ga i två huvudtyper av fall. I det första 

fallet skall vare! beredas om brister i omsorgen eller annat förhållande i 

hemmet medför fara för barnets hiilsa eller utveckling (I *andra stycket 1. de 

s. k. miljöfallen). Dc·t andra fallet gäller ungdomar som till följd av missbruk. 

kriminellt beteende dler dylikt själva utsätter sin hälsa eller utveckling för 

allvarlig fara ( 1 ~andra stycket 2, de s.k. beteendefallen). 

Beslut om v[ird enligt L VU meddelas av länsriitten pt1 ansökan av 

socialniimnden (2 *). 
Enligt huvudrcgdn kan vare! enligt L VU bara beredas den som iir under 

18 iir. Vi1rd pt1 grund av den unges eget beteende kan dock ocksa ges den som 

har 1\'llt 18 men inte 20 fir. om vt1rd inom socialtjänsten är uppenbart 

Himpligare iin annan vård med hänsyn till hans behov och hans personliga 

förhi11landen i övrigt (1 ~ tredje stycket). 

När viml enligt L VU beslutats av länsrätten bestämmer socialnämnden 

hur v{1rden sk.all ordnas och var den unge skall vistas under vårdtiden. Vård 

med stöd av L Vl.1 skall alltid inledas utanför den unges eget hem. Det är 

emellertid möjligt att senare fortsätta vården i det egna hemmet. ( 11 *l 
I de s.k. beteendefallen skall socialnämnden inom sex månader från dagen 

för verkstiillighet av vardbeslutet pröva om vården skall upphöra. Frägan 

skall diirefter prövas fortlöpande inom sex månader från den senaste 

prövningen. Vi1rden skall upphöra senast när den unge fyllt 20 år. Har sex 

m{rnader da inte förflutit från det riitten beslutade om vård eller socialnämn

den senast prövade frågan om vårdens upphörande, far dock vården pågå 

längst tills denna tid har gatt ut. (5 s) 

För unga som v!irdas för sitt eget beteende och som behöver stil under 

siirskilt noggrann tillsyn finns hem som är anpassade för sådan tillsyn. Det är 

socialni"irnnden som beslutar om den unge skall placeras i ett siidant hem. För 

att v{irden vid dessa hem skall kunna genomföras har den som ansvarar för 

varden fatt särskilda befogenheter. Rörelsefriheten för de unga som vistas 

med stöd av L VU i di:ssa hem fär begränsas under vissa förutsättningar. 

Socialn~imndcn får vidare enligt L VU besluta att den unge skall 

omhändertas omedelbart, om det är sannolikt att den unge behöver beredas 

v~hd med stöd av lagen och riittens beslut om värd inte kan avvaktas 

(6*J, 

1 br[1dskande fall kan beslut om omedelbart omhändertagande även fattas 

av ~ocialniimndens ordförande eller annan ledamot av nämnden som har 

särskilt förordnats. Ett sadant beslut skall anmälas vid nämndens nästa 

sammantr~ide. Sedan ansökan om vilrd enligt L VU gjorts kan även rätten 

besluta om omedelbart omhiindertagande (6 ~).Ett beslut av socialnämnden 
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om umeJelbart omhiinJertagande skall innm en vecka understiillas liinsriit

tens prövning (7 * ). Socialnämnden skall ansiika om v;ird enligt L VU inom 

fyra veckor frtm det att omhiindertagandt't verksUilldes; sker inte detta 

upphör omhändertagandet (8 *!. 

2.1.2 Tillämpningen a1· socia/1jii11stlagstijini11gen 

Antalet tvångsomhändertaganden för vård i itldersgruppen 15-2!1 ar synes 

ha minskat kraftigt sedan socialtjiifötrcformen trädde i kraft. Ar l lJ8 l 

omhändertogs 785 ungdomar i denna i1ldersgrupp enligt 29 ~i den upphiivda 

barnaviirdslagen. BvL. Med stöd av I..VU <1mhiindertogs 377 rcsp. 394 
ungdomar ;'iren 1982 och 1983. Den unges beteende ;ih~·ropades i nh5 fall i1r 

1981. i 308 fall ar 1982 och i 326 fall i1r l 91-iJ. Det är d<lck viktigt att hi11la i 

111innt:t att omhiindertagandc enligt 29 ~ BvL kunde ske även n~\r den unge 

och hans foriildrar samtyckte till viirden. En vis~ del av dessa omhiinderta

ganden kan därför sägas ha inneburit ett formellt. men inte reellt. tvang. Hur 

stor denna andel var finns det inga uppgifkr om. Detta begränsar självfallet 

miijligheterna att dra några siikra slutsatser om utvecklingen. 

\1[1rd utom hemmet i frivilli~a former har ökat sedan {1r 1981. Sålunda 

inleddes samhiillsviird enligt 31 * BvL. som förutsatte samtycke. för 524 

ungdomar i 3\dern 15-17 år under år 1981. V <ird utom hemmet med stöd av 

Sol. beslutades under år 1982 för 1 600 ungdomar - varav ett par hundra fall 

egentligen var fortsättningsbeslut för v;1rd enligt 31 * Bvl-och under iir 1983 

för l 239 ungdomar. Jämförelsen kompliceras även hiir av den {indradc 

lagstiftningen. Bl.a. har omhändertaganden enligt 29 * Bvl i vissa fall 

omvandlats till placeringar med stöd av SoL. 

Nagon särskild statistik finns inte om hur manga ungdomar i <"tldcrn 18-20 

ar. som är placerade i v~nd utom hemmet med stöd a\' SoL. 

Enligt Sol finns möjligheter ati förordna en särskild kontaktperson eller 

en familj med uppgift att hjälpa den enskilde och hans niirmaste i personliga 

angelägenheter. Förutsättningen är att den enskilde begär eller samtycker till 

det. 

Detta frivilliga kontaktmannainstitut har kommit till anv:indning i 

betydande och förmodligen ökad utsträckning. Under iir 1982 päbörjadcs för 

l 802 ungdomar i äldern 15-17 iir kontakt med kontaktperson eller 

kontaktfamilj. Under år 1983 pilbörjades sädana insatser för I 073 ungdo

mar. Det giir dock inte att göra ni1gra direkta j{imfrirelser med tidigare {1r. 

dtersom det inte finns nagra uppgifter om hm mimga fri,·illiga kontakter som 

ingick i den äldre statistiken över hjälp~ngärder enligt BvL. 

2.1.3 Ull'L'Cklingen m· brouspå.följda för ungdomar 

Under ar 1982 dömdes 46 ungdomar under 18 ~1r till frihetsberiin1mk 

pilföljd (fängelse eller skyddstillsyn i kombination med ett kortare fanµelse-
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straff). Ar 1983varantal.:t36. tvlotsvaranuesiffrorfilr:"iren 1980nch 1981 var 

30 rl'sp. -l:'i. 1-brtill kumrner ett antal fängcbc:-araff vid s.k. konsumtionsdo

mar. dvs. fiinirdnanden om att tidigare i1ckimcl pilföljd skall avse iiven det nya 

hrottet. Hitr bör erinras om bl.a. miijlighcten att förena en tidigare dom pf1 

skvddstillsvn med ett fangelsestraff i den nva domen (3-1 kap. o ~ bwttsbal

ken ). Om man ser till utvccklingL·n unJn en liingr.:: p.::riocl, tiden 1972-1983. 

framgi1r ckt att fongl'ls.::dumarna för l '."-17 C1ringar noterade en tllpp {m.:n 

lll81 och 1982. Om nrsaken till den högre ni\·{rn under ;iren J!J81och1982 är 

ett resultat av brottsutvccklingcn l'lkr iindrad praxis hos domstolarna - eller 

benir pi1 tillfollighl'ter - g:ir dock int.:: ;1tt utläsa ur statistiken. 

I fildersgruppen 18-211 i1r diimdc' I _,116 ung.dnmar till frihetsberövande 

piiföljd under lll82. Ar llJ83 min~kade antalet till] 215. Motsvarande siffror 

för aren I 9X(I och 1981 var l 2_{~ resp. I 3 U. Det finns en tendens ti Il ökning 

av fangelst·.-.tr:iffen i dcn niimnd;i i1ldcrsgruppcn om man ser till utvecklingen 

under en liingre period. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att inga föri1ndringar som kan antas 

ha samband med tillkomstcn av socialtjiinstlagstiftningen kan utläsas ur 

statistiken om an takt frihetsberövande paföljder för ungdomar under 20 i1r. 

Däremot kan konst;1teras en markant ökning: av antalet domar pa skydds

tillsyn för ungdomar i !tidersgruppen 15-17 [1r. Denna ökning: antas i:nligt de 

flesta bedömare ha samband med elen foriinclrade lagstiftningen. 

Uppgifter som har tagits fram av brottsförebyggande ddet (BRA) visar att 

antalet skyddstillsynsdomar avseende 15·-17 [iringar har fördubblats friin iir 

19XO till {ir 1983. BRA har piipekat att det kan vara befogat ::itt jämföra de 

senaste ii.r.::ns utveckling med uppgifterna friin itr 1980. En s[1dan jiimförelse 

visar enligt BRA följande. Ar 1981 kan siigas ha varit ett "förviintansar"' 

infi.ir de nya lagarnas ikrafttriidande och ar 1982 pil motsvarande siitt ett 

"triinings;ir"'. Ar 1980 uppgick antalet domar pi1 skyddstillsyn för 15-17 

[iringar till lOh. Ar 1981 uppgick antalet domar p~1 skyddstillsyn till 136. Ar 

1982 ökade antalet domar till 263. Under :ir 1983 minskade antalet domar till 

231. Det blir dock uppm;irksammas att siffrorna blir nägot liig:re om man ser 

till antalet dömda personer. eft.:rsom det förekommer att samma person 

döms vid flera tillfällen under ett och samma i1r. BRÅ:s undersökning visar 

ocks~1 p~l en tendL:ns till att allt vngre toni\ringar döms till skyddstillsyn. 

Ni1gon motsvarande tendens till ökning kan inte utl;isas inom <lldcrsgrup

pen 18-20 i1r. l ge1lllmsnitt dömdes l -138 ungdomar i den :llclersgruppen till 

skyddstilbyn under i1ren 1980-1983. 

DL:n som inll' fyllt 2(1 i1r kan i stiillct för annan paföljcl överlämnas till vare! 

inom socialtjänsten. En forut<mning iir att den ungl' far viird enligt LVU 

eller enligt SoL. Denna pafiiljd har knmmit till anviindning i mindre: 

utstriickning st· dan socialt j;im.tlagen trädde i kraft. Antalet ungdomar som 

överl:imnadcs till \ ard inom sucialtjiinsten sjönk för ttldersgruppen 15-17 [ir 

fr:in 7X I till h:'i-1 mellan i1ren l 9X I och 1982 samt under ilf 1983 ytterligare till 

592. För den iildre allkrsgruppen ~jönk antalet fri1n 255 till 155 mellan itren 

1981 nch 19S2 :<;amt undn iir JlJSJ ytterligare till l-17. 
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2.2 .Å.tgärdcr för att öka socialtjänstens möjligheter att ge ungdomar stiicl och 

hehandling 

2 .2. I lnft>dning 

En stor del av debatten om socialtjiinskns insatser för ungdomar i 

samband med missbruk och kriminalitet har rört det gap snm m{mga menar 

att socialtjänstlagstiftningcn Wmnar mellan frivilliga insatser enligt S(lL och 

den starkt ingripandt· tvangsv{1rden enligt LVU. I debatll:n har hiivdats all 

man giitt för lftngt i ambitionerna att begriinsa sncialtjiin~tens mi·ijlighder att 

ingripa oberoende av samtycke. Denna uppfattning framfördes av narkoti

kakommi~sioncn (PM nr 7) och kom ocksii till uttnck i den debatt Sl)Jll 

föregick riksdagsbehandlingen av prnpo~itilHlcrna (] ')X-i-'X5: l Y och -16) pi1 

narkotikaomri1det hösten I 91-;-I. Av debatten framgick att miinga ansiig att d,~ 

ittgiirder som socialtjiinstlagstiftningen ger utrymme f(ir iir otillriickliga. 

I debatten har ocksa hiivdats att brister i denna lagstiftning har bctydl'lse 

för de tendenser till överströmning av unga lagi.iv.::rtriidare fri1n s1Kialtjiin

sten till kriminalv[!fdcn som jag i det föreg:iendc redovisat. 

En central och omtvistad fr:1ga i della sammanhang iir om de problcm snm 

finns kan lösas genom metodutveckling inom ramen för nuvarande 

lagstiftning eller om det dessutom krävs ändringar i lagstiftningen. 

Narkotikakommissionens stiillningstaganden i dessa fr~1gor innebiir i 

korthet följande. Socialtjänstreformen har medfört en viss överstriimning till 

det straffrättsliga systemet. Man bör strii\·a dtl'r att fylla ut det tomrum som 

ibland kan finnas mellan frivilliga insatser enligt Sol. nch - om dessa avvisas -

tvi\ngsingripanden med stöd av strafflag eller LVU. En mi\jlighet snm bi\r 

övervägas iir att skapa garantier för all socialtjänsten far en möjlighet att 

inleda en kontakt med en missbrukare och förm:1 dt'nnc att gii med p:'I vissa 

överenskommelser för att bryta missbruket. De iitgiirder som skulle kunna 

komma i fr~iga är möjligheter all sanktionera cn kallt'lsc till socialt jiinst.::n 

med polishiimtning och möjlighetcr att komplcttera cn iivcrenskommebe om 

hur missbruket skall brytas med en föreskrift. Socialniimnden bör t.ex. gt:S 

möjligheter att föreskriva den unge regelbundna kontakter i öppna former 

under en begri.insad tid <:ller att han liimnar urinpwv för att styrka sin 

drogfrihct. 

Socialberedningen anser inte att socialtjiinstreformen mcdfört problem a\· 

si\dan omfattning att de skulle kunna motivera att det införs vtterligare 

formera\· tdng i lagstiftningen. Hl'lhetsbilden iir L'niigt beredningen snarast. 

att socialtjänstlagstiftningt'll i stort sett kunnat introduceras i enlighet med 

intentionerna och att vissa tecken p<i en direkt positiv utveckling kan 

urskiljas. De problem som finns kan enligt beredningen tillskrivas problem i 

tillämpningen av den nya lagstiftningen. bl.a. bristande insatser för 

utbildning och metodutveckling. Diirtill kommer. enligt beredningen. att det 

tar tid att anpassa socialtjänstens organisatit•n till de principer som kommer 

till uttryck i lagstiftningen. 
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Beredningen understryker också att avsaknaden av formella tvångs- och 

piitryckningsmcdel inte innebär att socialtjänsten skall stii passiv när 

misshruk och kriminalitet utvecklas bland ungdom. Det krävs istället aktiva 

insatser av socialtjiinstcn i form av uppsökande verksamhet, kontakt med 

anhöriga. förnyade kontakter med den som tidigare avvisat erhjudanden om 

behandling \\Ch ett målmedvetet motivationsarbete. Beredningen föreslår att 

socialnämndens ansvar i dessa avseenden förtydligas i lagstiftningen. 

Innan jag övergiir till att behandla de olika förslagen vill jag understryka 

att jag ddar socialberedningens uppfattning att en stor del av de brister och 

problem som redovisats i betänkandet, i narkotikakommissioncns PM nr 7 

och i den allmiinna debatten kan tillskrivas metodmässiga och organisato

riska förhiillandcn. l detta sammanhang spelar statsbidragssystemet till 

missbrukarvärden och vissa delar av ungdomsvården en viktig roll. Vidare 

har srriivandena att rationalisera och renodla handläggningen av socialbi

dragsärendena stor betydelse när det gäller att skapa förutsättningar för stöd

och bchandlingsarbete i kommunerna. 

Jag avser inom kort begära att regeringen föreslar riksdagen ett nytt 

statsbidragssystem för missbrukarv<irden och en viss del av ungdomsvården. 

Avsikten är bl.a. att det nya systemet skall ge kommunerna större utrymme 
att utveckla och ändra verksamheten efter sina behov och förutsättningar. 

Ett reformerat statsbidrag bör kunna skapa bättre förutsättningar för 

föriindringar av den samlade organisationen för behandlingsarbete i kom

munerna. 

Jag delar ocksä beredningens uppfattning att de redovisade tendenserna 

till överströmning från socialtjänsten till kriminalvården delvis kan förklaras 

med att åklagare och domstolar inte alltid känner till vilka möjligheter 

socialtjänsten kan ha att ge unga lagöverträdare vård och stöd i frivilliga 

former. En annan tänkbar förklaring som beredningen pekar på är att 

socialnämnderna i vissa fall är oklara över sitt ansvar enligt den nya 

lagstiftningen. 

Således kan. enligt min mening. en stor del av de problem som rör 

socialtjiinstens insatser för ungdomar lösas genom metodutveckling och 

tilliimpning av den kunskap som redan finns samt ett förbättrat samarbete 

mellan socialtjänsten och de rättsvardandc myndigheterna. Socialberedning

ens förslag till att förtydliga socialnämndens ansvar i 12 § SoL kan också bidra 

till att motverka de tendenser till överströmning tran socialtjänsten till 

kriminalvL1rdi.:n som onekligen finns. och det bör därför genomföras. 

Jag har dock efter vad som framkommit under rcmisshehandlingen funnit 

att socialberedningens förslag inte är tillräckliga för att socialnämnderna 

~kall kunna komma till rätta med de problem som finns. Det är enligt min 

mening ett alltför stort steg mellan frivilliga insatser enligt Sol och 

tviingsvard utanför hemmet med stöd av L VU. Ungdomar mäste få stöd och 

behandling i tidigare skede och i mindre ingripande former än vad som nu är 

möjligt niir ek ink själva förnulr eller vill bryta en destruktiv utveckling. Jag 
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har s:'1lunda stannat för att det finns ett hehov av att ytterligare förstärka 

socialniinrndcrnas möjligheter att ge unga stöd och behandling oberoende av 

samtycke. Detta hör göras genom att socialnämnden ges befogenhet att 

enligt L VU besluta om vissa stöd- och hchandlingsinsatser i öppna 

former. 

2.2.2 Socia/11ii11111dens a11s1·111" förrydligas 

Mitt förslag: I 12 * socialtjänstlagen görs ett förtydligande tillägg i vilket 

betonas socialtjiinstcns ansvar för barn och ungdomar som visat tecken till 

att utvecklas ogynnsamt. Betydelsen av nära samarbete med hemmen 

framhålls i lagtexten. 

Socialheredningcns förslag: Övcrcnsstiimmer med mitt (bt:ttinkandct 

s. 113-114). 

Rcmissinstanscrna: Flertalet remissinstanscr tillstyrker beredningens för

slag. Några instanser anser dock att lagändringen inte behövs eftersom 

socialnämndens ansvar redan framgår av bestämmelsen. 

Skälen för mitt förslag: Socialberedningen redovisar i sitt betänkande att 

socialnämnderna pa vissa håll är oklara över sitt ansvar enligt den nya 

socialtjänstlagstiftningen. Beredningen nämner bl.a. att det inträffar att 

socialnämnderna ger åklagare och domstolar ett ofullständigt beslutsunder

lag i de yttranden nämnderna avger. Det har förekommit att nämnder - efter 

bristfälliga utredningar rörande ungdomar som har begått allvarliga brott- i 

sina yttranden har redovisat att samtycke till en viss åtgärd eller behand

lingsplam:ring inte har kunnat erhållas och därtill uttryckligen dragit 

slutsatsen att några iitgiirdcr inte kan vidtas. Åklagare och domstolar kan 

t.cx. i en del fall felaktigt ha fätt föreställningen att socialnämnden inte har 

n[1got ansvar för den unge och inte heller några möjligh~ter att följa den 

unges utveckling. om denne inte lämnat sitt samtycke till frivilliga åtgärder. 

Vidare har socialtjiinstcn i debatten kritiserats för passivitet i arbetet med 

ungdomar som riskerar att utveckla ett allvarligt missbruk. 

Jag har mot denna bakgrund, i likhet med socialberedningen och flertalet 

remissinstanser. funnit att det föreligger ett behov av att i lagstiftningen 

ytterligare klargöra att socialnämnden håde har stöd för och skyldighet att 

följa utvecklingen och återkomma med erbjudanden om stiid och hjälp när 

man far kiinnedom om att barn och ungdomar visar tecken till att utvecklas 

ogynnsamt. Jag skall niirmare utveckla vad jag anser hör förtydligas 

beträffande socialnämndernas arbetssätt i det aktuella hänseendet. 

Det är enligt min mening självklart att socialnämnden inte utan vidare får 

sliippa knntaktcn med ungdomar som har visat tecken till en ogynnsam 

utveckling i situationer när förutsättningarna för värd enligt L VU inte är 

2 Riksdagen 1'18./185. I sam/. Nr 171 
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uppfyllda och samtycke till hehandling inte har kunnat crhiillas. Finns det 

farhiigor för den unges utveckling har socialtjiinsten. i enlighet med sitt 

yttersta ansvar. en skyldighet att följa utvecklingen och ;]tcrkomma med 

erhjudandcn om stöd och hjiilp. A vsaknadcn av möjligheter att vidta 

tvingande åtgiirder med stöd av socialtjänstlagstiftningen i tidiga skeden av 

missbruk och kriminalitet for s;ilcdes inte innebära att socialtjänsten stt1r 

passiv och avvaktar till dess L VU iir tillämplig. 

Socialtjänsten bör. när det giiller ungdomar. i första hand hålla kontakt 

med föräldrarna och stödja dem i deras strävanden att trygga den unges 

utveckling. I de flesta fall iir föräldrarna angcliigna om att den unge skall fä 
det stöd han behöver och iir i allmänhet villiga att ta emot det stöd 

socialtjänsten kan erbjuda. Det kan I.ex. vara lämpligt att niimnden utser en 

särskild befattningshavare som far ett speciellt ansvar att följa den unges 

utveckling och med föriildrarnas medverkan försöka hFilpa och stödja 

honom. 

Det bör också i övrigt ing[1 som en naturlig del av socialtjänstens 

behandlingsarbete med barn och ungdomar att man arbetar tillsammans med 

familj, anhöriga och den unges övriga >.ociala kontakter. En sådan inriktning 

är nödvändig i de flesta fall. eftersom mimga av den unges problem bara kan 

lösas i ett större sammanhang. Därtill kommer att anhöriga och andra som 

står den unge nära kan vara till ovärderlig hjiilp för att lösa den unges 

problem. 

Direktkontakter med skola, fritidsgårdar och polis bör också ingå som ett 

naturligt led i socialtjänstens arbete. En sadan inriktning ger socialtjänsten 

möjlighet att få kontakt med ungdomar i ett tidigt skede av missbruk och 

kriminalitet och underlättar dessutom för den som har problem att själv få 

kontakt med socialtjänsten i lägen där han inser att han måste ta initiativ för 

att förändra sin situation. 

Grundläggande är naturligtvis också att socialtjänsten bedriver en 

uppsökande verksamhet och ett informationsarbetc där det framgar vad 

nämnden kan erbjuda i fråga om hjälp, stöd. behandling och andra insatser. 

På många håll utvecklas det sociala arbetet i den riktningen. Som Svenska 

kommunförbundet framhåller i sitt remissvar visar erfarenheterna att 

kommuner som intensifierat den uppsökande verksamheten har natt goda 

resultat i ungdomsarbetet. Liknande erfarenheter rapporteras från den 

försöksverksamhct med statligt stöd som initierats av socialdepartementet 

och som påbörjades under hösten 1983. Denna syftar bl.a. till att utveckla 

metoder för socialt fält- och behandlingsarbete inom socialtjänsten samt till 

att åstadkomma en effektivare samordning av de lokala resurserna i 

ungdoms- och misshruksarbetet. 

Det har ocksa stor betydelse för den framtida kontakten i vilken situation 

och på vems initiativ socialtjänsten far den första kontakten med den unge 

och föräldrarna. Det bästa utgångsläget skapas naturligtvis om kontakten 

initieras av den unge själv eller föräldrarna. Men iiven när utgångspunkten 
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för kontakten i\r en anmiilan fr<111 skolan eller nägon myndighet finns Llct ofta 

goda förutsättningar for en fortsatt kontakt, om socialtjänsten inte dröjer 

med att ta itu med iirendet. En anmälan är ofta föranledda\· en krissituation i 

den unges eller familjens liv. Det ligger i sakens natur att socialtjiinsten har 

ett biittre utgJmgsläge för en framtida kontakt, om den unge och föräldrarna 

erbjuds stöd och hjiilp niir de är i akut bebo\' av detta. 

I vissa situationer iir det särskilt angeläget att socialtj;insten agerar snabbt. 

Om niimndens utredning föranletts a\· att den unge anh{1llits eller hiiktats, 

hör kontakten tas omg:kndc - som regel redan medan han finns kvar p<i 

polisstationen eller i hiiktet. 

I anslutning hiirtill \'ill jag siirskilt niimna att socialberedninµen behandlat 

frf1gan om hur socialtjiinstcn bör g{1 tillviiga för att f:i kontakt med 

missbrukare i situationer när det finns sbl for att inleda en utredning. 

Heredningen understryker bl.a. att det finns en rad viigar för socialtjil11sten 

att skapa kontakt utöver den formella \·ägen via kallebL' till samtal. Den 

sistnämnda metoden biir enligt beredningen överhuvud taget inte komma till 

anviindning. 

Som framgiltt anser jag. i likhet med socialberedningen. att strävan bör 

vara att välja former för den första kontakten som kan underlätta en framtida 

stöd- och behandlingskontakt. D:iremot delar jag inte uppfattningen att en 

brevkontakt nödvändigt\'is behöver vara ett siimre alternativ än ett 

telefonsamtal eller ett personligt besiik. Som socialstyrelsen framh{1llcr i sitt 

remissvar är det viktiga inte p;\ vilket siitt kontakten tas utan hur den 

utformas. I initialskcdet mi\ste nämnden alltid- oberoende av hur kontakten 

sker - vara mycket noga med att den sker i former som inte försviirar ett 

senare behandlingsarbetc. 

Även om spcialtjänstens befattningshavare misslyckas med att etablera en 

kontakt vid första tillfället, finns iindå möjligheter att följa den unges 

utveckling - t.cx. genom förnyade kontakter och uppsökande verksamhet. 

Speciella insatser i bostadsområdet kan kanske vara befogade och utgöra ett 

positivt inslag för den unge och hans kamrater. Dessa insatser kan vara av 

olika slag och kan bl.a. genomföras tillsamman~ med skolan eller fritids

nämnden. Förutsiittningarna för att nii kontakt med ungdomar kan ibland 

vara större om man riktar sig till dem i grupp. Genom att socialtjänstens 

företrädare riktar sig till hela i!ruppen med positiva erbjudanden kan ofta den 

unge efter hand etablera en sä pass förtroendefull relation till de vuxna att 

han öppnar sig för bearbetning av och hFilp med egna problem. 

Det arbetssiitt som jag här i korthet redogjort för ligger i linje med 

bestämmelserna i SoL. Avsikten med den föreslagna lagändringen iir därför. 

som jag tidig;1re nämnt. att förtydliga hur socialn:imnderna bör fullgöra det 

ansvar och de uppgifter som redan ;ivilar dem betr:iffande de aktuella 

ungdomarna. 
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2.2.3 Bes/ur om stöd eller behandling i öppna former 

Mitt förslag: I lagen med särskilda l:iestiimmelser om viird av unga införs 

bestämmelser som ger socialnämnden möjligheter att besluta att den unge 

skall hålla regelbunden kontakt med en särskilt utsedd kontaktperson 

eller delta i behandling i öppna former inom socialtjänsten. Detta skall 

l 
gälla ungdomar som genom sitt beteende kan antas komma i en situation 

som gor ett tvangsomhändertagande nodvirndigt. Ni1r ett sadant beslut 

meddelas skall en särskild behandlingsplan finnas. 
- ----- --- - ----- ----- --- ----- __ ; 

Socialberedningens ställningstagande: Beredningen anser inte att det finns 

behov av bestämmelser av det slag som jag föreslär (betänkandet s. ~8-92 

och 103-112 ). 

Remissinstanserna: Ungefär hälften av de instanser som avgett yttrande i 

denna fraga anser att det finns behov av att i lagstiftningen införa 

tvångsåtgärder av mindre ingripande slag än omhändertagande för vård. Ett 

par remissinstanser anser att det borde öppnas en möjlighet att inleda 
LVU-vård i den unges eget hem. Av de som yttrat sig i denna fri\ga delar 

övriga socialberedningens ställningstagande. N~1gra remissinstanser har inte 

behandlat frågan. 

Skälen för mitt förslag: Jag har efter en sammanvägning av socialberedning

ens och narkotikakommissionens ställningstaganden och de olika uppfatt

ningar som remissinstanserna redovisat funnit skäl för att L VU bör 

kompletteras med bestämmelser som ger socialnämnderna möjligheter att 

besluta om vissa stöd- och behandlingsinsatser i öppna former. Syftet med 

bestämmelserna är att de skall komplettera 12 * Sol i situationer där det 

finns grundade farhågor för den unges utveckling och när frivilliga insatser 

enligt SoL antingen har misslyckats eller bedöms som utsiktslösa. Således 

påverkas inte det ansvar som socialnämnden redan har enligt SoL. Det 

förutsätts att nämnden även fortsättningsvis fullt ut prövar möjligheterna till 

stöd och hjälp inom de ramar som den lagen anvisar. Det är enligt min 

mening angeläget att slå vakt om socialtjänstreformens starka prioritering av 

frivilliga insatser. Dessa måste fä behålla sin framskjutna plats i socialtjän

stens arbete även i fortsättningen. 

Det finns emellertid, som socialberedningen konstaterar. en konflikt 

mellan socialnämndens ansvar enligt 12 9 SoL och kravet på samtycke fran 

den enskilde i situationer där det föreligger ett vårdbehov, men där 

förhållandena inte är så allvarliga att L YU är tillämplig. Kan samtycke inte 

erhållas ställs socialtjänsten inför ett svårhanterligt problem. Å ena sidan 

finns ett konstaterat behov av stöd och hjälp. Å andra sidan miistc den 

enskildes avvisanden av socialtjänstens erbjudanden respekteras. Social

nämnden kommer med andra ord i den situationen att den inte har nagot 
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lagligt stöd för att vidta niigra hehandlingsåtgärder men ändå har en 

skyldighet att återkomma med erbjudanden om stöd och hjälp. Om man inte 

vid dessa kontakter lyckas bryta den unges avvisande hallning och skapa 

förtroende för soeialtjiinstens behancllingserbjudanden, tvingas nämnden 

avvakta tills förhållandena blivit så allvarliga att elen unge miiste omhänder

tas för vård enligt L VU. 

Som socialberedningen påpekar kan en framkomlig väg i sådana situatio

ner vara att hålla nära kontakt med föräldrarna och stödja dem i deras 

strävanden att trygga den unges utveckling. Ett sil.dant stöd kan emellertid 

inte alltid leda till att den unge själv kan motiveras för att hryta en destruktiv 

utwckling. I sådana situationer står både föräldrarna och socialtjänstens 

företrädare maktlösa. De tvingas åse hur den unge fortsätter med missbruk 

eller kriminalitet utan att de kan ingripa, väl medvetna om att den unge med 

stor sannolikhet kommer att försiitta sig i en situation som gör vård enligt 

L VU nödvändig. 

Det är bl.a. den konflikten som många remissinstanser har som 

utgångspunkt för asikten att lagstiftningen bör kompletteras sii att den ger 

grund för åtgärder som kan förhindra att ett omhändertagande för vård enligt 

L VU blir nödvändigt. 

Enligt min mening måste, som flera remissinstanscr påpekar, stor vikt 

läggas vid det faktum att ungdomar med missbruksproblem eller andra 

allvarliga sociala handikapp ofta saknar förmåga att självständigt ta ansvar 

och att se konsekvenserna av sitt handlande. Inte sällan är de dåligt 

motiverade för att bearbeta sina problem i frivilliga former. 

Barn och ungdomar måste naturligtvis som ett led i sin utveckling få 

utrymme för att handla självständigt, men det är lika naturligt att de får hjälp 

utifrån med att sätta gränser för sitt handlande och med kontrollen över 

detta. De behöver vuxna som förebilder, för att få ledning, kunskap och 

normer för sitt självständiga handlande. Det naturliga är att det är 

föräldrarna som tar detta ansvar, men också andra vuxna spelar en viktig roll 

i ungdomars utveckling. Om de resurser som naturligt finns runt den unge 

inte är tillräckliga för att trygga hans utveckling, har samhället en skyldighet 

att träda in för att bistå föräldrarna och den unge. Det kan enligt min mening 

inte vara rimligt att socialtjänsten saknar möjlighet att ingripa med stöd och 

gränssättning mot den unges vilja på något annat sätt än genom att skilja 

honom från hemmet. 

Det ger naturligtvis ett bättre utgiingsläge om behandlingen - oavsett om 

den sker i öppenvård eller på institution - redan från början grundar sig på en 

frivillig överenskommelse mellan behandlaren och den unge. En sådan 

överenskommelse är ett viktigt hjälpmedel för att få den unge att ta 

självständigt ansvar för behandlingsarbetets genomförande. Dessvärre är det 

inte alltid möjligt att träffa frivilliga överenskommelser med vissa socialt 

utsatta ungdomar. Ibland måste nämnden ingripa även om samtycke inte 

föreligger för att behandlingen över huvud taget skall kunna påbörjas. 
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Däremot är det naturligtvis viktigt att behandlingen i si1dana situatiliner 

utformas med utgiingspunkt i att det slutligen iir ungdomarna sjiilva som 

fattar heslut och tar ansvar for sin livshi1llning och livsstil. Som Riksförhundet 

för hjälp <it läk<:medelsmissbrukare (RFHL) framhiiller i sitt remissvar är 

förmagan till sjiilvständigt ansvar mer ett miil fiir hehandlingsinsatserna iin en 

förutsättning för dessa. 

Jag finner det ocksil viil förenligt med socialtjiinskns trygghetsmål att 

skapa utrymme för andra ;ltgiirder till skydd för den unge iin tvang:somhän

clertagande i situationer niir frivilliga liisningar inte iir mö.iliga. 

Mitt förslag till komplettering av hcstiimmelserna om vi1rd enligt L VU 

skall ses mot bakgrund av att de åtgärder som hiir diskuteras rör ungdomar 

som till följd av misshruk. hrottslig verksamhet eller något jämförbart 

beteende närmar sig en situation diir de utsiitter sin hiilsa eller utveckling för 

allvarlig fara. Utg<ingspunkten för de aktuella atgiirderna är siiledes den 

unges eget beteende. Det primära syftet iir inte - som i de s.k. miljiifalkn -

att skydda den unge frän brister i omsorgen eller n~igot annat förhallande i 

hemmet som medför fara för hans hiilsa eller utveckling. 

Till hilden hör också att det redan förekommer att yngre missbrukare 

deltar i vad som kan kallas tvångsv[ml i öppna former inom sL1cialtjiin

stcn. 

För det första ger även de nuvarande bestiimmelserna i L.VU utrymme för 

att bedriva värden i öppna former. under förutsättning att den inleds utanför 

den unges eget hem. När beslutet har fattats om omhändt:rtagandc för vård 

bestämmer socialnämnden hur vi"1rden den unge skall ordnas och var han 

skall vistas under vårdtiden. Nämnden kan om det skulle visa sig vara 

lämpligast besluta att den unge, efter en kort placering utom hemmet. får 

återvända til sitt eget hem med skyldighet att delta i behandling i öppna 

former. Jag kan nämna att Stockholms kommun fått bidrag fran socialsty

relsen till en försöksverksamhct som bygger på denna möjlighet. Försöks

verksamhcten skall bedrivas i samarbete med Förbundet Hassela-solidari

tct. 

För det andra rör det sig om ungdomar som är dömda till skyddstillsyn och 

som meddelats vårdföreskrifter av domstol eller av övervakningsnämnd. 

BRÅ påpekar i sitt remissvar att det inte är helt ovanligt att socialtjänstemän 

vänder sig till skyddskonsulenten för att genom föreskrifter inom kriminal

vi1rdens ram få stöd för att genomföra behandlingsinsatser inom socialtjän

st<:n. Syftet iir då att kunna fortsätta en öppenvårdsinsats och undvika värd 

utanför hemmet enligt L VU. 

Som jag tidigare redovisat finns det också tecken pa en överströmning av 

unga lagöverträdare från socialtjänsten till kriminalvården sedan social

tjänstlagen trädde i kraft. Antalet ungdomar under 18 år som dömts till 

skyddstillsyn har ökat markant. Det rör sig om i det närmaste en förduhbling. 

Statistiken visar också på en tendens till att allt yngre tonaringar hamnar 

inom kriminalviirdens frivård. Även om det totalt sett rör sig om ett fåtal 
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ungdomar sit ger de här tendenserna anledning till oro. 

Enligt min mening g[tr det inte att bortse fr;m att utmönstringen av de 

mindro: in)!ripande tvangsåtg~irderna ur socialtjiinstlagstiftningen har bety

debe för domstolarnas påföljdsval i situationer niir förutsättningar för vtird 

utanför hemmet enligt L VU inte föreligger. Det har ocksit omvittnats fran 

itklagare och domstolar. bl.a. under rcmissbehandlingen. att socialtjänstens 

insatser för unga lagöverträdare mi'mga gänger framstår som otillriickliga. 

Dessa förhållanden. som får tillmätas vikt i fråga om överströmning från 

socialtjänsten till kriminalv[trden. kan enligt min mening inte förklaras 

enbart med att socialniimnderna är oklara över sitt ansvar enligt den nya 

lagstiftningen eller med att domstolar och tiklagare inte känner till 

socialtjiinstens möjlighekr att ge stöd och behandling i frivilliga former. även 

om s[1dana faktorer ocksä kan ha haft viss betydelse för utvecklingen. 

Det finns skiil att anta att iiven en aktiv socialtjiinst ställs inför problem i 

ungdomsarbetet som :ir svina att lösa inom ramen för den nuvarande 

lagstiftningen. Om socialarbetaren misslyckas med att motivera en ung 

lagöverträdare för frivillig vård. tvingas socialnämnden att redovisa detta i 

sitt yttrande till åklagaren eller domstolen med risk för att den unge i stället 

döms till påföljd inom kriminalvården. Domstolarna ställs ibland inför valet 

mellan att döma till skyddstillsyn eller att överlämna till vård inom 

socialtjänsten utan att behövlig vård i praktiken kan genomföras, eftersom 

den unge inte samtyckt till s<'idan. Det kan mot den bakgrunden vara 

förståeligt om domstolarna i sådana fall tenderar att välja kriminalvårdspå

följd framför övcrliimnande till vård inom socialtjänsten. 

Socialtjänstens möjligheter att genomföra vård har också betydelse för 

frågan om :italsundcrlätelse. Riksåklagarcn framhåller sålunda i sitt rcmiss

svar att ett icke oväsentligt antal åtal mot unga förmodligen skulle kunna 

undvikas. om möjligheter till övervakning och kontroll infördes inom 

socialtjiinstens ram. 

Ytterligare kommentarer till förslaget 

Grunderna för socialnämndens beslut 

Den föreslagna lagiindringen i form av kompletterande bestämmelser i 

L VU skall ge socialnämnden möjligheter att besluta att den unge skall delta i 

behandling i öppenvård eller hålla regelbunden kontakt med en kontaktper

son. Bestämmelserna skall kunna tilllämpas i fråga om den som är under 

20 år när förhållandena är sådana att det kan antas att den unge till följd av 

missbruk av beroendeframkallande medel. brottslig verksamhet eller något 

annat därmed jämförbart beteende kommer att behöva ges vard enligt L VU. 

om beteendet fortsätter. Besluten avses kunna meddelas när omständighe

terna är sådana att behövlig behandling kan ges medan den unge bor kvar i 

sitt hem. Det torde kunna förutsättas att den unges föräldrar som regel kan 

motiveras till att medverka i behandlingen. Beslut som här avses skall dock 
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kunna medddas även om en underarigs vi1rdnadshavarc inte har gett sitt 

samtvcke. 

Bestämmelserna tar sikte p{1 de situationer diir möjligheterna till frivilliga 

insatser enligt SoL är uttömda. Den tjänsteman som niimnden utsett att följa 

den unges utveckling har alltsil misslyckab i sina ansträngningar. Nämndens 

erbjudanden om stöd och hjälp kan ha avvisats och förhållandena ha blivit s<I 

allvarliga att nämnden m<iste ingripa mer kraftfullt. om vard utanför hemmet 

skall kunna undvikas. 

Det ligger i sakens natur att det kan vara svärt för den unge att göra en 

realistisk bedömning av vad de erbjudanden han for egentligen hest[ir i. Det 

är därför viktigt att hehandlingsplancringen och introduktionen i den 

behandlingsplan som socialnämnden erbjuder den unge ägnas tillräcklig 

uppmärksamhet innan niimnden ingriper mot den unges vilja. 

Insatsernas art 

De åtgärder som niimnden skall kunna vidta enligt de bestämmelser som 

jag förordar är att besluta att den unge skall hälla kontakt med en särskilt 

utsedd kontaktperson eller delta i behandling i öppna former inom 

socialtjänsten. Det bör vara möjligt att kombinera dessa bäda åtgärder. om 

den unges behov av stöd och behandling motiverar det. 

Om förutsättningarna för att tillämpa bestämmelserna föreligger, skall en 

särskild behandlingsplan upprättas. Av planen bör framgå vilka insatser som 

nämnden tidigare gjort, den unges nuvarande situation. det behandlingshe

hov som föreligger samt formerna för det stöd och den behandling som 

nämnden planerar för den unge under den tid som beslutet skall omfatta och 

för tiden därefter. Planen hör så långt som möjligt upprättas i samråd med 

den unge och föräldrarna. Den bör bygga på en helhetsbedömning av den 

unges situation och inne hälla mål och delmäl som upplevs som realistiska av 

den unge och föräldrarna. Av planen bör också framgå vilka resurser 

nämnden ställer till förfogande för att behandlingen skall kunna genomfö

ras. 

Syftet med att besluta om en stöd- eller behandlingskontakt är att ge den 

unge det stöd och den vägledning som han behöver för att de mål som är 

uppställda i behandlingsplanen skall kunna förverkligas. Beslut bör kunna 

fattas för att den erforderliga behandlingen skall kunna komma till stånd. 

Om behandlingsmålen därefter skall kunna förverkligas. beror emellertid i 

hög grad på den relation som kan skapas mellan kontaktpersonen/ 

behandlaren och den unge. Det är i det samspelet som den unge kan finna 

motiv för att förändra sitt förhMlningssätt och sin livsstil. Behandlingsplanen 

är en arbetsplan som kontaktpersonen/behandlaren. den unge och - i 

förekommande fall - föräldrarna skall arbeta efter. Planen bör inte heller 

låsa den fortsatta behandlingsplaneringen utan skall kunna omprövas efter 

hand om det visar sig nödvändigt. 
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Allmiinna rt1d till ledning fi_ir tilliimpning av lagen kan utfärdas av 

socialstyrdsen. Styrelsen kan chirvid ge viigledning hur be handlingsplanen 

biir utformas. 

En särskild fr[1ga är om niimnden skall kunna besluta att den unge lämnar 

urinprov regelbundet och p{1 s{1 sätt styrker sin drog.frihet. Sadana 

undersökningar kan i dag endast göras om den unge ger sitt samtycke. 

Det iir omvittnat frim m<inga häll att regelbundna urinprov kan vara ett 

stöd i behandlingsarbetet med unga missbrukare. 81.a. hävdas att proverna 

kan hjiilpa den unge att sti1 emot pressen från missbrukande kamrater i 

skeden niir han iir ambivalent i sin instiillning. 

Det iir d(>Ck. enligt min mening. friin hd1andlingssynpunkt stor skillnad 

mellan att den unge samtycker till att visa sin drog.frihet genom att bmna 

urinprover och att han blir tvingad till det. Diirtill kommer risken för att 

provtagningen - för att utesluta manipulationer - m<iste omgiirdas med si1 

omfattande kontrol1{1tgärder att den blir starkt integritetskränkande. Jag är 

mot denna bakgrund inte beredd att föresl~t att dL' hiir diskuterade 

bestiimmelserna i L VU kompletteras så att nämnden ges möjlighet att stiilla 

sådana krav pii den unge. 

Ko111ak1perso11 

Till kontaktperson hör socialnämnden kunna utse en tjiinsteman hos 

niimnden eller n[igon annan lämplig person. Den unges och familjens behov 

av stöd och hjiilp bör vara avgiirande för vilka kvalifikationer kontaktper

sonen skall ha. 

Det är viktigt att understryka att de problem som kontaktpersonen kan 

komma att möta stiiller stora krav på personlig lämplighet och kunnande. 

Det är vidare realistiskt att räkna med att uppgiften - särskilt under den 

första tiden - kommer att vara mycket tidskrävande, om {1tgiirden skall 

kunna ge ett positivt resultat. 

Ibland kan det vara Himpligast att en tjiinsteman hos nämnden utses. Det 

bör i så fall vara en fältassistent eller en socialsekreterare med särskilda 

kunskaper i ungdomsarbete som känner den unge sedan tidigare och som är 

väl förtrogen med förhällandena i den unges miljö och pä grund härav har de 

bästa förutsiittningarna att vinna den unges förtroende. 

I andra situationer kan det vara lämpligast att utse niigon friln nämnden 

fristiiende person. Det iir dock viktigt att betona att n:imnden har ansvaret 

för att kontaktpersonen för det stöd han eller hon behöver för att kunna klara 

sin krävande uppgift. Flera kommuner har under senare är utvecklat väl 

fungerande system med kontaktpersoner. Dessa har förberetts för uppgiften 

genom att delta i viss utbildning anordnad av nämnden och fär kontinuerligt 

stöd i form av handkdning av socialarbetare med erfarenhet av behandlings

arhete inom ungdoms- och missbruksomr{1det. 
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Bt>l11111dli11g i ii11p11a j(mner 

Socialniimnden skall ocksi1 kunna fatta beslut om att den unge skall delta i 

behandling i iippna former inom socialtjiinsten. Beslutet kan t.ex. inn.:bära 

att den unge skall h;1lla en regelbunden behandlingskontakt med en 

socialsekreterare eller annan tjänsteman p{t socialkontoret som har särskild 

kompetens i behandlingsarbt'te med ungdomar och familjer elk:r mt:d en 

medarbetare p~i en särskild öppenviudsmottagning i socialtjiinstorganisatio

ncn ( ungdomsnlllttagning. ri1dgivningshyrå för narkotikamissbrukare 

etc.). 

Om niimnden bedömer att den unge iir i behov av mer omfattande stöd och 

hjiilp iin V<td som kan erbjudas inom ramen for en si1dan öppenvårdskontakt, 

kan dc:t finnas skiil att Liverviiga att kombinera ett s[1dant beslut med 

föwrdnande a\· kontaktperson - <ltminstonc i ett inledande skede. 

En annan möjlighet, när den unge behöver ett mer omfattande stöd. är att 

be,Juta att den unµc skall delta i ett siin;kilt öppenvårdsprogram. I flera 

kommuner har socialniirnnderna under senare ilr utvecklat särskilda 

öppenv{1rdsprogram som liknar behandlingshemmens och bchandlingskol

lektivens verksamhet i viktiga avseenden. Behandlingsprogrammen omfat

tar i rep:el tv;! terminer. De inskrivna ungdomarna deltar i ett veckoprogram 

med schemalagda aktiviteter pa dagtid- ibland också under vissa kvällar och 

helger. Programmen omfattar, förutom olika hehandlingsinslag. oftast också 

arhctsträning. studier. idrott och olika fritidsaktiviteter. 

Genomförande 

Ett beslut om stöd eller behandling i öppna former enligt L VU ställer krav 

på nämnden att anvisa de resurser som krävs för att be handlingsplanen skall 

kunna genomföras. Planen måste grunda sig på en noggrann bedömning av 

vilket behov av stöd och behandling som föreligger samt pil att nämnden gör 

en realistisk bedömning av vilka resurser som krävs för att de mal som anges i 

behandlingsplanen skall kunna förverkligas. 

En fråga iir vad som händer om nämndens beslut inte kan genomföras 

p.g.a. att den unge uteblir fran t.ex. planerade samtal. En möjlighet skulle 

kunna vara att införa en bestämmelse som ger socialnämnden befogenhet att, 

som narkotikakommissionen föreslagit. som en yttersta utväg genomdriva 

sitt beslut genom polishandräckning. Detta är emellertid. som kommissionen 

själv framh:iller, förenat med betydande olägenheter. Bl.a. kan en 

polishandräckning i sig i detta sammanhang upplevas som en självständig 

tv;lngs:itgärd snm är mer ingripande än det beslut som den är avsedd att 

genomdriva. En sådan åtgärd skulle oeksit i praktiken kunna försvåra 

möjligheterna att genomföra den planerade behandlingen. Enligt min 

mening har (farför de skiil som kan anföras mot att införa en bestiimmclsc av 

det aktuella slaget större tyngd än de som talar för. Denna uppfattning delas 

också av en betydande majoritet av remissinstanserna - även av flertalet av 
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de instanser som iir positi\·a till att införa nya former a\' tvi1ngsatgiirckr i 

socialtjiinstlagstiftningen. Endast tre av dem tar uttryckligen stiillning för 

narkotikakommissionens förslag. 

Jag anser sålunda att Jet inte hiir införas niigon miijlighet att tillgripa 

polishandr:ickning i Je situationer som hiir diskuteras. 

Det finns ocks[1 sLil att anta att niimndens beslut i allmiinhet kommer att 

kunna genomföras iiven om möjlighet till polishandriickning inte införs. 

Genom beslutet. i kombination med ett aktivt motivationsarbete. klargör 

nämnden p[1 ett Ot\'etyJigt sätt för elen unge att man ser st1 allvarligt pi1 hans 

situation och att man inte ltingre kan acceptera att han a\'visar en stöd- eller 

bchandlingskontakt inom socialtjiinsten. Niimndcn iir ocks!1 skyldig att följa 

utvecklingen och siirskilt uppmiirksamma situationer där bchandlingsplancn 

inte fungerar. Det ligger i sakcns natur att förh~lllandena ibland kan utn·cklas 

s~1 att det finns skäl för niimnden att iiverviiga en ansökan till liinsrätten Clm 

vard utanför hemmet. I andra situationer kan den I:impligastc :1tgiirdcn vara 

att revidera behandlingsplanen och ge den ungL' och hans föräldrar fortsatt 

stöd och hjälp medan han hor kvar i det egna hemmet. Det ligger ocksi1 inom 

ramen för niimndens ansvar att klargöra för den unge att andra t1tgärder kan 

bli aktuella, om inte den destrukti\'a utvecklingen bryts. 

Jag vill dock understryka att det inte bi-\r finnas niigon automatisk koppling 

mellan underlåtenhet att följa ett beslut om stöd och behandling i öppna 

former och ett beslut om ett omhändertagande eller ansökan om vård enligt 

L VU. Dct forhMlamlct att den unge inte följer niimndcns beslut kan i sig inte 

utgöra tillräcklig grund för att vidta mer ingripande ätgiirder. Däremot 

kommer naturligtvis effekterna av samtliga de <ltgärder som nämnden 

tidigare vidtagit att vägas in i den helhetshedömning som nämnden giir i 

samband med att den tar stiillning till vilka ytterligare stiid- och behand

lingsinsatser som behövs. Ibland kan förhållandena. som jag nyss har nämnt. 

vara sadana att det finns grund för niimnden att göra en ansökan om vård med 

stöd av lagen. 

2.3 Åtgärder för att minska an\'ändningcn a\· fängelsestraff för unga 

lagöverträdare 

:!..3.1 Allmänt 

Jag anser i likhet med socialberedningen att den grundläggande principen 

för insatserna för de unga lagövertriidarna miiste vara att ge dem \'iircl och 

behandling inom socialtjänsten och att användningen av fängelsestraff och 

andra kriminalv[ndspåföljder för denna kategori skall minskas s<'i bngt det är 

möjligt. Dessa ambitioner ligger ocksii till grund för utformningen av den 

nuvarande lagstiftningen p{1 omr<'ldct. 

Jag kan i detta sammanhang peka på att justitieutskottet vi1rcn I 9X4 i sitt av 

riksdagens godk:inda betänkande (JuU 1983/84:20 s. 13) med anledning av 

en motion om fängelsestraff for ungdomar under 18 ar underströk vikten av 
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att minska anviindningen av frihetsstraff så långt det är möjligt och att detta 

gäller med siirskild styrka i fräga om ungdomar. Utskottet såg ocksi1 med oro 

p~1 den utveckling som de statistiska uppgifterna över antalet ungdomar som 

tas in i kriminalvårdsanstalt ger uttryck för. 

Enligt min mening iir det uppenbart att situationen inte är tillfredsställan

de. Av de statistiska uppgifter som jag redovisat tidigare (avsnitt 2.1.3) 

frnmg{ir visserligen att antalet fängelsestraff för ungdomar i f1ldern 15-17 

ligger pä en litg nivii i absoluta tal och inte tych öka. Det inger emellertid 

principiella betiinkligheter att mellan 20 och 40 ungdomar i dessa aldrar varje 

ar döms till fängelse. Inte mindre allvarligt är det relativt stora antalet 

fängelsestraff för ungdomar i åldern 18-20. 

Mot den nu angivna bakgrunden finns det enligt min mening skäl att 

överviiga hur man genom olika åtgiirder kan nedbringa användningen av 

fängelsestraff för ungdomar. Ett siitt att iistadkomma detta är att öka 

möjligheterna för domstolarna att överlämna de unga lagöverträdarna till 

vård inom socialtjänsten. Ett annat siitt är att skärpa förutsättningarna för att 

kunna döma till fängelse. 

Jag har i det föregående föreslagit vissa åtgärder för att öka socialtjänstens 

möjligheter att ge stöd och behandling åt de unga. Om dessa förslag 

genomförs bör påföljd inom kriminalvården kunna undvikas i flera fall än nu. 

I det följande behandlar jag sådana åtgärder inom socialtjänsten som kan 

minska den faktiska användningen av fängelsestraff för unga lagöverträdare. 

Jag tar ocks"1 upp frågan om det bör göras ytterligare inskränkningar i 

möjligheterna att döma ungdomar till fängelse. I nu nämnda hänseenden har 

jag samrått med chefen för justitiedepartementet. 

2.3.2 Minskad användning av fängelsestraff genom ökade möjligheter till 1·ård 

inom socialtjänsten 

* Utvidgat tilliimpningsområde för lagen med siirskilda bestämmelser om 

vård av unga 

~~it~-~ö~slag: L:~-~n med särsk;l~:-be~~;;~lser<~~-~ård av unga ä~~r-~ 
så att den som iir mellan 18 och 20 iir skall kunna beredas vård enligt lagen , 

i s. k. beteendefall när sådan vård är lämpligare än annan vård och inte. 

som nu. först när den är uppenbart lämpligare än annan vård. Vidare höjs 

åldersgränsen för när vård enligt lagen senast skall upphöra till 21 år. 

Samma åldersgräns skall utgöra den senaste tidpunkt vid vilken sådana 

beslut om stöd eller behandling i öppna former som jag tidigare föreslagit 

1 skall upphöra att gitlla. 
L__ ______ -···--- -·-·-·· --- - __ __J 

Socialberedningens förslag: Överensstämmer med mitt (betänkandet 

s. 127-130). Beredningen har dock, som jag tidigare nämnt. inte föreslagit 

atgärder som motsvarar beslut om stöd eller behandling i öppna former. 
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Remissinstanserna: Med undantag för tvi1 remissinstanscr tillstyrker samtliga 

förslaget om att L VU ändra~ sii att den som är mellan 18 och 20 ar skall kunna 

beredas vard enligt lagen när den viirden är lämpligare iin annan \'iir<l. Sa gott 

som samtliga remissinstanser tillstyrk.er ocksi1 höjningen av åldersgränsen för 

när vård enligt L VU senast skall upphöra. 

Skälen för mitt förslag: l I *tredje stycket L VU förökrivs hctriiffande s.k.. 

beteendefall att den som har fyllt 18 men inte 20 år för beredas \'arcl enligt 

lagen. om var<l inom socialtjänsten med hänsyn till den unges behov och 

personliga förhiillan<len i övrigt är uppenbart lämpligare iin annan viird. 

Som socialberedningen anför kan bestiimmelsen i vissa fall hindra att 

ungdomar får behövlig viird inom socialtjänsten. Det kan i praktiken vara 

svårt att konstatera att vård inom socialtjänsten inte bara är lämpligare. utan 

även uppenbart lämpligare än annan vi1rd. Bestämmelsens utformning kan 

därför enligt min mening vara en bidragande orsak till att domstolarna i allt 

mindre utsträckning överlämnar ungdomar i aldern ll'-20 ar till vård inom 

socialt.iänsten. 

Den berörda utvecklingen är naturligtvis inte önskvärd. Jag föresli1r därför 

att den aktuella bestämmelsen ändras sä att det inte skall krävas att vård 

enligt L VU är uppenbart lämpligare än annan vård utan att det skall räcka 

med kravet att den är lämpligare iin annan värd. Jag anser mig ock.si1 kunna 

utgå frän att socialnämnderna - niir de yttrar sig i fri1gor om vala\· päföl.id för 

unga lagöverträdare - så längt det över huvud taget är möjligt förcslär sitdana 

åtgärder inom socialtjänsten att k.riminalvårdspMöl.id kan undvik.as. 

I de s.k. beteendefallen kan ett vårdbeslut fattas fram till dess den unge 

fyller 20 år. Det är samma aldersgräns som fanns i harnavardslagen. Vård 

med stöd av L VU skall upphöra senast när den unge fylkr 20 år. Dock giiller 

det undantaget att, om vitrden dit ännu inte pägim sex m<lnacler frilll det 

rätten beslutade om vård eller soeialniimnden senast prövade frågan om 

vårdens upphörande. vardcn för påg<! Hingst tills denna tid har g<itt ut. 

Enligt mångas mening iir den tid vardcn kan påga efter det att elen unge 

fyllt 20 år för kort. Jag har i det föregående lagt fram förslag till lagiinclringar 

som syftar till att öka möjligheterna att ge unga lagövertriidare i i1ldcrn 

18-20 år vård inom socialtjänsten. Det kommer emellertid inte alltid att vara 

möjligt att genomföra behövlig värd under den tid L VU nu medger. Detta 

kan även påverka domstolarnas bedömning så att man avstfa friin att 

överlämna den unge till vård inom socialtjänsten och i stiillet dömer till 

fängelsestraff. Bl.a. för att undvika detta bör t1\dersgriinsen höjas si1 att det 

finns ett rimligt utrymme att genomföra ett bchandlingsprogram. 

Den nu diskuterade åldersgriinsen i L VU har ocks{1 betydelse för 

möjligheterna att bereda missbrukare i f\ldersgruppen 1 X-20 i1r \'ärd. 

l frågan om hur länge det är önskvärt att kunna fortsätta v[1rd med stöda\' 

L VU efter det att den unge fyllt 20 iir har meningarna varit delade siiviil innan 

lagen trädde i kraft som i den aktuella debatten. fr[111 vissa hall har man krävt 
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en :"tterg:'mg till harnavärdslagens regler under hiinvisning till att de medgav 

att viirden fortsatte tills den unge fyllt 23 iir. Denna uppfattning har ocksi1 

kommit till uttryck under remisshehandlingen. 

l anslutning h;inil\ hör det framh[1llas att barnavimblagen inte hade niigon 

egentlig 23-iirsgriins. Den lagen föreskrev diiremot att v~lrden i de s.k. 

beteendefallen skulle kunna forts:itta i maximalt tre iir efter heslutet om 

omhiindertagande, lim detta meddelats efter det att han fyllt 15 år. Ett beslut 

l'm omhiindertagandc enligt harnavcirdslagen kunde fattas fram till den 

unl,!es 20-iirsdag. 

I sammanhanget kan det vidare finnas skiil att niimna utgimgspunkterna 

för den debatt om den beriirda ~ilclcrs!!riinsen i L VU som iigde rum framför 

allt i massmedierna när propositionen ( l 97lJ!~(): I) om soeialtjiinsten behand

lades av riksdagen iir l l)~U. 1 fokus för debatten stod de kollekti,·a ,·;irdformer 

som hade utvecklats inom barn- och ungdomsdrden under 1970-talct. dvs. 

de s.k. J lasselakollektivcn. Kollektiven hade utvecklat tre~iriga hehancllings

program som byggde pi1 möjligheten att med sti"\d av harna,·i\rdslagen hälla 

kvar och hiimta tillbaka de unl,!domar som försökte avbryta behandlingen. 

Det framhölls i debatten att det fanns en uppenbar risk för att dessa 

vitrdformer inte skulle kunna användas fiir de iildre unl,!domarna, om elen 

föreslagna lagändringen genomfördes. 81.a. gjordes gällande att de drdticler 

som lagstiftningen gav utrymme för var helt otillriickliga för 19-20-iuingarna, 

eftersom man under sa korta tider inte kunde motivera ungdomar med 

missbruksproblem och bristande social anpassning till fortsatt viird i frivilliga 

former. Man befar<ide ocksii att en effekt av den föreslagna lagändrinl,!en 

skulle kunna bli att kollektiven överhuvudtaget inte kunde ta emot de något 

iilclre ungdomarna i v<'irclprogrammen och att ett stort antal ungdomar 

sidunda skulle undandras en varclform som med hiinsyn till deras behov var 

den liimpligaste. 

Utvecklingen har emellertid bara delvis blivit den som många befarade. 

Kollektiven har successivt anpassat sina behandlingsprogram till den nya 

lagstiftninl,!eIL 1<'1t vara att denna anpassning inte har skett utan problem. Det 

har blivit sv[1rare att anviinda kollektiven for ungdomar som är nära 20 ar. 

Erfarenheterna har ocks;1 visat att de kollektiv som tagit emot de äldre 

unl,!domarna i vissa fall haft problem att hålla dem kvar i programmen när 

L VU-varden upphört. Numt:ra iir det emellertid fä av dem som företriidcr 

behandlingskollektiven Slllll kriiver en lagstiftning som !!er utrymme för 

trdriga viirdtider med stöd av L VU. De flesta torde numera vara av elen 

uppfattningen att en ettiirig vitrdtid med stöd av lagen iir tillriicklig för att 

behandlingen diirefter skall kunna fullföljas i frivilliga former. 

Jag anser sidedes. i likhet med socialberedningen. att det iir tillräckligt om 

drd enligt L Vl.'. kan bedrivas under ett ;ir efter det att den unge fyllt 20 i1r. 

Denna tid hör. mot bakgrunda\· de erfarenheter jag nyss har n:clovisat. vara 

tillriicklig för att iivcn ett mer omfattande hehandlingspn)l,!ram därefter skall 

kunna genomföras i frivilliga former. 
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I likhet med bcn~dningen anser jag ncksi1 att (kt iir angeliiget att re.1.!lerna 

för \':1rdtidt'n utformas sil att de iir liittfiirsU1t·liga och tydliga. inlt' minsta\' 

hänsvn till de unga. Fr;111 denna synpunkt iir det Iampligt att föreskriva att 

vilfd enligt L VLI skall upphöra senast niir den unge fyller 21 ar. 

I sammanhanget hiir ocks<'t niimnas att narkotikakommissinncn i sin Ptvl 

nr 7 anfört att Jet kan finnas skiil att hiija aldcrsgriinsen för när ,·iird enligt 

L VU senast kan p{1börjas. En s~1dan höjninf! kunde enligt kommissionen 

motiveras med att det finns tecken pi1 föriindringar av missbruksmiinstn:n 

bland ungdomar. Kommissionen har redovisat bl.a. att injektitmsmissbruket 

i ungdomsgruppen har minskat och er>atts a\' blandmissbruk. Oftast riir det 

sig om hasch- och alkoholmissbruk. Fiirloppct \'id ett blandmissbruk iir mer 

smygande och sviirupptiickt varför ek st>ciala skade\'nkningarna Yisar sig 

först längre upp i ~tldrarna. 

Endast en av remissinstanscrna har anslutit sig till kommissionens 

uppfattning. niimligen Örebro liins landsting. som föreslar att itldcrsgriinscn 

för beslut om omhändertagande för Y<ird enligt L VU höjs till 21 <ir och att 

viirden diircfter skall kunna pag[1 i högst sex miinader. 

Jag har stor först{1else för de pniblem som socialn~imndcrna stiills inför i de 

situationer som kommissionen redl)\'isat. Åldern är inte nagot exakt mått pil 

den unges mognad och utveckling. Det finns onekligen missbrukare i 

åldrarna strax över 20 ~ir som till följd av sviirigheter under uppviixttidcn och 

missbruk har en fördröjd känslomiissig och social mognaclsutveckling. Detta 

är ett skiil för att i vissa avseenden inte behandla dem som \·uxna. Jag anser 

samtidigt. i likhet med socialberedningen. att detta resonemang inte kan 

tänjas alltför langt. Visserligen kan problem som har sin grund i bristande 

mognad kvarstå under liing tid. ih\and långt upp i ?1ldrarna. Men den som har 

sådana problem mi\ste iinda betraktas som vuxen. Det gär inte att bortse fran 

att vuxenidentiteten genom en stark tradition och starka sociala hestiimning

ar är knuten till att man har uppnätt en viss iilder. Diirför kommer en person 

omkring 20-ärsåldern att betrakta sig som vuxen. även ,)111 han har en 

försenad mognadsutveckling. 

Jag anser sillunda, i likhet med soeialb.:redningen. att bestämmelser för 

ungdomar mf1ste utformas med utgfmgspunkt i att myndighetsiildern anger 

elen normala gränsen för när man i samhiillcts i'igon blir vuxen. Det g<ir diirför 

inte att ha siirbestiimmelser som alltför litngt av\'iker från myndighetsilldern. 

De giillande reglerna och det förslag jag liigger fram innebiir redan de att 

särhestiimmelscrna utstriicks till att gälla 2-3 :ir efter det att den unge blivit 

myndig. Det skulle enligt min mening \'ara oliimpligt att ytterligare a\ lägsna 

sig friin principen att myndighets<ildern anger den tidpunkt. fr:m vilken den 

unge betraktas som vuxen. Den aldersgriins jag har föreslagit fiir vimkns 

upphörande. 21 <ir. ansluter till den myndighl'ls<ilder som gällde under en 

lang tid l)Ch framsti1r mot denna bakgrund som naturlig. 

En yttersta griins vid 21 :ir bör s~tlcdes enligt min mening giill<t för v:ird i de 

s.k. heteendefallen. Samma <ildersgriins hör giilla bl'triiffamk de !'.iirskilda 
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beslut enligt L VU om stöd eller behandling i öppna former som jag tidigare 

föreslagit (avsnitt 2.2.3). För missbrukare över 21 år som iir i hehov av 

tvångsvitrd inom socialtjänsten bör i stället hestärrnnclserna i lagen om viird 

av missbrukare i vissa fall (L VM) tillämpas. Jag iir visserligen medveten om 

att bestiimmelserna i den lagen kritiserats friin vissa hi1ll och att därvid 

framför allt vardtiderna ansetts som otillräckliga. Eventuella hrister i L VM 

bör emellertid enligt min mening inte få Higgas till grund för ändringar i L VU. 

Fri1gan om en eventuell ändring av L VM övervägs f.n. av socialberedningen. 

Därvid kommer beredningen bl.a. att pröva fr~igan om värdtiderna. 

* Utvidgat ti!Himpningsomd1dc för brottspi1följdcn iiverlämnande till vård 

inom socialtjänsten samt för iitalsunderlatclse 

Mitt förslag: Åldersgriinscn i 31 kap. I * brottsbalken för överlämnande 

till vilrd inom socialtjänsten höjs frim 20 till 21 i1r. Överliimnanclc till vård 

inom socialtjänsten enligt brottsbalken och [1talsundcrlåtclsc enligt lagen 

I med särskilda bestämmelser om unga lagövertriidare skall kunna komma 

Il ifraga. om den unge meddelas beslut om stöd eller behandling i öppna 

former enligt lagen med särskilda bcstiimmelser om vitrd av unga. 
L_ __ ···-·--··· - - --------· ·-- --- --- _J 

Socialberedningens förslag: Beredningen har inte behandlat frågorna. 

Skälen för mitt förslag: Enligt 31 kap. I * första stycket brottsbalken (BrB) 

kan vård enligt L VU eller annars med stöd av SoL utgöra påföljd enligt BrB 

för ungdomar under 20 iir. Jag har i det föregående föreslagit att den tidpunkt 

vid vilken v5rd enligt L VU i de s.k. beteendefallen senast skall upphöra 

bestäms till 21 år. Som en konsekvens av detta och för att öka möjligheterna 

att använda vi1rd enligt L VU som piiföljd för ung<i lagöverträdare föresliir jag 

att även i1ldersgränsen i 31 kap. I §första stycket BrB ändras pil motsvarande 

siitt. 

Den föreslagna höjningen av ;)Jdersgränsen kan fo verkan även för unga 

lagövertriida·re som är förem<ll för vård inom socialtjänsten i frivilliga former. 

Något legalt hinder mot att överlämna till vård inom socialtjänsten ock.sil i 

dessa fall när domstolen finner det lämpligt bör enligt min mening inte 

föreligga. 

Jag har vidare föreslagit att regler om beslut om stöd eller behandling i 

öppna former införs i L VU. S{1dana beslut skall kunna giilla hingst till dess 

den unge fyller 21 i1r. Domstolens möjligheter att överlämna den unge till 

vard inom socialtjänsten bör omfatta även situationer när sådana beslut 

gäller eller kan fattas. Oetta fin beaktas när 31 kap. I ~ brottsbalken ges sin 

nya lydelse. 

Enligt I ~ lagen (l 9fi..I: 16 7) med särskilda bcstiimmelser om unga 

lagövertriidare (LUL) far ;ltalsunderl[1telse ges under vissa förutsiittningar. 

om den unge bereds vård med stöd av LVU eller blir föremål för annan 

diirmed jiimförlig [1tgiird eller utan stidan atgiird blir förcmal för annan hjälp-
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och stiid<"ttgiird. Med hiinsyn till de föreslagna regkrna i L VU om beslut om 

stöd eller behandling i öppna former bör möjligheterna att ge i1talsundcrl{1-

tclse enligt LUL utvidgas till att omfatta även dessa fall. 

' Krav pi1 yttrande fr;in socialnämnden innan ungdomar döms till fängelse 

m.m. 

Mitt fö~~ag: D~n~om är un~~r 21 år skall-~om r-egel -~~-~~-fa dömas ti;l 

fängelse i mer än tre manader utan att socialniimnden har yttrat sig. 

Samtidigt införs i flirenklingssyfte och för att förkorta hanclliiggningsti-
I 
! derna i domstol en ordning som innebiir att ett yttrande som sncialniimn- I 

den har avgett till aklagarcn för dennes atalsprörning skall kunna I 
I 

utnyttja~ aY domstnlen. 
__ ! 

Socialberedningens förslag: Överensstämmer i huvudsak med mitt ( betän

kandet s. 127). Frågan om en förenklad handläggning har emellertid inte 

tagits upp av beredningen. 

Remissinstanscrna: Alla remissinstanser utom tre tillstyrker i princip 

beredningens förslag. Niigra av dem som tillstyrker förslaget understryker 

dock att ändringen inte for leda till en förlängning av den totala handliigg

ningstiden. 

Skälen för mitt förslag: Enligt 31 kap. I § första stycket BrB giiller att 

domstolen skall höra socialniimnden innan den överlämnar någon till vi\rd 

inom socialtjiinsten. I samband med socialtjänstreformen (prop. 1979/80: 1 

del C s. 131) uttalades att. för att domstolen skall kunna bedöma om 

överlämnande bör ske eller annan påföljd beslutas, domstolen måste ha 

tillgfing till uppgifter om den unges förhållanden. tidigare vidtagna i1tgiirder 

och om den viird som socialnämnden avser att anordna. 

Äwn åklagaren är vid sin åtalsprövning enligt LUL skyldig att i vissa fall 

inhämta yttrande friin socialnämnden. Bestiimmelserna om detta i 3 * LUL 

innebär bl.a. följande. Om det finns skälig anledning till iltalsundcrliitelse 

enligt LUL, skall ~1klagarcn innan han beslutar i iirendct inhämta yttrande 

från socialnämnden. Yttrandet skall avse frågan om nämnden har vidtagit 

eller avsa att vidta ni1gon åtgärd beträffande den underårige och om en 

sådan <itgärd enligt nämndens mening är den liimpligaste för honom. 

l\ämndens yttrande skall. om åklagaren begär det eller niimnden finner det 

erfoderligt. iiven innehålla en redogörelse för den underi1riges personliga 

utveckling samt hans vandel och levnadsomständigheter i övrigt. Det åligger 

nämnden att avge sitt yttrande skyndsamt. Åklagaren far utan att nämndens 

yttrande har inhämtats besluta om iltalsunderliitelse. om brottet är ringa eller 

om det är uppenbart att förutsiittningar för iitalsunderlåtelse föreligger. 

:l Riksdagen 19/-i./!85. I sam/. Nr 171 
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I detta sammanhang bör ocksa niimnas att det i förarbetena till LLIL (SL' 

prop. [')64: JO s. 162 och 16:') flirutsatts att yttrande inhiimtas a\ iiklagan:n 

ellt'r domstnlcn innan den som ;ir under l~ iir di.ims till fängelse eller 

skyddstillsyn. 

Av de regler jag nu har redovisat fiiljer att det i1r vanligt att en socialniimnd 

a\'ger ~·ttrande a\' ifriiga\'arande slag om ungdomar som har begiitt brott. I 

praktiken torde det i regel inte vara nagon större skillnad mellan de yttrandl'!l 

som avges till <1klagare och de som a\'gL'S till domstol. 

Enligt min mening iir lkt angeläget att socialn:imnderna till ;1klagare och 

d11mstolar far redovisa ,·ilka möjligheter som finns till vi1rd inom socialtjiin

sten. r;1 <i sätt kan utrymml'l för siidan vtird tas till vara och kriminah itrds

p;"tföljder undvikas s[1 bngt det över huvud taget iir möjligt. Genom ;1tt ett 

yttrande av socialniimnden fiirL'ligger i ett miil för domstolen iivcn i iivrigt 

tillgirng till ett biittrc underlag fiir sin bedömning i pt1följdsfri1gan. En 

begiiran om yttrande kan ocksit fa den positiva effekten att socialniimnden 

uppmiirksammas pii ,·tirdbehov som annars skulle ha kunnat försummas. 

Som jag tidigare har framhi11lit iir det vidare angeläget att pfi olika s:itt 

nedbringa anviindningen av fängelsestraff för unga lagövertriidare och att 

dessa i stället bereds viird inom socialtjiinsten. Mot bakgrund av det nyss 

sagda anser jag det diirför vara \'äsentligt att en domstol har tillgiing till 

vttrande frim socialnämnckn inte bara innan nägon överlämnas till drd inom 

socialtjiinsten utan ocksii niir man övcrviiger att döma unga lagöverträdare 

till fängelse. A \' dt?t tidigare anförda framg{1r för övrigt att det redan enligt 

giillande ordning förutsiitt~ att socialniimnden får yttra sig innan den som är 

under I ö är döms till fängelse. Enligt min mening iir dd emellertid angeläget 

att socialniimnderna far yttra sig ocks;i beträffande ungdomar i {tldcrn 

IX-2tJ [1r. 

Jag föresliir därför att lagövertriidare under 21 år i princip inte skall kunna 

dömas till fängelse utan att socialniimnden har yttrat sig. En regel av detta 

slag bör emellertid. ~om beredningen anfört. intt? omfatta fall elit en domstol 

överviiger att döma till ett kort\'arigt fängelsestraff. Regeln bör avse fall där 

fritga iir om liingre fängelsestraff än tre mänader. 

Under remissbehandlingen har fran nilgra hitll pekah pj att en regel av det 

aktuella slaget medför att brottmiilrns handliiggning blir onödigt betungande 

och att det uppstiir merarbete för soci;tltjiinstcn. Man kan naturligtvis intL' 

uteslut;1 att det i vissa fall skulle kunna uppstii sadana konsekvenst?r. Enligt 

min mening bi"ir man emellertid fästa större vikt vid de positi\'a effekter som 

det utökad<? beslutsunderlaget innebär för domstolarna och nwndigheterna 

inom socialtjiinsten. Ett yttrande fdn socialniimnden kan för övrigt i 

allmänhet ensamt eller i förening med annan utredning ersätta behovet av 

personundersökning i ett hrottm~il betriiffande unga lagövertriidare [se 2 ~ 

lagen ( 1 %4:542) om personundersökning i brottmiil. jfr prop. 1%4:90 s. 4bl. 

För att undvika tidsutdriikt i fall där ett yttrande inte kan antas ha ni1gon 

större saklig betvdelse för paföljdsfr;igan blir dock regeln inte göras 

obligatorisk. 
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Synpunkterna under remis~bd1andlingc·n aktualiserar emellertid fnlgan 

om den nuvarande ordningen niir det giillcr yttramkn till i1klagare och 

dnmstolar fr:in socialnämnd1:r i alla avseenden :ir liimpligt utformad. Av 

redogörels1:n för de nu' arande reglerna framgar n~imligen att det i 

brottmi1bförfarandet betr~ifl'ande unga lagövertr~idarc i vissa fall kan ha 

avgetts yttrandl':n tvi1 g[mgl':r av socialnämnden. Domstolen maste sålunda 

vid tillämpningen av 31 kap. J *första stycket BrB själv hiira socialniimndcn 

och kan inte anviinda sig av det yttrande som niimnden kan ha avgett till 

~iklagaren, iiven om detta i sak inte skulle skilja sig fr[m yttrandet till domstol 

(se Beckman m.n .. Kommentar till brottsha\ken lll, 2 uppi. 1971. s. 198). 

Enligt min mening :ir denna ordning alltför stelbent. I de fall diir 

domstolens handliiggning av brottm{tlct sker i niira anslutning till att 

socialnämnden har yttrat sig och d:'1 förhitllandena hetriiffande den unge inte 

har förändrats, kan det sidunda knappast amö irndamiilsenligt att kräva att 

socialniimnden p~t nytt skall yttra sig till domstolen och att domstolen skall 

nödgas avvakta detta yttrande. De i -' ~ LUL angivna kraven pä vad 

socialnämnden skall uttala sig om till åklagaren vid dennes atalsprövning 

skiljer sig i princip inte heller från vad nämndens yttrande till domstolen 

L'nligt 31 kap. 1 ~ första stycket BrB skall avse (jfr Kommentar till 

brottsbalken I Il, 2 uppi. 1971. s. 198 f). l bilda fallen är det vtterst för att 

bedöma vilken piiföljd som iir lämpligast för den unge som det har betydelse 

att höra socialnämnden. 

Jag vill vidare peka p:'1 att det i riittstilliimpningen sedan liinge har 

uppmärksammats att skyldigheten för åklagare OL'h domstolar att i vissa fall 

inhämta yttranden frän socialnämnder när det giiller unga lagöverträdare 

~kapar praktiska problem. särskilt genom att det pä grund av handläggningen 

hos socialniimnden uppsti1r en tidsutdriikt. l detta sammanhang bör nämnas 

den är 1982 införda regeln i-'* LUL om att 5.talsunderlatelse för ske utan att 

yttrande begärs av niimnden. om det iindå är uppenbart att förutsättningar 

för iltalsunderlEttdse föreligger. Denna regel infördes i syfte att förkorta 

handliiggningstiderna (se prop. 1981/82:41 s. 29 f). 

Den av mig i det föregi1ende föreslagna regeln om att en domstol inte fär 

döma nägon under 21 [1r till fängelse i mer än tre månader utan att det 

föreligger ett yttrande tr;in socialniimnden aktualiserar frilgan om det finns 

yt1erligare möjligheter att förenkla handläggningen uch undvika tidsutdräk

ter när det gäller att inhiimta sadana yttranden. Mot bakgrund av det tidigare 

anförda anser .iag för min del att en domstol bör kunna utnyttja det yttrande 

som kan ha avgetts till äklagaren. I allmänhet förutsätter detta naturligtvis att 

det inte har förflutit nagon längre tid sedan yttrandet avgavs sa att yttrandet 

fortfarande iir aktuellt. Domstolen bör genom en informell kontakt med 

socialniimnden kunna fit underlag för att bediima om det yttrande som redan 

finns är tillräckligt eller om det hör kompletteras. I de fall då yttrande inte har 

avgetts till itklagarcn eller det blivit inaktuellt bör naturligtvis domstolen 

s{1som f.n. själv inhiimta yttrande. Även om domstolarna i i\tskilliga fall 
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själva kommer att göra Jet, med for mitt förslag lik viil en fi)renkling som kan 

Ht positiva effekter pil handbggningstiderna. Förenklingen inncbiir ocks~i rn 

avlastning för socialniimnderna. 

Sammanfattningsvis förcslar jag sak:dt:s att dct införs en bcstiimmclse om 

att en domstol som regel inte far dilma ni1gon under 21 iir till fängelse i mer iin 

tre månader utan att det i måkt finns ett yttrande fr[111 socialnämnden. 

Samtidigt föresl:°tr jag i förenklingssyfte att det yttrande som en soL·ialniimnd 

kan ha avgett till åklagaren för dennes i1talsprövning enligt LUJ. skall kunna 

utnyttjas ocksii a\' domstolen i de fall det fi.ir att avgöra r:iföljdsfri1gan kriivs 

att det finns ett yttrande fr~111 socialniunndcn. 

2.3.3 Yllerligur<' /Jegri/n.rningar tll" 1111)j/ighetcrna all tläma ungdomar 1il/ 

fängelse? 

Socialberedningen har föreslagit att ungdomar under 18 ar inte skall kunna 

dömas till mer iin tre m:inaders fangdsc. Beredningen motiverar sitt förslag 

med de risker för skadeverkningar för dessa ungdomar som liingre 

fängelsestraff medför och med att det bör vara möjligt att med sarskilt 

anpassade resursförstärkningar m.m. genomföra en fortsatt viird inom 

socialtjiinsten för dem som trots tidigare ornfattandL· insatser från socialtjim

sten gjort sig skyldiga till nya och grövre brott. Enligt beredningen gar det 

inte att helt avskaffa möjligheterna att döma ut korta fängelsestraff för denna 

grupp. Man kan enligt beredningen. även om den stiirsta restriktivitet bör 

iakttas även i dessa fall. inte bortse från att det kan förekomma situationer 

där det å ena sidan begiis ett brott som iir s[1 allvarligt att det iir sdrt att avsti1 

från frihetsberövande av allmänpreventiva skäl men därå andra sidan inget 

uttalat behov av vård inom socialtjiinstcn föreligger. 

Jag anser det vara ytterst angeläget att pröva om möjligheterna att döma 

ungdomar till fängelse kan inskränkas mer än vad som giiller enligt 

nuvarande regler. Regleringen i BrB i detta hänseende innebär bl.a. att den 

som är under 18 ar inte filr dömas till föngels<:'. om det inte finns synnerliga 

skäl. och att den som har fyllt I R men inte 21 år far dömas till fängelse bara 

när det av hänsyn till allmän laglydnad föreligger siirskilda skäl för 

frihetsberövande (26 kap. 4 ~första och andra styckena). Vidare bör niimnas 

regeln om att den som hegatt brott innan han fyllt 21 ar efter omstiindigh<:'

terna far dömas till lindrigare qraff än som är föreskrivet för brottet (J3 kar. 

4 ~ första stycket första i.ieningen). 

För åldersgruppen 15-17 ar iir alltså möjligheterna att döma till fängelse 

redan nu mycket snäva. Som framhallits under remissbehandlingen tycks 

domstolarna också inta en mycket restriktiv hållning när det giillcr att 

använda fängelse för denna grupp. 

Det förslag som beredningen lagt fram om en ytterligare begränsning av 

möjligheterna att döma ungdomar i den nyss niimnda {1ldersgruppen till 

fängelse är enligt min mening behäftat med olika svagheter. Förslaget 
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innebär ett avste)! friin Je principer för straffmiitning snrn nu giiller. Framför 

allt skulle en sådan regel kraftigt inskr;inb miijligheterna att vid straffbc

stiimningen ta hiinsyn till brottets sviirhet och andra omstindigheter. Jag har 

mot denna bakgrund och med hiinsyn till det iiverviigande negativa 

remissutfallet funnit att beredningefö fiirslag inte biir genomföras. 

f'vlin standpunkt betyder dock naturligtvis inte att jag anser att man därmed 

hör sli1 sig till ro. Jag delar i allt dsentligt de uppfattningar som framförs i 

socialstyrelsens, kriminalvardsstyrelsens. Föreningen Sveriges socialchefers 

och RFHL:s remissvar. nfönligcn att man allvarligt bör överväga att hC'lt 

utmönstra fängelse ur piiföljdssystemet för ungdomar under I~ iir. 

Det rör sig om en mycket litrn grupp ungdL)niar, 2ll--4U per ar. och det finns 

skiil att anta att det i de flesta fall handlar om ungdomar som har siirskilt stora 

behov a\· vard och behandling. Ofta är prnbkmen av den omfattningen att 

det iir realistiskt att riikna med att ungdumarna kan behöva Yiird och 

bd1andling under avscviird tid - kanske under ar - och under siirskilt 

noggrann tilbyn. Det p~1pckas visserligen ofta i debatten om de unga 

lagöverträdarna att socialtjänstens resurser och metoder är bristfälliga då det 

gäller behandling av de sv~lrast störda ungdomarna. Jag vill emellertid. i 

likhet med hl.a. Föreningen Sveriges socialchefer. framhi11la att socialtjän

sten torde ha hetydligt större förutsättningar att erbjuda behövlig vard än , 
kriminalviirdens institutioner. Stiills inte socialtjänsten inför kravet att 

utforma en biittre vård för denna grupp, är risken att ingen utveckling 

kommer att ske. Antalet ungdomar är, enligt min mening. inte större än att 

det borde vara möjligt att med siirskilt anpassade resurser, metodutveckling 

och forbiittrade kunskaper hereda dem vård inom socialtjänsten. Det är 

ocks;l positivt att nästan samtliga de rcmissinstanser som har resursansvaret 

för barn- och ungdomsviirden inom socialtjänsten i princip ansluter sig till 

denna uppfattning. 

Socialstyrelsen pekar på nägra tänkbara lösningar i sitt remisssvar. De 

resurser som i första hand finns för de ungdomar för vilka fängelse är 

alternativet till vii.rd inom socialtjiinsten är de hem för särskild tillsyn som 

avses i 12 ~ L VU. Diirtill krävs. enligt styrelsen. större möjligheter till 

behandling inom tasbara enheter än vad som medges enligt nuvarande 

bestämmelser. Dessutom behiivs personalutbildningsinsatser och kontinuer

lig handledning av värd- och hehandlingspersonalcn samt samverkan med 

barn- och ungdomspsykiatrin. Styrelsen anser emellertid inte att metodpro

blemen ~ir så hetydande som hävdats ibland. Problemet med 5vårt störda 

ungdomar har, enligt styrelsen. studerats länge både i Sverige och 

internationellt. och det finns en viss samstiimmighet i teoribildningen. 

Mot denna bakgrund anser jag att det finns skäl att överväga en ändring av 

pi1följdssystemct för den aktuella [lldersgruppen, dvs. ungdomar i åldern 

15-17 ar. Jag iir däremot inte beredd att fiiresl[i en lagändring i detta 

sammanhang. För detta krävs närmare utredning i skilda avseenden. 

Väsentligt för möjligheten att avskaffa fängelsestraff för denna grupp är att 
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det inom ramen för socialtjiinsten kan skapas si1dana siirskilt anpassade 

resurser och utvecklas sadana metoder för dessa fall att vind inom 

socialtjiinsten framst<~tr som ett realistiskt alternativ till fängelse. 

Niir det sedan gäller gruppen ungdomar i äldern 1 &-20 t1r framgi1r av 

redogiirelsen för nuvarande regler att miijligheterna att döma ungdomar i 

dL'nna åldL'r till fangelsL' inte är lika begränsade som beträffande den nyss 

behandlade gruppen. Av vad jag tidigare har sagt har ocksii framgillt att äldre 

ungdomar som döms till fängelse är betydligt ller. Skadevcrkningarna av 

fängelsestraff för dessa ungdomar kan också bli avsevärda. Jag anser därfiir 

att fri"igan huruvida möjligheterna att döma ungdomar i aldern 18-20 ar till 

fängelse bör inskränkas är lika viktig som när det giiller gruppen i iildern 

15-17 iir. 

Enligt min uppfattning är det salunda angcliiget att fragan om i vilken 

utsträckning fängelse bör kunna adömas unga lagöverträdare överviigs 

ytterligare och att dessa överväganden tar sikte pä alla mellan 15 och 20 ;ir. 

Därvid bör en noggrann undersökning göras av de olika kategoriernas 

sammansättning och vi1rdbehov liksom en inventering av vilka nya möjlig

heter till värd inom socialtjänsten som skulle kunna skapas som ett alternativ 

till fängelse för dessa lagöverträdare. 

Fängelsestraffkommitten (Ju 1979:04). som beräknas avge sitt huvudbe

tänkande under hösten 1985. har till uppgift att göra en allsidig prövning av 

frågan om användningen av fängelsestraffet. Vägledande för utredningsar

hetet är enligt direktiven ( kommitteberättelsen 1980 del Il s. 37) att 

användningen av frihetsberövande påföljder bör minskas och att de 

frihetsberövandcn som förekommer bör förkortas. Fnlgan om användningen 

av fängelsestraff för ungdom faller således inom ramen för kommittens 

uppdrag. Enligt vad jag har inhämtat överväger kommitten att lägga fram 

förslag som innebär att möjligheterna att döma ungdomar till fängelse 

inskränks ytterligare. Mot denna bakgrund anser jag att den aktuella frågan 

får överviigas på nytt när detta förslag har lagts fram. 

3 Upprättade lagförslag 

I enlighet med rnd jag har anfört nu har inom socialdepartementet 

upprättats förslag till 

l. lag om iindring i socialtjänstlagen (1980:620). 

2. lag om ändring i Jagen (1980:621) med särskilda bestämmelser om vård 

av unga. 

3. lag om ändring i brottsbalken. 

4. Jag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestiimmelser om unga 

lagöverträdare. 

Förslagen under 3 och 4 har upprättats i samråd med chefen för 

justitiedepartementet. 

Förslagen hör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 3. 
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4 Spccialmoth·cring 

4.1 Förslaget till lag om ändring i socialtjänstlagen 11980:620) 

I , ' 
'- ' 

Ändringarna har tillkommit for att betona att socialnämnderna skall iigna 

siirskild uppmiirksamht"t itt ungdomar som har visat tecken till en ogynnsam 

utveckling. t.ex. genom brottslighet eller missbruk av alkohol eller narkoti

ka. lktydelsen av niira samarbete med hemmen har ytterligare framh;tllits i 

lagtexten. Bakgrunden h<lf beskrivits i den ;i!Jmiinna motiveringen (av

snitt 2.2.2 ). lXir har ocks{i getts en L'n dl'I synpunkter ptt hur socialniimncl<:n 

bör kunna arbeta för att uppfylla intentionerna bakom bestiimmelserna i 

paragrafen . 

./7 ~ 

I paragrafen finns bestiirnmeb<:r om begränsning av delegationsrätten i 

fråga om vissa beslut som socialniimnckn kan fatta med stöd av L VU. 

Begriinsningen gäller beslut av oft<i djupt ingripande karaktär för den 

enskilde. Bcsluten förutsaete. enligt vad föredragandc deparrcmcntschefen 

anförde vid paragrafens tillkomst (prop. 1979/80: 1 del As. 392). en ingående 

prövning av den ungö förhållanden. Bestiimmandt'riitten i si1dana frägor 

borde diirför inte tillkomma en person ensam. Dcpartementsehefrn framhöll 

vidare att det frän riittssiikerhetssynpunkt var angeläget att si:tdana frågor 

avgjordt's av de förtroendevalda. 

Befogenheten att fatta de siirskilda besluten enligt den föreslagna 8 a ~ 

I.Vl.J tillkommer i första hand s0eialnämnden. Det kan visserligen siigas att 

sådana beslut inte är sii ingripande for den enskilde som de beslut som ckn 

nu\'arande begränsningsregdn i 47 *omfattar. Det ansvar för nämnden som 

de särskilda besluten medför motivcrar emellertid att dessa beslut föreg~1s av 

en allsidig och omsorgsfull prövning under medverkan av de förtroendeval

da. Paragrafen har därför iindrats så att begränsningen av delegationsriitten 

kommer att g~illa oeksä beslut enligt 8 a ~ L VU. 

~.2 förslaget till lag om ändring i lagen (1980:621) med särskilda bestämmel
ser om vård U\' unga 

Förslaget innebiir att ordet ··uppenbart'" i tredje stycket utg<lr. Den som iir 

mellan 18 och 20 <lr skall sföecles i de s. k. beteendefallen kunna beredas vard 

enligt L VU s[1 snart s:"1dan v~1rd är lämpligare än annan vård. t.cx. 

kriminalvård. Syftet med denna iindring, som behandlats i avsnitt 2.3.2. iir 

bl.a. att vidga möjlighct<:rna att använda LVU i stället för fängdse eller 
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annan kriminalvardsp:ifiiljd niir det gäller lagövertriidare i iildern 

18---20 i1r. 

Vidare har en rcLlaktiL1ncll iindring gjorts som innebiir att orden "drLI 

inom socialtjänsten" hyts ut mot orden "sådan vard ... 

F.n. ger paragrafen möjligheter för att v~1rd enligt LVU i de s.k. 

beteendefallen skall kunna pi'ig<i viss tid efter det att den unge fyllt 2U i1r. 

Vitrden kan i dessa situationer fortsätta längst till och med sex månader efter 

det att rätten beslutade Pm v{ml eller socialnämnden senast företog sin med 

högst sex m{maders intervall förekommande prövning av fr;igan om vårdens 

upphörande. 

Ändringen i paragrafen inncbiir att :iklersgriinsen för niir vård som 

beslutats p;i grund av brister i den unges beteende (l * andra stycket 2 eller 

tredje stycket) senast skall upphöra höjs till 21 år. Skälen för ändringen har 

redovisats i den allm~inna motiveringen (avsnitt 2.3.2). 

Beredande av vard enligt L VU är en ingripande ätgärd. Vården skall alltid 

inledas utanför den unges eget hem. Det finns ibland ett behov av att kunna 

vidta en i1tgärd som inte är sa ingripande som institutions- eller familjehems

vård. Det kan t.ex. röra sig om ungdomar med uttalade missbruksproblem 

som vägrar att medverka i varje frivillig behandling eller som har en sa ytlig 

motivation niir det giiller att medverka till behandling att det är svårt att 

skapa kontinuitet inom ramen för en frivillig behandlingskontakt. Samtidigt 

är situationen ännu inte sft allvarlig att förutsättningarna för ett beslut om 

vård enligt L VU är uppfyllda. Det kan finnas goda resurser i den unges 

vardagsmiljö. s{1som föriildrar eller andra vuxna som kan vara ett stöd för den 

unge eller kamrater som inte är missbrukare. 

Som utvecklats i den allmänna motiveringen (avsnitt 2.2.3) föresltis en 

möjlighet att fatta särskilda beslut beträffande dessa ungdomar. Syftet är 

därvid att förstärka socialn:imndens möjlighet att ingripa när samtycke till 

behandling eller annan stödiitgiird inte kunnat erhållas. Bestämmelser 

härom har tagits in i en ny paragraf. 8 a *. 
Första stycket Soeialniimnden ges en särskild befogenhet att besluta att den 

unge skall hålla regelbunden kontakt med en kontaktperson eller delta i 

behandling i öppna former inom socialtjänsten. 

Bestämmdsen tar sikte p~1 ungdomar som har missbruksprobkm. begär 

brott eller beter sig p<i annat liknande sätt. Förutsättningarna för vård enligt 

lagen på grund av den unges egel beteende är att han härigenom utsätter sin 

hälsa eller utveckling för allvarlig fara. I förevarande paragraf åsyftas 

emellertid situationer dä allvarlig fara ;innu inte föreligger men omständig-
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heterna är sådana att starka skäl talar för att farcrckvisitet kommer att 

uppfyllas. om den unge fortsiittcr sitt hctecndl:'. Syftet !llL'd hcsUimmelsen iir 

alltsii att ge nämnden möjlighet att gripa in llheroendc av 'amtycke i ett 

tidigare skede än dii en vttrdansiikan mttste giira,. Den unges situation skall 

vara sitdan att det kan antas att tviingsv<'ml kommer att hd1~va bcn:clas 

honom, om han inte avbryter sitt destruktiva beteende. Den unge har i regel 

visat att han inte vill medverka till behandling elkr andra stötbtg:irder p{i 

frivillig bas eller att hans motivation for saclan medverkan iir klart 

otillräcklig. Nämndens bedömning far givetvis inte grundas pi1 endast lösa 

förmodanden eller en allman oro. Nämndens antagande att Jagens vitrdför

utsiittningar kommcr att uppfyllas om n<'tgot ingripande inte skcr rniiste bygga 

p~i fastare grund iin rent tillfälliga bctecnden hos den unge. 

Niimnden skall naturligtvis utnyttja möjligheten till beslut enligt paragra

kn först efter noggrant övervägande i varje enskilt fall. Ett s~1dant beslut far 

aldrig bli ett rutinmässigt inslag i niimndens arbete för harn och ungdom. 

De nya möjligheter till ingripanden som skapas genom hestämmelsen i 

första stycket minskar på intet siitt det ansvar socialniimnclcn har enligt 

socialtjänstlagen. Tvärtom innebär ju det föreslagna tillägget till 12 ~ SoL ett 

förtyclligancle av socialnämndens skyldigheter att genom aktiva. intensiva 

och tålmodiga insatser p{1 frivillig viig söka ge stöd och hjälp att hryta en 

destruktiv utveckling. Det förutsätts att nämnden även fortsättningsvis 

ingående prövar möjligheterna till stöd och hjiilp inom de ramar socialtjiinst

lagen anvisar. Socialniimndens heslut om tillämpning av 8 a * L VU blir 

siilecles ha förcgatts av intensiva försök att skapa kontakt och fö till st[md 

frivilliga lösningar. Det kan dock undantagsvis intriiffa situationer cla det inte 

finns tidsmiissigt utrymme och därför inte framstär som meningsfullt att 

pröva frivilliga insatser. I en sådan situation bör det inte vara nägot hinder att 

nämnden genast fattar beslut enligt paragrafen, om förutsättningar för detta i 

övrigt föreligger. 

Med beslut enligt paragrafens första stycke följer att nämnden skall vidta 

följclåtgärder av praktisk natur enligt den bchandlingsplan som enligt andra 

stycket skall finnas när beslut fattas. 

Om den unge inte följer nämndens beslut utgör detta inte i sig nagon grund 

för att vidta andra åtgiirder. En sådan underlåtenhet iir siilunda inte ett 

tillräckligt skäl för nämnden att ansöka om vtird enligt L VU. Diiremot kan 

elen unges negativa inställning vara ett skäl att se över behandlingsplanen. 

Det ligger även i niimnclens ansvar att för den unge klargöra följderna av ett 

fortsatt destruktivt beteende och vilka möjligheter som står till buds för 

nämnden. 

Enligt 10 * tredje stycket Sol kan nämnden utse en särskild person. 

kontaktperson. att hjälpa den enskilde och hans niirmastc i personliga 

angelägenheter. Ett sådant beslut förutsätter dock en önskan eller ett 

samtycke tran den som berörs av åtgärden. 
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Niimnden skall enligt förslaget fa besluta att den unge skall hi1lla 

regelbunden kontakt med en siirskilt utsedd kontaktperson. Kontaktperson 

kommer att kunna utses oberoi.:nde av den unges önskan eller samtycke. 

Nl1gra särskilda kvalifikationskrav för den person som ska utses har inte 

stiillts upp. Det är den unges rn.:h familjens behov av räd och stöd som hör 

vara avgörande. Uppgiften kommer regelmässigt att vara mycket tidskrä

vande, siirskilt under den första tiden. Beträffande frf1gan om vem som 

lämpligen bör utses till kontaktperson hänvisas till vad som anförts i den 

allmänna motiveringen l avsnitt 2.2.3). 

Beslut om skyldighet för den unge att h:Ula regelbunden kontakt med en 

kontaktperson innebär ett krav pä elen unge att p{1 det sätt och i den 

utsträckning som niirmare anges i hehandlingsplanen triiffa den av nämnden 

utsedde personen. Beslutet ger kontaktpersonen ett särskilt ansvar att följa 

hur den unges levnads,iitt utvecklas och att bygga upp en motivation hos den 

unge att bearbeta sin situation. Kontaktpersonen torde ofta kunna arbeta 

med ett gott stöd frän den unges föriildrar. 

Kontaktpersonen skall främst fungera som ett personligt stöd och bj~ilp. i 
detta ligger självfallet att aktivt och engagerat ingripa i krissituationer av 
olika slag. En slentrianmässig övervakning med kontrollinriktning är 
däremot inte förenlig med bestämmelsens syfte. 

Ett beslut om att den unge skall delta i behandling i öppna former inom 

socialtjänsten innebär att den unge blir skyldig att följa elen behandling 

nämnden kan erbjuda. !Vled behandling i öppna former inom socialtjänsten 

avses den behandling en socialsekreterare eller annan tjänsteman med 

särskild kompetens i socialt behandlingsarbete kan ge. Behandling i öppna 

former omfattar vidare den som kan ges inom särskilda verksamheter i 

socialtjänstorganisationen såsom ungdomsmottagningar, råclgivningsbyder 

för narkotikamissbrukare e .d. Niimndens beslut att den unge skall delta i 

behandling i öppna former inom socialtjänsten kan även avse deltagandet i 

sådana särskilda öppenviirdsprogram som har nämnts under avsnitt 2.2.3. 

Som framhållits i den allmänna motiveringen kan det i vissa fall finnas skäl 

att kombinera ett beslut om behandling i öppna former inom socialtjänsten 

med ett beslut om kontaktperson. 

Andra stycket När fråga uppkommer hos nämnden att fatta ett beslut enligt 

paragrafens första stycke skall nämnden, om så inte redan skett. upprätta en 

plan över behandlingen. Av planen bör framga vilka insatser nämnden 

tidigare har vidtagit. den unges aktuella situation samt det behandlingsbehov 

som föreligger och det sätt på vilket nämnden avser att tillgodose detta 

behov. Nämnden bör även ange vilka resurser nämnden avser att ställa till 

förfogande för att behandlingen skall kunna genomföras. Planen bör sil långt 

som möjligt upprättas i samråd med den unge själv och föräldrarna. 

Skyldigheten att upprätta en plan över behandlingen motsvarar vad 

nämnden är skyldig att göra när fråga uppkommer om vård enligt lagen. 

Upprättandet av en plan innebiir inte att planen låser den fortsatta 
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behandlingen. Ändring.ar i planen kan behöva göras med h~insvn bl.a. till den 

unges utveckling. 

! tredje stycket anges att 5 § i tillämpliga delar skall gälla i fdga om beslut 

L'nligt paragrafens första styckL:. Ett slidan! beslut skall sjiilvfalkt giilla endast 

sii liinge det behövs. ~ämnden skall :iven sjiilvmant besluta om dess 

upphiirandc när behov inte längre finns samt med bestiimda tidsintervaller 

pröva huruvida bcslutt:t skall fortfara att gälla. För omprövning av behovet 

av ,·iird gäller L:tt intervall av längst sex mänader. vilket iiven skall tilliimpas 

p<i de beslut som nu är i fråga. Dagen för niirnndens beslut skall därvid vara 

utg<ingspunkt för tidsberäkningen. Detta skall gälla oavsett eventuella 

mellankommande inhibitionshcslut eller om beslutet efter bcsviir fastställs 

först m· karnmarriitt eller regcringsrätten. 

Den samtidigt föreslagna iindringen i 5 ~fjärde stycket medför att iiven ett 

beslut enligt 8 a S upphör att gälla senast ni1r den unge fyller 21 {1r. 

Enligt I 7 § har niimnden möjlighet att besluta om läkarundersökning i 

iirenden enligt lagen. Ett behov av s~1dan undersökning torde dock endast 

mera siillan föreligga när nämnden överväger att fatta beslut enligt 8 a § . 

.Åtgärder som avser stöd eller behandling i öppna former kan vara 

ingripandi: för den unge. Jag har därför övervägt möjligheten att föra in de 

iircnden som det hiir g:iller bland dem som inrymmer möjlighet till offentligt 

biträde enligt 41 § rättshjälpslagen ( 1972:429). Mot detta talar emellertid att 

i1tgärderna inte kan anses vara jämförliga med sådana tvångsatgärder som 

f.n. omfattas av denna paragraf. Det skulle inte heller vara förenligt med de 

principer som ligger till grund för bestämmelserna i den paragrafen att göra 

den speciella form av rättshjälp som regleras där tillämplig i dessa ärenden. 

Jag har därför efter samriid med chefen för justitiedepartementet stannat för 

att intresset av att juridisk hjälp vid behov skall kunna beviljas i de ärenden 

som avses nu bör tillgodoses inom ramen för den allmänna rättshjälpen dter 

behovsprövning i vanlig ordning. För det ändami1lct behöver några ändringar 

inte göras i rättshjälpslagen. 

8b~ 

Ett beslut enligt 8 a §utgör i och för sig inget hinder för socialnämnden att 

på vanligt sätt utreda och pröva om det finns anledning att ansöka om vård 

enligt lagen eller besluta om omedelbart omhändertagande. Utvecklas 

situationen pä sådant sätt att sadana åtgärder kommer till stand hör 

emellertid beslutet enligt 8 a § upphöra att gälla. 

I paragrafen föreskrivs därför att när beslut fattas om omedelbart 

omhändertagande skall beslutet enligt 8 a s upphöra att gälla. Utan s:irskilt 

förordnande upphör vidare ett beslut enligt 8 a § att gälla niir rätten bifaller 

en ansökan om v[ird. När en ansökan avsias kommer däremot beslutet att 

bestå. Rätten får nämligen inte nfagon självständig rätt att i mål om vård fatta 

beslut enligt 8 a § eller pröva om ett sådant beslut skall fortfara att gälla. 

Frågan kan dock uppkomma genom att riitten efter överklagande samtidigt 
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har att pröva ett beslut enligt 8 a *.I en sadan situation bör mälen naturligtvis 

handläggas gemensamt. 

20 -~ 

Beslut enligt 8 a § skall fattas av socialnämnden. Beslutet kommer pä 

grund av det tillägg som nu föreslås i 21 § första stycket att gälla 

omedelbart. 

Socialnämndens beslut enligt 8 a § skall kunna överklagas hos länsrätten 

genom besvär. Även nämndens beslut vid prövning av trägan huruvida ett 

beslut skall upphöra att gälla skall kunna överklagas. Andra beslut nämnden 

fattar med anledning av beslut enligt 8 a §, siisom förordnande av viss person 

till kontaktperson eller beslut om vilken behandling i öppna former som skall 

äga rum, skall inte kunna överklagas. En komplettering av besviirsbestäm

melsen har gjorts i form av en ny punkt 3 i paragrafen. Nuvarande punkt 3 

betecknas härefter som punkt 4. 

Beträffande förfarandet i länsrätt i mål om tillämpning av 8 a § gäller 

förvaltningsprocesslagen ( 1971 :291). 

Det är angeläget att socialnämnden snarast efter ett beslut enligt 8 a § för 

möjlighet att vidta de åtgärder som behövs för att beslutet skall fa praktisk 

verkan. I paragrafen har därför gjorts ett tillägg om att ett beslut enligt 8 a § 

skall gälla omedelbart. Av 28 § förvaltningsprocesslagen följer att länsrätt 

och högre rätt har befogenhet att förordna interimistiskt rörande den sak som 

genom besvär förts under domstolens prövning. 

4.3 Förslaget till lag om ändring i brottsbalken 

Den föreslagna sakliga ändringen i 31 kap. 1 *första stycket har behandlats 

avsnitt 2.3.2. Bestämmelsen i dess nya lydelse innebär att rätten får 

överlämna den som är under 21 år och som har begått en brottslig gärning till 

värd inom socialtjänsten, om den unge kan bli föremål för vård med stöd av 

L VU eller för åtgärd enligt 8 a § samma lag eller ges vård enligt SoL. Av 

bestämmelsen framgår att ett överlämnande kan ske också när den unge 

redan är föremål för åtgärder av det aktuella slaget. Även om de fall da en 

domstol överlämnar någon som är mellan 20 och 21 år till vård inom 

socialtjänsten inte blir så vanliga. bör det kunna finnas situationer- t.ex. när 

den som har begått brott redan är intagen för institutionsvård eller är föremål 

för behandling i öppna former med stöd av beslut enligt L VU - då en sådan 

påföljd framstår som den lämpligaste. Som framgår av den allmänna 

motiveringen är det möjligt att överlämna den som är mellan 20 och 21 år till 
vård inom socialtjänsten även när det är fråga om vård i frivilliga former. 
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Den nuvarande fiirutsiittningen for att domstolen skall fi1 överlämna n[igon 

till vi"1rd inom socialtjiinsten - att socialniimnden har hörts av domstolen - har 

utmiinstrats ur första stycket och i stiillet tagits in i 9 * LUL. 

4.4 Fiirslaget till lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmel

ser om unga lagii\'Crträdare 

I 
' 
,, 

I paragrafen görs ett tillägg som följd av den föreslagna 8 a s L VU, Även 

det fiirhallandet att den underårige medddas beslut med stöd av 8 a § L VU 

skall s:"tlunda kunna utgiira sbl for atalsunderlåtelse, 

I paragrafen införs ett nytt tr..:dje stycke, Diir föreskrivs att en domstol inte 

ft1r ii\'l~rlämna någon till vi1rd inom socialtjänsten utan att det i målet finns ett 

yttrande av dc:t slag som avses i 3 ~, Om det inte finns särskilda skäl. far 

domstolen inte heller utan sådant yttrande döma den som är under 21 år till 

fängelse i mer än tre miinader, Bestämmelserna har behandlats i avsnitt 

2.3.2. 

Det nya stycket innehåller en samlad reglering av de fall då det i mål 

beträffande unga lagöverträdare skall finnas yttrande från socialnämnden, l 

förhållande till den nuvarande ordningen innebiir bestämmelserna en 

förenkling s{1 till vida att en domstol inte alltid själv behöver inhämta ett 

yttrande fr{m socialnämnden utan i vissa fall kan använda sig av det yttrande 

som <tklagaren kan ha inhiimtat vid sin åtalsprövning enligt lagen, Som en 

konsekvens föresbs samtidigt att motsvarande reglering tas bort ur 31 kap, 

1 ~ första stycket 13r8, 

Uttrycket "ytnande av det slag som avses i 3 f' tar sikte på att yttrandet 

skall ha avgetts av socialniimndcn och ha det innehåll som sägs i 3 §, Detta 

innebiir att domstolen kan använda sig av ett yttrande som nämnden avgett 

till iiklagaren, Som har framh~lllits i den allmänna motiveringen förutsätter 

detta att yttrandet inte förlorat sin aktualitet, Det förutsätter naturligtvis 

ocks;I att yttrandet utformats sii att det ger det underlag som domstolen 

behiivn för sitt stiillningstagande i pilföljdsfrågan, Man fär därför utgå från 

att domstolarna i vissa fall kommer att siisom Ln, själva inhämta yttranden 

frirn socialnämnderna, 

Det bör pi1pekas att den nya ordningen förutsiitter att åklagaren 

regelm:i~sigt ger in socialniimndens yttrande till domstolen i samband med att 

[Hal v:icks, :\'i1gra siirskilcla föreskrifter av regeringen pi1 denna punkt torde 

inte kri1\'as. 

Andra meningen i tredje stycket innebär att en domstol inte utan att det i 

mitlet finns ett yttrande av det aktuella slaget får döma n[1gon under 21 år till 

fängelse i mer iin tre milnader. om det inte finns särskilda skäL Som har 
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framgiitt a\' den allmänna motiveringen är avsikten med bestämmelsen att de 

aktuella yttrandena skall hredda underlaget för domstolarnas bedömning sf1 
att dessa i större utstriiekning iin f.n. skall kunna viilja överlämnande till värd 

inom socialtjiinsten som piifiiljd i stiillet för kriminalvardspilföljd. Föreskrif

ten har naturligt\'is störst bo:tydclse niir det gäller ungdomar i iildern 18-20 iir 

men omfattar ä\'en {tidersgruppen 15-17 ar. 

Avsikten med formuleringen "om det inte finns särskilda skäl" är. som har 

berörts i den allmiinna motiveringen, att det inte alltid mäste finnas ett 

yttrande av det aktuella slaget innan nägon som är under 21 år döms till 

fängelse i mer iin tre mi!nadcr. Det bör emellertid höra till undantagen att en 

domstol dömer en ung lagöverträdare till ett längre fängelsestraff utan att det 

finns ett sådant yttrande. Exempel på en sådan undantagssituation kan vara 

att det med hänsyn till brottets sviirhet och den unges bakgrund. såsom den 

dokumenterats i övrig personutrL'dning som domstolen har tillgiing till. ter sig 

uteslutet att annan pMöljd iin fängelse kan väljas och att det skulle fördröja 

millets handläggning att inhämta ett yttrande fdn socialnämnden. 

I övrigt har vissa jämkningar av redaktionell karaktär gjorts i paragra

fen. 

5 Hemställan 

Jag hemställer att lagr{1dets yttrande inhämtas över förslagen till 

1. lag om ändring i socialtjiinstlagen ( 1980:620). 

6 Beslut 

lag om iindring i lagen ( 1980:621) med siirskilda bestämmelser 

om vård av unga, 

3. lag om ändring i brottsbalken. 

-L lag om ändring i lagen (1964: 167) med särskilda bestämmelser 

om unga lagöverträdare. 

Regeringen beslutar i enlighet med föredragandens hemställan. 
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Bilaga I 

Sammanfattning av socialberedningens delbetänkande (Ds S 1984:15) 
Socialtjänstens insatser för ungdomar - Vissa frågor i samband med 
missbruk och kriminalitet 

Inledning 

Bakgrunden till att socialhcrcdningen stirskilt tagit upp fri1gor kring 

socialtjänstens insatser för ungdomar iir att det i den allmänna debatten 

gjorts gällande att socialtjänstreformen medfört att fler unga lagöverträdare 

dömts till piifiiljd inom kriminalvimlen. Narkotikakommissionens prome

moria (PM nr 7) Lokala insatser mot narkotika har ocksii aktualiserat 

behandlingen av unga narkotikamissbrukare inom 'ocialtjiinsten. PJ\1 nr 7 

överlämnades till beredningen för vidare överviiganden eftersom den 

behandlade vissa fr~tgor som faller inom beredningens uppdrag. 

Ungdomar i riskzonen - några utgångspunkter för socialtjänstens insatser 

Den kunskap som finns om ungclomsproblemens bakgrund understryker 

enligt beredningen vikten av att socialtjänstens insatser för ungdomar utgår 

frim en helhetssyn, som tar hiinsyn till såväl de ungas sociala förhållanden i 

olika avseenden som de individuella problemen och den unges upplevelse av 

och sätt att möta de problem han stiills inför. På senare är har man alltmer 

börjat bt:skriva det arbetssätt som utgt1r frim helhetssynen som ett 

psykosocialt arbetsätt. I detta ligger att vare sig en inriktning pii att bearbeta 

individuella problem och relationer eller en inriktning på att förändra den 

unges yttre sociala förhallandcn iir en tillräcklig utg[1ngspunkt för insatserna. 

De olika perspektiven m{1ste i stället ses som en helhet. 

I förarbetena till socialtjänstreformen läggs stor vikt vid norma/iserings

och närhetsprincipema. Dessa principer har stor betydelse när det gäller att 

bemiistra ungdomars problem med bl.a. kriminalitet och missbruk. Upp

komsten <I\' sadana problem är i grundläggande avseenden förknippad med 

de sv<'irigheter den unge möter i sin nära livsmiljö, t.cx. tamil j, skola, 

bostadsornr:1dc och kamratrelationer. Det iir när den unge möter stora 

svårigheter i att bemästra problem i sin aktuella livssituation som han blir 

benägen att tillgripa destruktiva lösningar som brott och missbruk. 

Mot denna bakgrund framst~1r det. enligt beredningen. som självklart att 

behandling~arbetcts inriktning skall vara att stödja den unge i att bcmiistra de 

problem (lch konflikter han möter i sin niirmiljii. Det är i grunden en fr{1ga om 

att stiirka hans resurser att sjiilvstiindigt klara dem. men han mästc ocksi1 fö 

ett konkret stöd i problembearbetningen. t.cx. inom familjen. i förha\\andet 

till järnnariga eller i skolan. Atgärder som att avskilja den unge fr{rn hans 

miljö genom placering i institution eller familjehem hör diirför tilliimpas med 

stor restriktivitet. lhland kan det dock vara nödvändigt att lösa en 
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krissituatinn genom en placering utanför hemmet. t.cx. dti relationerna 

mellan den unge lld1 hans föräldrar är svart störda. 

Viktigt for un!!domsarcm; utveckling iirfrigörc/sc:n frim barnets beroende

ställning och osjiilvstiindighct till att sjiilvständigt kunna forma sitt liv och 

sina relationer. En ny idcntitd - vuxenidcntitetcn - utvecklas samtidigt med 

frigörelsen frim föräldrarna. Om de nya berncndeband som d{1 skapas blir 

konstruktiva avgörs hl.a. av vilken grad av mognad och självständighet som 

den unge har uppnätt under frigörelseprocessen. Ungdomsproblem som 

kriminalitet och missbruk kan ses som problem som uppstår under 

frigörelseprocessens gimg och i stor utstriickning har sin grund i de konflikter 

som den ger upphov till. 

En central utgimgspunkt för hchandlingsarhetc med ungdomar. vars 

problem tar sig uttryck i kriminalitet eller missbruk. mt1ste d;irför vara att se 

problemen i samband med frigiirelscpnxessen. En konsekvens av detta är att 

den avgörande uppgiften i behandlingen iir att stiirka deras resurser att 

utveckla sjiilvstiindighet. Det ligger i sakens natur att man i behandlingen di1 

måste gc ungdomarna ett betydande utrymme för sjiilvstiindigt handlande. 

De maste ges tillfälle att i praktiken utveckla sin förmilga att självständigt ta 

stiillning och angripa sina problem. Om man i behandlingsarbdet liigger den 

avgörande vikten vid att kontrollera den unges beteende genum föreskrifter 

och ensidig påverkan av honom. är däremot risken stor att han fortsiitter att 

se sig själv som ett i grunden oansvarigt barn. I vissa situationer kan detta 

naturligtvis kännas bcfriande för den unge. men på längre sikt leder det till en 

fastlåsning i problemen. 

Behöver socialtjänstlagstiftningen ändras eller kompletteras'! 

Socialtjänstreformen innehar ett uppbrott fr[rn en sekelgammal vårdtra

dition. präglad av ett patriarkaliskt och auktoritärt synsätt på människor med 

problem. Socialvtmlslagstiftningen har friin början byggts upp kring åtgärds

system som har varit inriktade p[1 att {indra den enskildes situation med hjälp 

av piitryckningar. hot och tvimgsingripanden. ÄYCn om vissa modifieringar 

har förekommit. har detta syns;itt varit tongivande iinda fram till socialtjänst

reformens genomförandl'. En del av förslagen i den aktuella debatten. om 

hur man bättre skall komma till riitta med kriminalitet och missbruk bland 

ungdom. innehiiller kra\' p<'1 att modifiera den nya lagstiftningen så att det 

skapas ett större utrymme för tvångs<ltgärder och pi1tryckningar av den typ 

den gamla lagstiftningen medgav. 

Den nya sociallagstiftningen har vid tiden för betänkandets avlämnande 

varit i kraft i drygt tva och ett halvt iir. Dl'! ligger i sakens natur att det är svårt 

att under denna korta tid utv:irdl'ra efkkterna av lagstiftningen mera i detalj. 

Beredningens instiillning till den nya sociallagstiftningen är att den bör ligga 

fast i sina grunddrag intill dess att den utveckling av arbetsmetoder och 

v<lrdrcsurser som lagstiftningen förutsatte har kunnat prövas i bredare 
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omfattning och under en relativt bng tid. 

f\fot hakgrund h:irav diskuterar hercdningen i vilken m(tn det finns ett 

beho\ a\· si1dana former av tv{1ng som förekom i BvL. t.ex. varning och 

förmaning. foreskrih och iivcrvakning. Att återinföra {ttgiirder av denna tvp 

m;"istc. enligt beredningen. betraktas sPm ett betydande avsteg fran 

lagstiftningens principiella inriktning. De uppgifter smn beredningen hittills 

förfogar över om socialtj:instcns iltgitrder. utvecklingen inom andra vitrdom

ritdcn ~amt utvecklingen av brottslighet och missbruk bland ungdom ger inte 

hel!t:r i sig n~tgra sbl för att i lagstiftningen återinföra ytterligare formera\· 

tv;ing. 

Kr;1ven pi1 ytterligare former av tvimg har i stor utstriickning motiverats 

utifrt111 striivanden att intensifiera kampen mot narkotikaproblemet i 

allmiinhet och bland ungdorm1r i synnerht'I. En sttrndpunkt i debatten har 

varit att missbrukaren utgör den viktigaste basen för narkL)tikamarknadens 

existens och omfattning. Frtm dessa utgiingspunktcr har man stiillt krav pi1 

siirskilda t\·;"ings;itgärder mot narkotikamissbrukare. s;1dana förslag tycks 

enligt beredningcn ofta utg;1 frän {1sikten att det måste anses beriittigat att 

bta samhiillsskyddsaspckter styra utformningen av drdlagstiftningen just i 

fraga om narkotikamissbrukare. 

Narkotikakommissioncn föresliir i sin PM nr 7 Lokala insatsa mot 

narkotika. att socialtjiinsten skall ges möjlighet att tillgripa polishämtning. 

niir d<.:t kan antas att den enskilde misshrukar narkotika. Vidare föresl~1r 

kommissionen att socialtjiinsten skall fä möjlighet att utfärda föreskrifter för 

den l'nskilde att följa en Ö\'erenskommelse om behandling. Socialhercdning

cn menar att regler om polishämtning och föreskrifter dels skulle försvära 

utvccklingsarbetet inom socialtjänsten och dels skapa problem i det 

individuella behandlingsarbetct. '.'!iigra s~1dana regler hör därför int.: införas i 

lagstiftningen. 

Beredningen understryker dock att frånvaron av de tidigare tvångsmöj

ligheterna inte innebiir att socialtjänsten skall sta passiv när misshruk och 

krimin;!litet utvecklas hland ungdom. De formella tvitngsåtgiirderna har 

l\'iirtom vanligen haft till effekt att socialtjiinsten blir passiv- de sätts i stället 

iör ett mera inträngande engagemang i den enskilde individens situation. 

Beredningen ansluter sig inte heller till narkotikakommissionens förslag 

att använda socialbidraget som ett patryckningsmedcl för att förnHt 

missbrukare att inleda och genomföra en behandling. Beredningen anser att 

c:n s;"1dan anviindning av socialbidraget varken är iindam:llscnlig eller 

principiellt godtagbar. Förekommer det ett destruktivt misshruk kan det 

ibland vara liimpligt att betala ut i1tminstone en del av socialbidraget p:i niigot 

;1nnat siitt iin genom kontantutbetalning. Man kant.ex. ta en kontaktperson 

till hj;ilp för att se till att bidragl'I anviinds för att tillgodose missbrukarens 

grunJl;iggande behov. 

Narkotikakommissionen niimncr ocksi1 att rätten till arbete och bostad 

skulle kunna förenas med krav pii drogfrihet eller deltagande i behandling. 

-1 Riksdagen 1'J8./!85. 1 ;e1111/. Nr 171 
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Enligt Sol skall dock sm:ialniimden bl .a. friimja drn enskildes rätt till arbete. 

bostad och utbildning. Det skulle därför enligt beredningen rimma mycket 

illa med SnL:s intt:ntioncr om socialnämnden i kontakt med vissa grupper 

skulle tilliimpa metoder som innebiir att man i stiillet begriinsade dessa 

riittigheter. 

Inom socialtjiinsten ser man emellertid. enligt beredningen. med viss rätt 

en motsiittning mellan kravet på samtycke frän den enskildt' och en i vart fall 

mera aktiv uppföljning av barn och ungdomar som befinner sig i risk.zonen. 

En st1dan motsiittning föreligger dock inte om farhagorna för den unges 

utveckling verkligen iir allvarliga. I ett s<idant fall bör det, enligt beredning

en. följa av socialtjänstt'ns yttersta ansvar att man iir skyldig att följa 

utwcklingen och iiterkomma med erbjudanden om stöd och hjiilp då det 

bcdiims som nödvändigt. All det inte finns formella tvimgs- och patryck

ningsmcdcl innch~ir st1kdes inte att socialtjänsten skall st{1 passiv medan ett 

missbruk utvecklas och förviirras. Det krävs aktiva insatser av socialtjänsten i 

form av uppsökande verksamhet. kontakt med anhöriga. förnyade kontakter 

med dem som tidigare har avvisat erbjudanden om behandling och ett 

målmedvetet motivationsarbete. 

För all förtydliga socialtFinstens uppgifter i dessa avseenden bör man giira 

vissa preciseringar i 12 * Sol. Beredningen föreslår att paragrafen ändras 

genom ett tillägg som understryker att socialniimnden med särskild 

uppmärksamhet skall följa utvecklingen hos barn och ungdom som har visat 

tecken till en ogynnsam utveckling. Vidare föreslås att betydelsen av 

samarbete med hemmen ytterligare understryks i lagtexten. 

Regler om unga lagö\'erträdare 

Den grundläggande inriktningen av insatserna för de unga lagöverträdarna 

m{1ste enligt beredningen vara att i första hand ge vard och behandling inom 

socialtjänsten. och att frihetsberövande påföljder i största möjliga utsträck

ning bör undvikas. Fängelsestraffen för aldersgruppen 15-17 år visar ingen 

tendens till ökning men ger ur principiell synpunkt ända anledning till oro. 

Omfattningen av fängelsestraffen för åldersgruppen 18-20 iu är också i sig 

oroande. Milnga av dessa ungdomar har uttalade vårdbehov som rimligen 

inte kan tillgodoses inom kriminalv<irdcn. 

Det finns därför enligt beredningen anledning att iiverviiga om det 

nuvarande päföljdssystemet för ungdomar i alla avseenden är ändamålsenligt 

utformat. För det första finns det skäl att ifragasätta fängelsestraffen för 

åldersgruppen 15-17 {u. Det gäller framför allt de längre straffen. Diiremot 

anser beredningen inte att det är möjligt att helt avskaffa fängelsestraffen för 

denna iildersgrupp. Det g:lr enligt beredningen inte att bortse fran att det kan 

förekomma situationer da det är fråga om ett sii allvarligt brott att det är svärt 

att helt avstil från frihetsberövande av allmänpreventiva skiil men diir det inte 

finns något uttalat v<irdbehov inom socialtjänsten. I dessa fall. som friimst 
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torde komma att !,!iilla un):!domar i niirhcten a\' 1K-i1rsgriinsen. biir det finnas 

har cn möjli!,!hd att utdöma ctt kort fangdsestrall. Enligt bcrcdningcn iir 

tre m;inader en Uimplig tidsp·iin>. vilket iir dct maximala fiin!!clscstraff som 

kan utdiimas tillsammans med skvddstillsyn. 

Ungdomar i ;ildersgruppen l~-21l <ir har ofta en starkt varierande mognad 

och pcrsonli):!hctsutvcckling. fr{111 dcnna Ut):!iingspunkt anscr inte beredning

en att det iir I:irnpligt att föreskriva niigra bestiimda gränser i fr<lga om 

fängelsestraffens liingd. Diircmot kan det vara motiverat att förbättra 

miijlighcterna till en allsidig bedömning av dcn unges situation i samband 

med att påföljden skall bestämmas. En regel som föreskriver att domstolen 

inlL' hör utdöma fängebestraff i mer iin tre mänadcr för ungdomar under 

21l ;\r utan att ha inhämtat yttrande fri1n socialniimndcn skulle enligt 

beredningen tjiina detta syfte. Domstolen skulle dii få tillgang till ett 

fullödigare underlag för sin bedömning. bl.a. uppgifter om den unges 

situation, >llm man nu ink alltid har tillgiing till. 

Beredningen hd1andlar vidare villkoret i I * 3 st. L VU att det skall vara 

uppenbart lämpligare med v{trd inom socialtjänsten än med annan vård för 

att L VU skall kunna tilliimpas. Det kan vara sviirt att styrka att v{ud inom 

socialtjänsten iir just uppenbart lämpligare än annan vård. Beredningen 

fön~slitr att det i fortsiittningen endast skall finnas ett krav pa att vård enligt 

L VU skall vara timpligarc iin annan vård. 

Ytterligare en friiga snm har relevans för ttldersgruppen 18-20 år är 

åldersgr:inscn för niir värd enligt L VU skall upphöra. F.n. kan vitrd enligt 

L VU fortsätta i sex mi111ader efter det att socialnämnden senast har omprövat 

omhiindertagandct. rör att förslagen. som syftar till att öka möjligheterna att 

ge unga lagövertriiclare i itldern 18-20 år vård inom socialtjiinsten i ökad 

utstriickning. skall fii full effekt anser beredningen det lämpligt att niigot höja 

åldersgränsen för niir vttrd enligt L VU senast skall upphöra. Beredningen 

foreslitr siUedes att viml enligt L VU skall upphöra senast när den unge fyller 

21 i1r. En ytterligare höjning av åldersgränsen iir enligt beredningen inte 

lämplig. bl.a. eftersom LVU dit skulle komma att giilla för ungdomar som 

enligt vedertagna begrepp är att betrakta som vuxna. 
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!Waga 2 

Sammanställning aY remissyttranden önr socialberedningens betän
kande (Ds S 1984:151 Socialtjänstens insatser för ungdomar - Vissa 
frågor i samband med missbruk och kriminalitet 

Efter remiss har yttranden över betänkandet avgivits av riksiiklagaren 

(RÅ). rikspolisstyrelsen (RPS). socialstyrelsen. kriminalvärdsstyrclscn. 

hovrätten for Nedre Norrland. kammarrätten i Stockholm. Göteborgs 

tingsrätt. liinsrätten i Malmöhus liin. liinsstyrclsen i Stockholms liin. 

hrottsförebyggande rf1det (R RA). riksdagens ombudsmän (J 0). Svenska 

kommunförbundet. landstingsfiirbundet. Stockholms. Göteborgs. Malmö. 

Eskilstuna. Skellcftea. Upplands Viisby och Partille kommuner. Örebro och 

Stockholms bns landsting. Landsorganisationen i Sverige (LO). Tjiinste

männens Centralorganisation (TCO). Föreningen Sveriges socialchefer. 

Sveriges domareförbund. Sveriges advokatsamfund. Samarbetsgruppen 

KALV. Riksförbundet för hjiilp {It läkemedelsmissbrukare (RFHL), Riks

förbundet narkotikafritt samhälle ( RNS) och Riksförbundet föräldraföre

ningen mot narkotika (FMN). 

Centralorganisationen SACO/SR har. utan eget yttrande. överlämnat 

yttramkn frän Sveriges psykologförbund och Sveriges socionomers. perso

nal- och förvaltningstjiinstcmäns riksförbund (SSR). 

Dessutom har yttranden kommit in friln ett antal organisationer. 

föreningar och enskilda. Stockholms kommun har bifogat yttranden som 

kommunen har inhiimtat. 

1 S)'npunkter på ordningen med ett delbetänkande 

Flertalet remissinstanser lämnar ordningen med ett delbetänkande utan 

erinran. 

Ni1gra remissinstanser är emellertid kritiska mot att vissa frågor om värd av 

unga nu har brutits ut och att socialberedningen senare avser att återkomma 

med en bredare översyn av lagen (I 9~0:621) med särskilda bestämmelser om 

vård av unga (L VU). Landsting~fiirhundt't anför att en senare översyn kan 

förväntas innefatta överväganden och förslag i flertalet av de fr:igor som iir 

aktuella i förevarande betänkande. Förbundets styrelse vill för sin del grunda 

sina synpunkter pii insatser för ungdomar i samband med missbruk och 

kriminalitet p[1 bl.a. de mera fullständiga erfarenheter av L VU :s tillämpning 

som förväntas bli redovisade i kommande betänkande. 

RFH L noterar att beredningen Hingre fram har för avsikt att komma med 

förslag och synpunkter pii v:irden av barn och ungdom inom socialtjänsten 

som helhet. "Enligt v~ir mening hade det varit bättre att avhandla hela 

frilgckomplexet i ett och samma betänkande. Nu saknas grundliiggande data 

om ungdomars livsvillkor i 1984 {1rs Sverige. Hur ser olika ungdomsgruppers 

situation ut med avseende p~I boende. utbildning:. forsörjningsmöjlighctcr. 
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familjebildning. fritid och mer immateriella förh:illanden som innefattar 

drömmar. förviintningar, visioner, farhi1gor och ängslan? Delbetänkandet 

presenterar ingen bakgrund att ställa resonemang och :ltgiirdsförslag 

mot." 

BRÅ skrivt•r att beredningen har miist påskynda sitt arbete i berörda 

frågor till följd dels av den debatt som har förekommit om att ett ökat antal 

unga lagöverträdare har tillförts kriminalvarden. dels av narkotikakommis

sionens förslag (PM nr 7) till lokala insatser mot narkotika. "BRÅ for tyvärr 

konstatera, att den begränsade utrednings- och utvärderingstiden har varit 

till men för beredningens arbete." 

SSU uppfattar att socialberedningen tvingats arbeta fram delbetänkandet 

under stark tidspn.:ss och ansc::r att det är svi1rt att se om förslagen grundas pä 

genomtänkta bedfanningar. 

Sveriges domareförbund vill. såvitt gäller förslaget till iindringar i 

brottsbalken. ''fasta uppmärksamheten p!t att päföljdssystemet och fragor 
om straffmiitning m.m. är föremål för överviiganden av fängelsestraffknm

mitten. i vars uppgifter torde ingå att pröva frågor om piiföljder för brott av 

unga lagöverträdare. Det kan förväntas att övervägandena där sker från 

väsentligen mer omfattande och principiella utgangspunkter än vad social

beredningen presenterat". 

2 Utgångspunkter för socialtjänstens insatser 

Omkring hälften av remissinstanserna har kommenterat beredningens 

diskussion om utgångspunkterna för socialtjänstens insatser för ungdomar. 

Flertalet av dessa instämmer åtminstone i huvudsak i beredningens synsätt 

och principiella resonemang. Göteborgs och Malmö kommuner uttrycker sig 

enbart positivt. Malmö kommun anför exempelvis att '"till betänkandeb 

stora förtjänster hör det översiktliga men ändå mycket nyanserade avsnittet 

om de komplexa samband som ligger bakom begreppet ungdomsproblem. 

Med stöd av forskning från olika områden och genom decennielånga 

praktiska erfarenheter framträder i det avsnittet ett slags syntes av de 

samhälleliga, kulturella och individualpsykologiska fenomen som konstitue

rar och befäster goda och onda utvecklingsförlopp." 

Många remissinstanser anser dock att resonemangen borde ha komplet

terats i olika avseenden. Stockholms kommun instämmer i huvudsak med 

beredningens synsätt men tillägger att det i detta sammanhang är angeläget 

att betona det ansvar vuxna har för att påverka ungdomar och verka 

normgivande. 

Samarbetsgruppen KALV (Länkens Kamratförbund. ALRO. Länkarnas 

Riksförbund. verdandi) instämmer i beredningens beskrivning men under

stryker också de faktorer som står utanför den enskildes kontroll, t.ex. 

utslagningen pti arbetsmarknaden. ökad arbetslöshet, utslagningen i skolan, 

kontaktlöshet och isolering i nyare bostadsområden och de kommersiella 
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krafternas ökaJc tryck pa ungdomsgrupperna. Ka111murrii11en i Swckholm, 

Eskilstuna kommun och Föreningen Sveriges socialchefer pekar hl.a. pa 

giingbildningar och gruppens betydelse för uppkomsten av missbruk och 

kriminalitet. 

Socialstyre/sen och RfH L anser att beredningens sätt att beskriva de ungas 

livsvillkor i dagens samhälle iir bristfälligt. Socialstyre/sen: ""En brist i 

beskrivningen är att den individualpsykologiska synen p{1 avvikande 

ungdomars utveckling inte diskuteras. En annan brist är att det saknas 

referenser till den livliga socialisationsteoretiska forskning och debatt med 

utvecklingspsykologiska dimensioner som piig[1r i Europa och som borde ha 

varit en given utg{111gspunkt för studier av ungdomars villkor ocks[1 i Sverige. 

De svärigheter som de kulturella förändringsprocesserna skapat för dagens 

ungdomar framstär snarast som anpassningshinder i stiillet för utvecklings

hinder. Den individorienterade referensramen till trots har de ungas behov. 

strävanden. intressen och krav ingen framskjuten plats i beredningens 

ungdomsvärld. Beredningen lyfter ej heller fram de hinder som finns i de 

ungas omgivning och som alltså inte medger att de ungas behov och 

önskningar kan tillgodoses.,. 

RFHL: '"Beredningen resonerar kring familjens situation. uppfostrings
metoder. boendesegregation. gängbildning och det kommersiella kultur- och 

fritidsutbudet. Men förvånande nog saknas avsnitt om arbetets roll och 

betydelse och exempel pt1 forskning om samband mellan arbetslöshet och 

sociala/psykologiska problem. Man utelämnar också skolan och dess 

funktion som tidig utsorteringsinstitution." 

BRA anser för sin del att det saknas en mera grundlig genomgång av 

exempelvis kriminologiska och barnpsykiatriska synsätt och erfarenheter av 

problemen varför en del av beredningens åtgärdsförslag blivit mindre väl 

underbyggda. 
Några remissinstanser tar avstånd från beredningens synsätt. SSR finner 

det oacceptabelt att socialberedningen lilter ge uttryck för att missbruk hör 

ses som ett led i ungdomarnas frigörelseprocess. '"Dels kan man i hög grad 

ifrågasätta sanningshalten i ett sådant påstående, dels ligger det snubblande 

nära att betrakta missbruk som sa naturligt att atgärder för att förhindra 

sådant ej krävs." SSR tar också upp drogens betydelse för bchandlingsar

betet. På liknande sätt pätalar Örebro läns landsting och RNS att 

beredningen "inte helt har klart för sig de starka krafter som ett 

drogberoende innebär". RNS anser "att det med all tydlighet framstii.r att 

narkotikakommissionen på ett mer aktivt sätt har gjort sig bekant med 

verkligheten och med stöd av kunskaper och insikter lämnat konstruktiva 

förslag. Det är anmärkningsvärt att Socialberedningen ägnat så stor del av 

sitt skrivande till ideologiskt nonsensprat i stället för att redogöra för 

verkligheten och möjliga vägar till att förbättra en ungdomsvard värd 

namnet". 

FJ\.1.N skriver att föreningens "synsätt på tiinkbara åtgärdsprogram baseras 
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inte på ahsrrakta eller tellretiska över\'iiganden, utan grundas p~1 en langvarig 

erfarenhet av eget och andras hehandlingsarbete. De erfarenheter som vi 

därvid vunnit. avfärdas på principiella grunder i betänkandet. som vi diirför 

uppfattar som föga troviirdigt och oanvändhart som genen:ll riktlinje för hur 

Sol skall tolkas och tillämpas i praktiken." 

3 Socialtjänsten och ungdomar i riskzonen 

En av orsakerna till att socialberedningen har liimnat ett sarskilt 

delhetänkande om socialtjänstens insatser för ungdomar är den debatt som 

förts om påföljden för unga lagöverträdare. Beredningen presenterar vissa 

statistiska uppgifter för att bely~a huruvida påst<lendet att socialtjiinstrefor

men medfört en överströmning till kriminalvitrden har n[1gon grund. 

Beredningen förcsltir vidare vissa ändringar i lagstiftningen för att förtydliga 

socialtjänstens ansvar och utöka socialtjänstens möjligheter att göra insatser 

för ungdomar i riskzonen och för ungdomar med kriminell belastning. 

Beskrimingen av utvecklingen 

Nägra remissinstanscr kommenterar beredningens presentation av det 

statistiska siffermaterialet och tolkningen av utvecklingen. Eskilstuna 

kommun delar beredningens bedömning av utvecklingen och nämner att 

någon kraftig överströmning inte skett i kommunen från socialtjänsten till 

kriminalvården. RFH L uttalar att av flera olika förklaringar till en 

överströmning är det bara den om brister i lagstiftningen som förts fram i 

debatten. RFHL ser förhtillandena som sammansatta och menar att 

bristfällig kunskap om socialtjänstreformen och en outvecklad tillämpning är 

faktorer som måste tillmätas större betydelse i sammanhanget. 

Svenska kommun/ örhundet anser att den markanta ökningen av ungdomar 

som dömts till skyddstillsyn är mycket oroväckande och måste tas pä allvar 

från socialtjänstens sida. "Sannolikt är att ökningen till viss del beror på ett 

minskat förtroende för de åtgärder socialtjänsten har att erbjuda kriminellt 

belastade ungdomar vilket ökar kraven pa metodutveckling inom socialtjän

sten." 

På liknande sätt uttrycker Örebro läm landsting att enbart den nuvarande 

relativt stora förekomsten av ungdomar inom kriminalvården, samt de 

tendenser till ytterligare överströmning som finns, är ett allvarligt tecken pii 

att möjligheter till mer konstruktiva ingripanden och ätgärder för unga 

missbrukare och lagöverträdare inom socialtjänstens regi saknas eller är 

bristfälliga. 

RA skriver i sitt svar att det är omvittnat från åklagarhåll att socialtjänstens 

insatser för unga lagöverträdare många gånger framstår som otillräckliga. 

Enligt socialstvrelsens mening mitstc överströmningen åtminstone delvis 

tolkas så "att polisväsende och åklagare känner en osäkerhet om den nya 



Prop. 1984/85:171 

sociallagstiftningen ger socialtjiinsten tillriickliga möjligheter att vidta 

effektiva iltgiirdcr. Socialstyrelsen anser det motiverat att pa s[tväl central 

som lokal nivi1 ha överläggningar med aklagan: och polismvndighet för att 

diirmt::cl bidra till att förhindra en fortsatt överströmning.·· 

JO kritiserar beredningens tolkning och skriver: "Visserligen framht1ller 

beredningen att det inte finns grund för antagande att den nya sociallagstift

ningen medfört en överströmning av dt: unga lagövertradarna frim social

tjiinsten till kriminalv{1rden. I en nyligen publicerad undersökning vid 

rättssllciologiska institutionen vid Lunds universitet redovisas emellertid L'n 

annan uppfattning. Det görs bl.a. giillande att de insatser som kan erbjudas 

inom socialt.jiinsten i det enskilda fallet ofta bedöms otillriickliga och att en 

aniigning diirför ofta leder till en minskad beniigenhet att överliimna den 

unge till vard inom socialtjiinsten. Enligt utredarna har domstobrnas 1ich 

åklagarnas förtroende för socialtjiinsten minskat. Liknande synpunkter har 

framförts av Lars Bolin i Brtt Apropii 191)4 nr 6. -Det bör enligt min mening 

med hiinsyn till vad som efter undersökningen i Lund och i Brfi Apropii 

anförts rörande överföringen av unga lagbrytare frän socialtjiinsten till 

kriminalvi1rd..:n övcrviigas vilka ytterligare atgärdcr som kan och bör vidtas 

för att ge socialnämnden större möjligheter att ge dessa unga stöd (_)Ch 

hjälp." 

Den mest negativa kritiken mot presentationen av siffermaterialet och 

tolkningarna lämnar BRA. Dels kritiseras redovisningen av domsstatistiken. 

dels saknas enligt BRÅ en redogörelse för hur villkorlig dom som påföljd har 

föriindrats mellan ~tren. När det gäller domarna på skyddstillsyn hävdar BRA 

att det i realiteten har skett ett överförande fran socialtjänsten till 

kriminalvarden för den yngsta åldersgruppen. BRÅ pekar vidare pit brister i 

statistikunderlaget vilka bidragit till felaktiga beriikningar av beredningen. 

BRA hänvisar också till ptigående projekt inom rådet och presenterar i tre 

tabeller ett siffermaterial som visar andra förhf1llanden än dem som 

beredningen fått fram. 

Tillägg till I 2 * SoL 

En majoritet av remissinstanserna har tillstyrkt hcredningefö förslag till 

förtydligande av 12 S SoL. 

E\1N tillstyrker att ändringen genomförs och understryker att det måste 

klargöras att svensk myndighet under inga förhållanden accepterar att en 

medborgare missbrukar narkotika. 

Länsstyrelsen i Stockholms län ifriigasiitter "om den av beredningen 

föreslagna formuleringen i * 12 SoL om att socialnämnden med siirskild 

uppmärksamhet skall följa utvecklingen av de barn och ungdomar som 

riskerar att utvecklas ogynnsamt kommer att forma domstolar och aklagare 

att äter med förtroende överlämna de unga till vård enligt socialtjänsten och 

därmed stoppa en eventuell överströmning av unga lagövertriidare till 

kriminaldrden." 
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Socials1yrcl.\'l'n anser att iindringen förutsätter att .. socialnämnden. dvs. 

nagon persern hos niimnden ocksa följer barn och ungdom som visar tecken 

till ogynn~am utveckling. r specialmotiveringen framhaller beredningen att 

en särskild befattningshavare far ansvaret att följa den unge och att det iir 

viktigt att hefattningsha\'aren tar kontakt med föräldrarna för all fä deras 

medverkan. Men om 'den unge direkt motsätter sig att kontakt tas med 

för:ildrarna. bör socialniimnden dock så langt möjligt respcktcr;i detta· 

(sid. 131 ). Detta stämmer inte med den föreslagna lagtexten enligt vilken 

socialniimnden skall .... i nära samarbete med hemmen sörja för ..... 

Socialstyrelsen föresl:\r d;irför att lagtexten komplc!!eras enligt följande: 'om 

1116jlig1 i niira samarbete .... · - Socialberedningen h;ir alltför kortfattat 

motiverat den föreslagna iindringcn i socialtjänstlagen. Det framgEir t.ex. ej 

om a\·sikten iir att befattningshavare skall utses i särskild ordning och om den 

unge och föräldrarna skall undlTrättas om att sådan hcfattningsha\'arc 

utsett~. 

Kw11marrii11en i Swckho/m tillstyrker iindringen men anser att den 

lämpligen bör anstå till dess att ytterligare ändringar av lagen eller tillägg till 

lagen görs. 

RA. hovrä//en för Nedre Norrland och RNS anser att socialnämndens 

ansvar följer av redan nu gällande lydelse i 12 *·varför en ändring framstår 

som onödig. 

Ändring i I * L VlJ 

Med undantag för två remissinstanser tillstyrker samtliga sociall:ieredning

ens förslag om att .. uppenbart" utgår ur paragrafens tredje stycke. 

Den ena av de tveksamma iir kammarrät1en i S1ockholm. som uttrycker att 

det iir svart att tro att ordet .. uppenbart'' har haft sii stor betydelse för 

riittstilliimpningen som socialberedningen antar. "I och för sig finns inget att 

inviinda mot att ordet tas bort men detta bör inte ske i ett så begränsat 

sammanhang som det förevarande.·· 

Hm·rä/len för Nedre Norrland finner inte beredningens motivering för 

ändringen övertygande och är den enda remissinstans som helt avstyrker att 

ordet .. uppenbart" tas hort ur lagtexten. 

Ändring i 5 * L VU 

Så gott som alla remissinstanser tillstyrker förslaget beträffande 5 ~ L VU 

om att åidersgränsen för när vård i de s.k. heteendefallen senast skall 

upphöra ändras till 21 år. 

KAL V anser som enda remissinstans att någon siidan ändring inte behövs . 

.. LVU iir en vclrdlag skriven med avseende på barns och ungas särskilda 

behov av stödinsatser från samhället i vissa situationer. Här utgör clc unga 

lagöverträdarna enbart en delgrupp. Att med hänsyn till denna delgrupp 
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höja [1kkr,grimsen för alla som kan omfattas a\· L VL. anser \'i intl' \'ara 

rimligt. Redan idag iir älder,gränsen i L VL! högt satt med tankL· pi1 att 

ungdomar i andra avseenden betraktas S<)ll1 \'uxna redan vid 18 i1rs i1lder. 

Ni1gon iindring a\· iildcrsµriinsen uppår kan vi diirför inte acceptera.·· 

F_1ra rcmissinstansn vill flytta <ildnsgriinsen liingrc upr iin beredningen. 

Örehrc1 /ii11s lwulsri11g uttrycker att omhiindertagande hiir kunna ske till 21 <lrs 

{1h.ll'r och vara i högst sex miinader diircfter. Upplands Viishv kummw1. RNS 

och FAJN anser att L VU mi1ste iindras si1 att behanJlingstiJen kan förlängas 

{.(1.111. n i\rs i1ldcr. 

Ändring i 26 kap. 4 * Brottsbalken 

Förslaget om iinclring i 26 kap. 4 ~ Brb av innebörd att den som är under IX 

f1r inte for di.imas till fängelse i mer iln tre m;\nackr har n:missinstanscrna 

ddadc meningar om. Fkra remissinstanser ( Gö1eborgs. iHalm<J. Eskilsuma. 

Parrilfr och Skdlcfinl kommuner. liinsrällen i Mal111iilw.1 län. LO och KAL V) 

stiiller sig bakom förslaget. 

Sociuls1yrel.1e11, Föreningen Sveriges sociulchefi:r och RF!IL vill gå längre 

iin beredningen och avskaffa fängelsestraffet för ungdomar under 18 år. 

Sociafsrvrclsen anser att socialberedningens förslag skulle komma att få 

orimliga konsekvenser om det genomfördes och bl.a. skulle själva systemati

ken i brottsbalken rubbas. Styrelsen anför vidare: .. Dcn aktuella gruppen 

störda unga lagövertr~idare iir - som socialberedningen ocksil påtalar - inte 

någon stor grupp. Socialstyrelst:n uppskattar att det kan komma att röra sig 

om 20-40 ungdomar per är. Dessa skulle med fördel kunna vårdas och 

behandlas inom socialtjänsten under förutsättning att en anpassning av dessa 

resurser kan genomföras. Den nyssnämnda gruppen ungdomar. för vilka 

fängelse i dag är ett alternativ. skulle kunna vårdas inom de hem för särskild 

tillsyn som avses i 12 s lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. 

För att siidan vård skall bli möjlig och kunna ersätta fängelse även för de 

ungdomar som hittills aY olika skiil inte ansetts kunna vårdas i dessa hem. 

krävs ändringar i socialtjänstförordningen. Det krävs nämligen ökade 

möjligheter att begränsa ungdomarnas rörelsefrihet så att behandling inom 

lilsbar enhet kan fortgå längre än tvii mimader. Dessutom krävs vissa 

pasonaluthildningsinsatser och kontinuerlig handledning av vård- och 

bchandlingspersonal. Det iir oeksa nödvändigt att skapa en väl fungerande 

samverkan med barn- och ungdomspsykiatrin. - Socialstyrelsen föreslar -

med hiinvisning till det ovan anförda - att möjligheterna att döma den som är 

under 18 år till fängelse utmönstras. Första stycket i 26 kap. 4 ~brottsbalken 

föreslils fa följande lydelse: Den som är under 18 itr för inte diimas till 

fängelse ... 

Förc11i11grn 51-crigcs sucialchefcr: "Beträffande föngebestraff för ungdo

mar under 18 år är föreningen av den meningen att fängelsestraff bör 

a\'skaffas för denna i1ldcrsgrupp. Socialtjiinsten torde ha större förutsiitt-
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ningar att erb.1uda erforderlig v;lrd. Ot:t finns .::n piitaglig risk för att 

utdömandt:t av fängelsötraff för iildersgruppcn under 18 iir motverkar 

utvecklande av metoder inom socialtjiinsten."· 

RFIIL: '"Fran RFI IL:s sida vill vi peka p<i en risk med förslaget. Ett kLlrt 

straff kan bli populiirt i många dumstolar. med en uppenbar risk för att tkr 

unga i stiillet döms till kLlrta fängelsestraff. RFHL vill i detta sammanhang 

väcka ett förslag. Vi anser att mycket talar för en höjning av straffmyndig

hetsäldern till lH år. Diirigenom skulle man komma ifriin konflikten med två 

inblandade huvudman med helt olika ideologiska synsiitt och socialtj;insten 

skulle ges det fulla ansvaret för insatser för ungdomar.·· 

Kriminali·årdssryrt'lsen instämmer i att den grundbgg:rnde inriktningen av 

insatserna för unga m[1ste vara att i första hand ge vim.l och behandling inom 

socialtjänsten. "'Det individuella behandlingsintresset m{1stt' hiir vitga tyngre 

iin allmänprevention och samhiillskontroll. Styrelsen ddar ocksi1 beredning

ens oro Ö\'er det höga antalet fängelsestraff som utdöms för ungdomar under 

21 ar. Kriminalvarden för ta ansvaret för värd behov som biittre skulle kunna 

tillgodoses inom socialtjiinsten. Diirtill kommer att milllga av dessa 

ungdomar visar ett socialt avvikande beteende som tenderar att förstärkas 

vid en kriminalvårdspMöljd. Risken är stor att den unge fastnar i en kriminell 

indentifiering som är en mycket dMig utgangspunkt för rehabilitcringsatgär

der. Styrelsens mening är att ungdomar under JH år ej bör itdömas 

frihetsberövande pMöljd. - Ingripande förändringar av pltföljdssystemet bör 

dock behandlas i ett större sammanhang. liimpligen som en del av 

fängelsestraffkllmmittens arbete ... 

Övriga rcmissinstanser - ett 15-tal - är kritiska mot förslaget och anser att 

det mot bakgrund av bl.a. de kra\' allmiinpreventionen stiiller finns skäl för 

längre frihetsberövanden. N[tgra anför ocksi1 att socialtjiinstcn inte har 

möjligheter att klara samtliga fall. RA: "Längre fängelsestraff torde bli 

aktuellt endast när fråga iir om mycket grov brottslighet och dii socialvårdens 

resurser i stort sett är utdömda. Det är naturligtvis riktigt som beredningen 

anför att det i regel iir olyckligt att döma sa unga miinniskor till liinga 

fängelsestraff. men it andra sidan kan allmänpreventiva synpunkter göra sig 

sa starkt gällande för vissa typer av brott att 3 manaders fängelse framst~lr 

som uppenbart otillräckligt. P3följdsvalet vid grövre brottslighet kräver 

överhuvudtaget en vidare syn vid avvägningen mellan individualpreventiva 

och allmänpreventiva synpunkter iin den beredningen anlagt. Hithörande 

frågor synes närmast ligga inom det område som fiingclscstraffkommitten 

har att behandla." Flera remissinstanser ger uttryck för samma uppfatt

ning. 

BRA finner det vara direkt stötande om alla ungdomsbrott skulle mätas 

med i stort sett samma straffskala. maximalt 3 mänaders fängelse ... I 

sammanhanget bör nämnas att den som döms till fängelse i 3 mimader kan 

villkorligt frigivas redan efter 2 mirnader. medan den som fått 3 månaders 

fängelse i kombination med en dom pa skyddstillsyn maste avtjäna hela 
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strafftiden. BR.Ä avstyrker siiledes beredninge115 förslag i denna del."' 

Giitl'borg.1 tingsrät1: "'J\tt t1döma föngcbe i tre milnader. eventuellt 1 

kombination med skyddstillsyn. som pMöljd för mord. villdtäkt, flera t1terfall 

i grova vitldsbrott clkr för ett femtiotal villainbrott skulle med all säkerhet 

uppfattas ~om stiitande av allmiinhetcn. l\fojligheten att utdöma längre 

fängelsestraff mi1ste finnas kvar för siidana fall och för andra där socialnämn

den ~·ttrat att vitrdresurserna inom soeialtjiinsten iir uttömda. Tingsrätten 

a\·stvrker alltsii bestämt förslaget om att maximera tiden för fängelsestraffet 

till tre milnacler för personer under I~ in." 

Ka11111wrrättrn i S1ockho/111: '"Även bland ungdomar i denna aldersgrupp 

torde det kunna finnas avarn:eradc brottslingar. Den föreslagna regeln borde 

i vart fall ha försetts med miijlighet till undantag." 

JO: ··som framgill" av:;:; kap. 4 ~ BrB kan den som är under 21 är efter 

omstiindighc:terna ;1dlimas limlrigare straff iin som har stadgats för brottet. 

l liirigcnom öppnas möjlighet att i di:! undantagsfall som det är fråga om här 

anpassa straffet till elen unges ttlder och siirskilcla förhållanden i övrigt. Det 

finns med beaktande av de fall för vilka fängelse för nu ifrågavarande unga är 

avsett inte tillriickliga skäl. att pa sätt beredningt:!n har föreslagit. införa ett 

ovillkorligt straffmaximun." 

Srcrigl's ad1·oka1sa111fund framför samma hetänklighetcr och tillägger: 

"'Dessutom kan stötande effekter uppkomma vid straffmätningen när grova 

brott begås av flera personer tillsammans och där vissa deltagare är under 18 

år och andra är över 18 ar. .. 
Sreriges domareförbund ansluter sig till uppfattningen att man bör behålla 

möjligheterna att döma ungdomar under 18 år till fängelse. "Enligt 

förbundets uppfattning är en mer näraliggande slutsats av dagens restriktiva 

tilliimpning av fängelse för ungdomar att ytterligare legala inskränkningar i 

miijlight'terna att döma till denna paföljd inre är erforderliga. Förbundet 

anser sig heller inte - sa länge de av beredningen förväntade metoderna och 

kunskaperna tydligen inte finns - kunna dela beredningens optimism 

betriiffande socialtjänstens möjligheter.·· 

Tillägg till 9 * lagen med särskilda bestämmelser om unga lagö\•erträdare 

(LLJU 

Alla rcmissinstanser utom tre tillstyrker förslaget om tillägg i 9 * LUL av 

innebörd att socialnämnden hör höras i de fall det finns anledning att döma 

nagon under 21 {1r till mer än tre manaders fängelse. Hovräuen för Nedre 

Norrland, S1·enska kommunjårhwulet och Sveriges domareförhund avstyr

ker och motiverar detta med svi1righeter att få in yttrande inom rimlig tid och 

att det därför finns risk för att den föreslagna bestämmelsen blir onödigt 

betungande för m:.ilet~ handläggning. 

A \" de övriga remissinstanserna är det några som tillstyrker under 

förutsiittning att socialniimndernas handläggningstid inte förlänger den 
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tiltala handliiggningstiden. Rl'S anför att det iir angl'liiget att yttr;rndena inll.' 

oniidigtvis lormaliscras och att det i m;rnga fall bi·ir kunna vara tillriickligt att 

de Uimnas per teldon. BRA förcsliir att yttrandena strukrnreras i likhet med 

vad som giiller för personundersökningar Pch anser att det i1r i_inskviirt att 

hegriinsa tiden inom \'ilken socialniimnden har att avge yttrande. RA fram for 

sHmma i1sikt och anser att samhiilkts reaktion m;iste komma i si1 niira 

anslutning till brottet som möjligt. särskilt niir det är fritga om unga 

lagövertriidare. RÅ fiiresl{tr vidare att det av lagtexten eller p:i annat siitt bl.ir 

framgiL att yttrande inte ht:hövcr inldmtas om nämndens inst~illning redan il!" 

Lind gcm1m annan for domstolen tillgiinglig utredning. 

4 Överväganden om ytterligare former av tvång 

Mot bakgrund av bl.a. narkotikakommissionens förslag om att införa nya 

former av tv;ing har socialberedningen diskuterat behovet av iindringar l.'!ler 

kompletteringar i socialtjänstlagstiftningen. Att iitcrinföra t.ex. varning och 

förmaning. föreskrifter och övervakning mi1ste enligt beredningens mening 

betraktas som ett betydande avsteg frän lagstiftningens principiella inrikt

ning. Regler om polishämtning till samtal och föreskrifter skulle förwi1ra 

utvecklingsarbetet inom socialtjiinsten och !'-kapa problem i det individul.'lla 

behandlingsarbetet. 

Av remissinstanserna delar tretton beredningens uppfattning och ställer 

sig helt avvisande till alla former av nya tvi111gsinslag. Sexton remissinstanser 

iir pnsitiva till en iindring av lagsciftningen s~i att det blir möjligt att ingripa 

oberoende av samtycke på annat sätt :in genom att skilja den unge fri111 

hemmet. Fyra instanser tar inte ställning i denna fdiga. 

Till den grupp remissinstanscr som delar sncialberedningens uppfattning 

hör flertalet kommuner !Srockholm, Görehorg. 1Walmii, Eskils1111w nch 

Skelle{reä). KAL V, LO. TCO. SFeriges p.1ykologförb1111d. socialsryre/srn. 

Si·enska ko111m1111förbwull'r. Srockholms läns landsring och Fiirmin~en 

Si·erigcs socialchefer. 

f\·fanga av dessa remissinstanscr uttrycker samma grundläggande princi

piella invändningar som beredningen och skriver i likhet med Si•rnska 

kom1111111förb1111der att "en Mergi1ng till fögärder av typ förmaning och 

varning. föreskrift och övervakning m~1ste betraktas som ett betydande 

avsteg fri111 lagstiftningens principiella inriktning. En lagstiftning uppbyggd 

kring ett ;Hgiirdssystem inriktat pt1 att iindra den enskilde' sicuatinn med 

hj;i!p av piltryckningar. hot och tviingsingripandcn har visat sig \ara 

ineffektiv och bör diirför ince komma ifri1ga p[1 nytt ... 

Malmii ko1111111111 tillägger att beredningen pä ett iivertygande si1tt visar att 

"villkor av siidant slag inte bara strider mot >ocialtjänstlagcns syften och 

principer utan ocksa saknar samband med den kunskap som tillfiirts genom 

den beteendevetenskapliga forskningen och de praktisk<1 erfarenheterna.·· 

Skel/efieä kommun: "Det iir viktigt att den nya lagstiftningens intentioner 
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och svnsiitt for ligga till grund för all metodutveckling. Det skulle diirflir \"ara 

nnckct felaktigt att i nm·arande liige gtira s<idana fiiri1ndringar i lagstiftning

en att lagen' inriktnin)! föriindras. Fiir dagen biir alla former av m(·todut

vcckling, pi1verkan pii attityder och andra utbildningsinsatscr i lin.Je med den 

nva sncialtjiinstlagstiftningcn prioriteras flirL' alla fiiriindringar snm kan 

medföra ilterg;ing till ett tidigarc tinkesiitt.'" 

Flera delar L0:.1 uppfattning om att det inte iir tillriidlif!t att, innan en 

ordentlig och gcnomtriingande analy' och utviirdcring av lagstiftningen 

gerwmförs. göra iindringar pft si1 principiellt viktiga tn1iri1ckn som narkoti

kakommissionen föreslagit. l'a liknande siitt anför F..1kils11111a 1\01111111111: "Att 

införa nH:llantv;·111g i form a\ i.ivervakning och före!-.krift skulle innebiira ett 

starkt avstcg fr;in de principer !-.UITl nu rader inom soL·ialtjiinstlagstiftninµcn. 

För att gi.ira ett si1dant avsteg mibte oliigenhetcrna med ml\·arandc 

lagstiftningL'n var;1 <i uppenbara eller bristerna s;I pittagliga att det motiverar 

föriindringar i lagstiftningen."' 

Samtliga remi,sinstanser som delar b<.:'redningefö uppfattning om nva 

former av tvimgsi1tgiirder tar helt avst;ind fr[m att använda socialbidrag och 

riitten till arbete och bostad som p;:1trvckningsmedcl. LO anför att 

"ekonomisk trygghet lich riittcn till arbete och bostad iir den absolut 

viktigastt: grunden för ett framgangsrikt hehandlingsarhete och far aldrig 

villkoras pi1 siitt som kommissionen för<.:'sli1r. LO st:iller sig diirför helt 

avvisande till sadana behandlingsmetoder". RFH I. giir :in nu längre i sin 

kritik av kommissionen och skriver: "'förslagen om inskriinkningar i riitten 

till 'ocialhidrag och riittcn till bostad och arbete strider mot socialtiiinstens 

biirande principer. Och inte bara det. utan de st~1r ocks:1 i motsiittning till 2 ~i 

Rcgningsformcn: Den offentliga makten skall utövas med respekt fiir alla 

miinniskors lika v:irdc pch för den enskilda miinniskans frihet och drdighet. 

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella viilfärd skall vara 

grundliiggandc för den offentliga vnksamhcten. Det skall s:irskilt <11igµa det 

allmänna att trygga rätten till arbete. bostad och utbildning samt att verka för 

omsorg och trygghet och för en god lcvnadsmiljii ... :·. 

Tv;i instanser - lii11srii11<·11 i Malmöhus län och RFH L - tar avständ friin en 

utvidgnin!! av rekvisiten fiir tvangsingripandcn med stöd av L VL! men 

framh~'dler att man bör öppna en möjlighet att även kunna inleda I .VU-värd i 

den unges eget hem. 

Liinsrätrrn i ;\!11/111iilws liin anser att den tvimgsmässiga vitrden hiir kunna 

inledas p<i annat siitl :in för niirvarandc. "Vtird enligt LVU skall enligt I I * 
alltid inledas utanför den unges eget h<.:'m. Enligt länsriittens mening 

föreligger det dock niir ckt giiller dessa unga inte alltid skäl för att dirdcn 

skall inledas utanför den unges eget hem. I vissa fall iir det liimpligast att 

L \T-\·[mlcn inleds i hemmet. Om <1 sker. kan bnsriittens dum om värd 

utgöra det stöd for den unges foriildrar !>Om de bch~\vcr ha. Den unge kan 

kanske diirigenom. utan att b<.:'hiiva underkasta sig en sadan ingripande 

!1tgiird Slllll t\ ;mgsl"iirflyttning fri1n hemmet. fiirmi1s att bryta sitt missbruk 
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eller sin brottsliga \'erks;1111het. Om den unge inte iindrar sitt hekende. hi·ir 

socialniinmden med stiid a\' domen heslut;1 om \'i1rd utnm hcmm.:t. 

Linsrjttcn föresUir cbrför. att l l ~ LVU iindras si1 ;1tt \ ;ird enligt L \'LI fl>r 

dessa unga kan inledas i den unges eget hem.·· 

RFH L anför hl.a. att dl'! enligt förbundet inte föreligger n:ig11t ··hinder för 

ett mer varierat utbud av iitgiirder inllm ramen för LVLI .... Inget hindr;1r. 

~dvitt \'i ).;an se. att \';'irclen handlar Pm deltagande i iippcnvardsproiekt lllL'd 

en föreskrift om detta kopplad till beslutet om omhiindertagande. SnL g<:r 

mö_ilighet att förordna en siirskild kontaktman eller en familj med uppgift att 

hjiilpa den ung.:: i hans personliga angeli1genhl'ler. Ett \'i Il kor iir :ltl den unge 

sjiilv begiir eller samtvckn till detta. S;1\·itl \'i kan se. fiirdigger ing;i hinder 

mot att t.ex. koppla \'i1rd enligt L VU i det egna hemmet. till Ö\"lT\'akning 

verkstiilld ;l\' L'n enskild l'lkr familj snm sncialniimnden utser. - RITIL \ ill 

dock pi1 nytt understryka en principiell hurndfraga. Vidgade at)!iirdsmi.ljlig

hetcr f;ir inte innehiira cn uppluckring a\ nu giillande rck\'isit fiir 

omhiindL·rtagandc och \•;\rd enligt L VLI. Dessa fr;igllr 111;·p,t(· noggrant hallas 

is:ir. Vilr grundsyn övt>rensstiimmer med socialhert>dningens; unga missbru

kare och Jagövertriidare ska i första hand ges \'är-cl och behandling inom 

socialt_iiinsten. tvlii_iligen kan ett mer varierat utbud a\ i1tgiirdsmiijlighetl'r 

inom L Vl.ls ram underliitta praktiserande! av denna princip. l\frn det f;\r inte 

betyda att samhiillsskvdds;1spektcr pi1 nvtt smygs in i den soL·iala lagstiftning

en. 
JO tar endast upp fr:igan om kontaktperson och menar att det vore en 

fördel om en siirskild pt>rSl>n. t_jiinsteman eller annan. kunde utsl'~ med 

uppgift att följa den unge som riskerar att ut\'ccklas ogynnsamt och att \·id 

heho\ erbjuda honom eller henne stöd eller annan hjiilp. ··i-:n sadan ~1tg:ird 

skulle i sjiih«1 verket intt" innefatta stiirrt" tvang iin \'ad som redan inryms i 

bestämmelsen i 12 ~ St1L att socialniimnden iir skvldig att noga fölp den 

unges forhällanden. At):!iirdcn skulle t>ndast innebiira en \'iig for s.:icialn:imn

den att b:ittre uppfylla det ans\'ar hir den unge Sl11ll red:1n a\·ilar 

sllcialniirnnden enligt socialtjiinstlagen. ·· 

Följande remissinstanser iir positiva till ;"ttminstone n:.1gon form a\ 

yttnligare <itgiirder utan den enskildes samt veke l)Ch delar inte socialbered

ningens principiella uppfattning: k ri111i11ali·i/rcls.11\·rdsm. RRA. R.·i. I\ l'S. 

kw1111wrn/11e11 i Stockhul111. l11.>1-rii11c11 fiir Nl'drc Nurrla11d. /ii11s.1trrl'lse11 i 

Swckholm.1 län. Örehm läns l1111ilsti11g. Cf111la11d.1 \ 'äs/Jr /.:01111111111. 1'11rril/1· 

ko1111111111 . .'frcrigcs do11/i/rc(örlm11d, RNS nch FJIN. 

Krimi11a/i·,/rclss1rrt'l.1c11 anser inte att sncialbncdningens fiirslag tnrde 

'"kmnma att uppfattas som tillr:il'kliga för att socialtjimsten skall fram>t:1 S(llll 

ett tro\"iirdigt alternati\· till kriminah·{mkn. - Den unge maste ha riitt till 

adekvat \·;ird ii\en om han inte sj:ih· fiirm~1r eller \'ill bryta sin kriminalitet 

eller sitt missbruk. Styrels~n vill diirflir ansluta sig till narkotikakt,mmissio

nens uppfattning. Slllll den kL1111 till uttryck i Pl\1 nr 7. att det iir ett allt för stt1rt 

steg mellan tidiga insaber nch - om dL' a\'\ isa> - t \'~111gsingripandcn mc-d hj;11p 
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a\' strafflag eller social t\':rngslagstiftning. - Utan att ta stiillning till detaljer 

vill kriminah·itrdsstyrclsen inför soeialheredningens fortsatta översyn av 

LVU och SoL föreslii att man iiverviiger att iitcrinföra tdngsi1tgärder av 

lindrigare form än institution>- eller familjeplacering inom socialtjänsten i 

kombination med en planerad nch genomtänkt hehandling. Det som 

styrelsen i fi.irsta hand förordar iir föreskrift för den unge och iivervakning 

eller kontaktmannaskap med skyldighet att hålla kontakt". 

BR:l ansluter sig till narkotikakommissionens uppfattning och anför: 

"l\fanga beslut enligt Bvl innehar tdng i formell. men inte reell mening. 

Behovet m föreskrifter kan diirför beräknas vara begriinsat. För en ung 

missbrubrc din lagi"ivertriidare borde ett sadant förebyggande mellanled 

dock kunna innebiira ett visst skydd. För den som vägrar kontakt med 

socialnämnden µäller i dag- förenklat sett - att först hiinder ingenting. sedan 

ingenting. och s<i kanske en giing till ingenting. Si1 kommer '"plöbligt"" 

omhiindertagandet. Socialberedningen papekar med all riitt. att socialtjiin

'1en har skyldighet att följa de ungas förhfillanden ocksi1 niir dessa undandrar 

sig kontakt. tvled kiinnedom om soeialtjiinstcmännens arbetsförhi1llanden. 

och siirskilt dit det stora antalet ekonomiska iirenden de mi1ste iigna tid iit. är 

beredningens rekommendation inte helt realistisk. Ett genomförande miiste i 

\·erkligheten anst[1 till dess förslaget om socialförsäkringstilliigg har kunnat 

genomföras.·· 

Pi1 liknande siitt framför bl.a. RA och liinsstyrelsrn i Swcklwlms län att 

man bör ii\'erväga en viss möjlighet till övervakning och kontroll inom 

socialtj~insten llbcroencle av elen unges samtycke. Uinsstyrelsen betonar att 

metoderna givetvis blir moderniseras och utvecklas. 

Upplands Viisby kommun anser att det i L VU bör införas specificerade 

förebyggande t1tgiirckr. som rad och stöd. föreskrifter och övervakning. 

Dessa [1tgiirdcr skall vara tvingande för s~1väl kommunen som för den 

enskilde. 

Pani/lc kummun anför: "Kompletteras lagen med en möjlighet att 

förordna om fi)reskrift eller med bestiimmelser om övervakning borde detta 

inte uteslutande kunna uppfattas som en upptrappning utan ocksi1 som en 

möjlighet till rehabilitering. - Det är inte heller nödvändigt att se systemet 

som en upptrappning. I stiillet bör man kunna koncentrera sig på varje iitgärd 

för sig och utgå frtm att klara upp situationen på det sätt och med de medel 

som kan anses liimpligast enligt den pågaende bchandlingsplanen. -

Viktigare iin lagen är till slut att klara unga människor frän missbruk. 

kriminalitet. arbetslöshet och till ett liv som de och omgivningen kan ha 

gliidje a\'. - Det iir ocks~1 tänkbart att L VU-lagcn skulle vinna pa att fi:i en 

miijlighet till ett mildare ingripande än omhirndertagande. M;inga girnger har 

\'arken elen unge eller hans foriildrar förstatt att samhället kan ingripa med 

tvimg p<"1 ett s~1 allvarligt och snabbt sätt som lagen i verkligheten medger t.ex. 

genom utredningsomhiindertagande och placering pii behandlingshem." 

Si•en):;es domarc(örbwul hiinvisar till sitt yttrande över narkotikakommis-
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sionens PM nr 7 och anför: ··1 motsats till socialberedningen anser förbundet 

att nämnda påtryckningsmedel bör kunna användas för att uppnå drogfrihet 

och deltagande i behandling. Likasii bör åtgärder enligt L VU kunna tillgripas 

för att n{i nämnda syften". 

RNS skriver: "Med mer specifikt utformade förebyggande åtgärder avser 

vi sådana som fanns i barnavårdslagen. alltså råd och stöd. föreskrifter och 

övervakning. Motsvarande kedja av förebyggande iitgärder bör kunna 

tillämpas även på främst yngre vuxna missbrukare ....... 'Mellantvang· eller 

åtgiirder oberoende av samtycke vars syfte är förebyggande och som inte 

innebär att den unge skiljs från hemmet - föreskrifter och övervakning -

behöver återinföras och bör då placeras i L VU. I inledningen skall beskrivas 

när L VU skall tillämpas. alltså när den unges behov inte kan tillgodoses 

genom insatser enligt SoL (helt på frivillig grund). I första hand skall då de 

förebyggande atgärderna föreskrift och/eller övervakning användas (före

byggande ytterligare risk/skada och skiljande från hemmet). Socialnämnd/ 

social distriktsnämnd skall kunna besluta och beslutet skall kunna överklagas 

till länsrätt och vidare till kammarrätt. Först när dessa åtgärder visat sig vara 

otillräckliga eller om de bedöms vara gagnlösa skall ansökan om vård kunna 

göras.'" 

FMN menar att ett atgärdsprogram av mer konkret natur måste ingå i 

lagtexten SoL-L VU "enär alla som praktiskt och aktivt arbetar med 

missbruksförebyggande och behandlande arbete. numera är överens om att 

tidigt och tydligt ingripande i missbrukssituationer är en nödvändig 

förutsättning för ett bra resultat. medan de stämplingsteoretiska invändning

arna, som socialberedningen bl.a. anför, i praktiskt arbete saknar betydelse. 

För FMN är en av huvudanledningarna till detta synsätt vår kunskap om att 

familjen som resurs och bas snabbt bryts ner vid ett barns missbruk. En 

avvaktande hållning innebär i dagsläget att familjens resurser blir förbrukade. 

Att i ett behandlingsarbete följa en avvaktande linje ("knarka färdigt', 

'motivationsarbete under pågående missbruk') har destruktiva konsekvenser 

för både missbrukare och hans hemmabas. FMN kan inte uppfatta en sådan 

hållning som annat än ett förakt för människor och deras lidande." 

Av de nämnda remissinstanserna som är positiva till någon form av 

ytterligare tvångsåtgärder. ställer sig de allra flesta bakom en lösning att 

föreskrifter om behandling utfärdas och att en kontaktman kan utses utan 

den unges medgivande. När det gäller polishämtning till samtal är däremot 

många restriktiva. Av de som direkt nämnt polishämtning är det bara RPS, 

hol'rätten för Nedre Norrland och kammarrätten i S1ockl10/m som ställer sig 

bakom polishandräckning för att etablera kontakt med missbrukare som inte 

frivilligt inställer sig till samtal hos socialmyndigheterna. 

BRÅ, länsslyre/sen i S1ockholms län och Örebro läns landsting avvisar 

sådan handräckning. Landstinget skriver i sitt yttrande att hämtning av polis 

till samtal bör avvisas eftersom det ger intryck av enstaka kraftprov från 

samhällets sida. vilket troligen mest leder till negativa reaktioner som inte 

5 Riksda!:en 1984185. I sam/. Nr 171 
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kan följas upp hos den unge. 

Fri1gan om urinprov hehandlas bara av ett fatal rcmissinstanser. Endast 

ka111111arrii1te11 i Swckholm och Örebro läns landsting ställer sig uttryckligen 

bakom narkotikakom missionens förslag i detta avseende. 

Bland de remissinstanscr som kan tänka sig någon form av ytterligare 

tvimgsittgärder är meningarna delade om socialhjälp och rätten till bostad 

och arbete skall få användas som påtryckningsmedel. Av dem som direkt 

hcrör dessa frågor är RPS. hovrällen för Nedre Norrland och lä11sstyrelse11 i 

Stocklzolms län inte främmande för detta. Hovrätten skriver att den inte 

uppfattar narkotikakommissioncns uttalanden på samma sätt som socialhe

redningcn gör. "Vad kommissionen gör är att diskutera om inte kontant 

utbetalning till ungdomar i missbrukssituationer bör kunna bytas ut mot 

hj:ilp i annan form. Hovrätten instämmer i kommissionens tankegångar." 

L1inss1yrelsc11 i Stockholms län anför: "Av beredningens förslag får man 

intrycket att socialnämnden skall finansiera fortsatt missbruk med socialbi

drag. Linsstyrelsen anser att det måste finnas möjlighet att neka socialbidrag 

till en missbrukare som vägrar ta emot annat bistånd som i framtiden skulle 

göra det möjligt för honom att försörja sig själv. Enligt länsstyrelsens 

uppfattning finns det stöd för detta i socialtjänstlagen idag." 

BRA tar däremot avstånd från tanken på att använda socialbidrag som 

påtryckningsmedel. "Socialbidraget skall utgöra en ekonomisk grundtrygg

het. som inte får tas ifriin klienten. Däremot skall vissa villkor kunna ställas 

när det gäller extra förmåner. - Beträffande rätten till arbete och bostad som 

ytterligare piitryckningsmedel får BRÅ framhålla, att denna aldrig skulle 

kunna tas ifrån en person som är innehavare av den. BRÅ har dock uppfattat 

narkotikakommissionens förslag som att socialnämnden skall kunna använ

da sig av hj:ilpmcdlet att erbjuda t.ex. en träningslägenhet till en missbrukare 

och i samband därmed kräva drogfrihet. På många håll i landet står 

socialnämnden för lägenhetskontrakt i detta syfte. Att kunna ställa krav i 

samband med erbjudande av exempelvis beredskapsarbete eller provanställ

ning borde inte heller uppfattas som oetiskt. Alternativet för missbrukaren är 

annars ofta bäde bostads- och arbetslöshet. Såvitt BRÅ kan finna är dessa 

förfaranden redan i dag både lagliga och lämpliga." 

Kammarrätten i Stockholm instämmer med beredningens åsikt "att 

socialbidrag m. m. inte bör användas som påtryckning för att motivera en 

missbrukare till behandling men att socialbidrag och andra insatser ändå inte 

skall ges på ett kravlöst sätt. Det är därvid dock viktigt att tillse att insatserna 

inte ges på sådant sätt att det underlättar för den unge att få tillgång till 

narkotika." 

SSR anger att det är "angeläget att fä till stånd en konstrukti\' debatt som 

rör socialtjänstens medel och metoder. "En infallsvinkel som kan leda till 

sildan debatt är koncentration på etiska frågeställningar. Vilka värden ligger 

till grund för olika behandlingsmodeller? Hur rättfärdigas olika metoder? 

Vad är etiskt försvarbart?'' Mot bakgrund härav uttalar SSR att fri1gan om att 
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använda ekonomiska pätryckningsmeckl inte iir cnkd att besvara. "Ett 

kategoriskt avvisande kan k sig lika lite liimpligt som ett totalt accepteran

de". Betriitfandc urinprov för kontroll a\· drogfri het skriver förbundet att 

inte heller detta kan ges en enkel lösning. ""Ett absolutavisande kan leda till 

att missbrukaren ej ges rätt vard vid rätt tillfälle. Vården kan vila på felaktiga 

premisser. Ett accepterande kan i1 andra sidan lätt komma att medföra 

skadlig slentrian där provet i sig görs till ett sjiilvändamål. Urinprov kan 

sannolikt riittfärdigas om de utgör en del i ett led i en behandlingskedja, om 

de används med yttersta restriktivitet och om den berörda själv upplever 

omedelbara och påtagliga vinster av att utsättas för denna åtgärd." SSR 

instiimmer dock i socialberedningens avstirndstagande friin förslaget om 

polishiimtning. "En sådan ~1tgärd gynnar aldrig en behandlingskontakt. Den 

är också onödig. Det finns redan väl utarbetade modeller för kontakt. 

Förbundets hypotes är att en noggrann etisk analys skulle utvisa att en sådan 

atgärd ej kan rättfärdigas." 
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Bilaga 3 

De rn11i1teradt' lagjiirslagc11 

1 Förslag till 
Lag om ändring i socialtjänstlagen ( 1980:620) 

Härigenom föreskrivs att 12 och 47 ** socialtjiinstlagen ( 1980:620) skall ha 
nedan angivna lydelse. 

N11\"l1ra11de lydelse Fiireslagen lvdei.l"l' 

Socialnämnden skall 
verka för att barn och ungdom viixer upp under trygga och goda 

förhilllanden. 
i niira samarbete med hemmen 

främja en allsidig personlighetsut
veekling och en gynnsam fysisk och 
social utveckling hos barn och ung
dom och 

sörja för att barn och ungdom som 
riskerar att utvecklas ogynnsamt far 
det skydd och stöd som de behöver 
och, om hänsynen till den unges 
bästa motiverar det, vård och fostran 
utanför det egna hemmet. 

i nära samarbete med hemmL'll 
främja en allsidig personlighetsut
veckling och en gynnsam fysisk och 
social utveckling hos barn och ung
dom. 

med särskild 11pp111iirksa111he1följ11 
1111•eckli11gn1 hos ham och ungdom 
som har risa11ccke111ill e11 ogynnsam 
1111·eckli11g och 

i niira sanwrbc1c med he11111u·11 
sörja för att barn och ungdom som 
riskerar att utvecklas ogynnsamt fär 
det skydd och stöd som de behöver 
och. om hiinsynen till den unges 
biista motiverar det. vi'lrd och fostran 
utanför det egna hemmet. 

47* 
Uppdrag att besluta p[1 social

nämndens vägnar får inte avse vad 
som ankommer på niimnden enligt 
2. 5 och 6 *§. 11 § första och andra 
styckena, 17 § tredje stycket samt 
18 *lagen (1980:621) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga. 

Uppdrag att besluta p[1 social
nämndens vägnar far inte avse vad 
som ankommer pi1 nämnden enligt 
2. S. 6 och 8 a §§. 11 ~ första och 
andra styckena. 17 * tredje stycket 
samt 18 *lagen (1980:621) med sär
skilda bestämmelser om \'<lrd a\' 
unga. 

I de kommuner diir sociala distriktsnämndcr inte har inrättats for dock 
beslutanderätten i frågor som avses i första stycket uppdras ~tt en särskild 
avdelning som består av ledamöter eller suppleanter i niimnden. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli l 9t-:5. 
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2 Förslag till 
Lag om ändring i lagen ( 1980:(121) med särskilda bestämmelser om 
vård av unga 

Härigenom föreskrivs i friiga om lagen (1980:621) med stirskilda bötiim
melser om v[ird av unga 

dels att 1. 5, 20 llCh 21 **skall ha nedan angivna lydelse. 
dels att i lagen skall införas tvi'i nya paragrafer. 8 a och 8 b ~~-samt niirmast 

före 8 a * en ny rubrik av nedan angirna lydelse . 

.\'111·1ir<mde lydelse Föreslagrn /ydd~c 

I ~ 
Den som iir under 18 iir skall beredas vård med stöd av denna lag. om det 

kan antas att behövlig v[1rd inte kan ges den unge med samtycke av den eller 
dem som har v{1rdnadcn om honom nch. n~ir den unge har fyllt 15 {1r, av 
honc>m själv. 

\'{ml skall hncdas den unge om 
l. brister i omsorgen om honom eller något annat förhi1llande i hemmet 

medför fara för hans hälsa eller utveckling eller 
2. den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för allvarlig fara genom 

missbruk av beroendeframkallande medel. brottslig verksamhet eller något 
annat dtirmed jämförbart beteende. 

Vi1rd med stöd av andra stycket 2 \l{ird med qöd av andra stycket 2 
far även beredas den som har fyllt 18 
men inte 20 itr. om vård inom 
social!jtinsten med hiinsyn till den 
unges behov och personliga förhål
lande i övrigt är uppenhart Himp!iga
rc än annan viird. 

5 * 

far även beredas den som har fyllt 18 
men inte 20 år. om sädan rård med 
hänsyn till den unges behov och 
personliga förhållanden i övrigt är 
lämpligare än annan vård. 

Socialnämnden skall noga följa vården av den som har beretts vilrd med 
stöd av denna lag. När v[ird enligt lagen inte längre behövs, skall nämnden 
besluta att vården skall upphöra. 

Har den unge beretts viird med stöd av 1 * andra stycket 2 eller tredje 
stycket, skall socialnämnden inom sex månader fran dagen för verkställighet 
av vi'trdheslutet pröva om vård med stöd av lagen skall upphöra. Denna frii.ga 
skall därefter prövas fortliipande inom sex mänader från senaste pröv
ning. 

Varet som har beslutats med stöd av l * andra stycket 1 skall upphöra 
senast när den unge fyller 18 år. 

Vård som har beslutats med stöd 
av I * andra stycket 2 eller tredje 
stycket skall upphöra senast när den 
unge fyller 20 iir. Har sex månader då 
imc f{'jrfllllit frän det rätten heslutade 
om värd eller socialnämnden senast 
prii1•adc .frågan 0111 1·ärdcns upphö-
rande, får dock vård med stöd m· 
lagen pågä längst tills denna tid har 
gått l/f. 

Vård som har beslutats med stöd 
av I ~ andra stycket 2 eller tredje 
stycket skall upphöra senast när den 
unge fyller 21 år. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Särskilda beslut 

8 a .~ 

70 

Kan det antas att den som är under 
20 år till följd av ett sådant heceende 
som a1·ses i 1 § andra stycket 2 
kommer att hehöm beredas 1•,frd 
enligt denna lag om beteendet f ortsiit
ter och kan det stöd eller den belzaml
ling som behövs inte ges den unge 
med samtycke av honom. om han har 
fyll1 15 år, och, om han står under 
någons v!crdnad, av värdnadshava
ren. får socialnämnden bes/lita 

I. att den unge skall lull/a regel
bunden kontakt med en särskilt 
lllsedd kontaktperson, 

2. all den unge ska// delta i 
behandling i öppna former inom 
.vocia//jänsten. 

När etl sådant beslut meddelas 
skall en särskild bchandlingsplan fin
nas. 

Bestämmelserna i 5 §gäller också i 
tillämpliga delar i fråga om beslw 
enligt första .Hyckel. Prövning enligt 
5 §andra stycket mfrågan om sådant 
beslut ska/I upphöra att gälla skall ske 
första gången inom sex månader från 
dagen för nämndens beslut. 

8b§ 
Ett beslut enligt 8 a § upphör alltid 

all gälla, om 
1. beslw f allUJ' om omedelbart 

omhändertagande, 
2. ansökan om vård bifalls. 

20 § 
Socialnämndens beslut får överklagas hos länsrätten genom besvär. när 

nämnden har 
1. beslutat om var vården av den unge skall inledas eller beslutat att flytta 

den unge från det hem där han vistas, 
,., heslutat i en fråga om fortsatt vård med stöd av lagen, 

3. fatt al besl111 enligt 8 a § eller 
prö1,at om sådam beslw skall upphö
ra au gälla. 

3. med stöd av 16 § beslutat om 4. med stöd av 16 § beslutat om 
umgänget med den unge eller umgänget med den unge eller 
beslutat att dennes vistelseort inte beslutat att dennes vistelseort inte 
skall röjas. skall röjas. 

Andra beslut av nämnden enligt denna lag får inte överklagas. 
Rättens heslut enligt 17 § om läkarundersökning får inte överklagas. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2H 
Beslut om omhändertagande en Beslut om omhändertagande en

ligt 6 § och beslw enligt 8 a ~ gäller 
omedelbart. 

ligt 6 s gäller omedelbart. 

Annat beslut av socialnämnden enligt denna lag gäller omedelbart, om 
nämnden inte förordnar något annat. 

Rätten får förordna att annat beslut som rätten har meddelat skall gälla 
omedelbart. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1985. 
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3 Förslag till 
Lag om ändring i brottsbalken 

Härigenom föreskrivs att 31 kap. 1 * brottsbalken skall ha nedan angivna 
lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

31 kap. 
1 §I 

Kan den som är under tjugo år och Kan den som är under tjugoert år 
som begått brottslig gärning bliva och som begått brottslig gärning bli 
föremål för vård med stöd av lagen föremål för vård med stöd av lagen 
(1980:621) med särskilda bestäm- ( 1980:621) med särskilda bestäm-
melser om värd av unga eller eljest mclser om vård av unga eller åtgärd 
enligt socialtjänstlagen (1980:620), enligt 8 a .li samma lag eller ges l'ård 
må rätten efter hörande av social- enligt socialtjänstlagen (1980:620). 
nämnd överlämna åt nämnden att får rätten överlämna åt socialnämn-
föranstalta om erforderlig vård den att föranstalta om erforderlig 
inom socialtjänsten. vård inom socialtjänsten. 

Om det anses påkallat för den dömdes tillrättaförande eller av hänsyn till 
allmän laglydnad, får jämte överlämnande till vård inom socialtjänsten 
dömmas till dagsböter, högst etthundraåttio, vare sig böter har föreskrivits 
för brottet eller ej. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985. 

l Senaste lydelse 1983:240. 
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4 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om 
unga lagöverträdare 

Härigenom föreskrivs att I och 9 §§ lagen (1964:167) med särskilda 
hestämmelser om unga lagöverträdare skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

I §I 

1 Iar brott begåtts av någon som vid tiden för brottet ej fyllt aderton år. för 
utöver vad som följer av 20 kap. 7 ~ rättegångsbalken. äklagare besluta all 

underbta åtal för brottet ( åtalsunderlåtelse). 
om den underårige bereds viird om den underiirige bered~ vilrd 

med stöd av lagen (1980:621) med med stöd av lagen (1980:621) mcd 
särskilda bestämmelser om vård av särskilda bestämmelser om vi\rd av 
unga eller blir föremål för annan unga eller hlir föremål för annan 
därmed jämförlig åtgärd eller utan därmed jämförlig åtgärd eller för 
sådan åtgärd blir föremål för annan åtgärd enligt R a ~ niimnda lag eller 
hjälp- och stödåtgärd samt det med för annan hjälp- och stödätgärd samt 
skäl kan antas att härigenom vidtas det med skäl kan antas att häri-
vad som är lämpligast för den under- genom vidtas vad som är lämpligast 
årige eller för den underårige eller 

om brottet uppenbarligen skett av okynne eller förhastande. 
Åtalsunderlåtelse får dock inte beslutas. om något väsentligt allmänt eller 

enskilt intresse därigenom åsidosätts. 
I fråga om åtalsunderlåtelse sedan åtal har väckts tillämpas 20 kap. 7 a ~ 

rätte gångsbalken. 

Ej må den som inte fvllt aderton år 
dömas till fängelse eller skyddstill
syn. med mindre den som har vård
naden om honom, där så lämpligen 
kunnat ske, blivit hörd i målet. 

Innan någon som är under tjugo
ett år dömes till påföljd som avses i 
första stycket skall den som utfört 
personundersökning i målet höras, 
om skäl ära därtill. 

1 Senaste lydelse 1985: 14. 
2 Senaste lydelse 1979:685. 

Den som är under aderton ar får 
inte dömas till fängelse eller skydds
tillsyn, om illle den som har vårdna
den om honom har blivit hörd i 
målet, där så lämpligen kunnat 
ske. 

lnnan någon som är under tjugo
ett år döms till e11 påföljd som avses i 
första stycket skall den som har 
utfört personundersökning i målet 
höras. om det fi1111s skäl till det. 

Rätten får överläm11a någon till 
vård inom socialtjänsten endast om 
det i nuUct fin11s ett yurande av det 
slag som avses i 3 §. E11 sådant 
yurande krävs också, om det inte 
finns särskilda skäl. för all rii1ten 
skall få döma den som är under 
tjugoel/ år till fängelse i mer iin tre 
månader. 
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Nuvarande lydelse 

Vtirdnadshavarc som höres enligt 
första stycket äger rätt till ersättning 
och förskott enligt vad om l'iltne är 
sradgar. Ersättningen skall gäldas av 
sralsl'erkct. 

74 

Föreslagen lydelse 

VttTdnadshavan: som hörs enligt 
första stycket har rätt till ersättning 
och förskott enligt vad som är förc
skril'el om viune. Ersiittningen skall 
betalas av staten. 

Denna lag triidcr i kraft den I juli 1985. 
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Utdrag 
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vid sammanträde 

1985-03-19 

75 

Närvarande: justitieri1det Mannerfelt, regeringsradet Wahlgren. justitiera

det Ryclin. 

Enligt protokoll vid regeringssammanträde den 28 februari 1985 har 

regeringen pa hcmstiillan av statsriidet Sigurdsen beslutat inhämta lagri1dets 

yttrande över förslag till 

1. lag om iindring i socialtjtinstlagen ( 1980:620). 

2. lag om ändring i lagen ( l 98U:t121) med särskilda bestämmelser om vård 

av unga, 

3. lag om iindring i brottsbalken, 

-l. lag om ~indring i Jagen ( 196-l: I 67) med siirskilda bestämmelser om unga 

lagöverträdare. 

Förslagen har inför lagrådet föredragits av regeringsrättssekretcraren 

Birgitta Ganting. 

Lagrtldet lämnar förslagen utan erinran. 
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SOCIALDEPARTEMENTET 
Utdrag 
PROTOKOLL 
vid regcringssammanträde 

1985-03-21 

76 

Närvarande: statsministern Palme, ordförande, och statsråden Lundkvist. 

Feldt, Sigurdscn, Gustafsson, Leijon. Hjelm-Wallen, Peterson, Andersson. 
Bodström, Göransson, Gradin, Dahl, R. Carlsson. Holmberg. Hellström, 

Thunborg. Wickbom 

Föredragande: statsrådet Sigurdsen 

Proposition om särskilda insatser inom socialtjänsten för ungdomar i 
samband med missbruk och kriminalitet, m. m. 

Föredraganden anmäler lagrådets yttrande 1 över förslag till 
1. lag om ändring i socialtjänstlagen (1980:620). 

2. lag om ändring i lagen (1980:621) med särskilda bestämmelser om värd 

av unga, 
3. lag om ändring i brottsbalken, 
4. lag om ändring i lagen ( 1964: 167) med särskilda bestämmelser om unga 

lagöverträdare, 

och anför. 
Lagrådet har lämnat lagförslagen utan erinran. 
I förslagen bör göras vissa ändringar av redaktionell karaktär. Detta gäller 

rubriken närmast före 8 a §samt 8 a och 8 b §§ i förslaget till lag om ändring i 

lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. Vidare gäller det 9 * i 
förslaget till lag om ändring i lagen med särskilda bestämmelserom unga 

lagöverträdare. Beträffande sistnämnda jämkning har samråd skett med 

chefen för justitiedepartementet. 
Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att anta de av lagrådet granskade lagförslagen med 

vidtagna ändringar. 

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att 

genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som föredraganden 

lagt fram. 

1 Beslut om lagrådsremiss fattat vid regeringssammanträde den 28 februari 1985. 
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